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ArkAdiusz klimowicz
BurmisTrz miAsTA dArŁowo

M
imo, że za nami kolejny trudny rok
naznaczony pandemią, wszechobec-
ną drożyzną i napięciami na pol-

skiej granicy, jak zawsze z optymizmem patrzę 
w przyszłość. Tak jest zdecydowanie łatwiej

wejść w atmosferę zbliżających się świąt i łatwiej
wyznaczać ambitne cele na rok 2022.

A pozytywów wcale nie trzeba szukać na siłę.
Sezon udał nam się w Darłowie znakomicie. Widać
to chociażby po wyższych niż zakładaliśmy wpły-
wach z opłaty miejscowej. Musieliśmy też odebrać
dużo więcej odpadów, ale to koszt, z którym musi-
my się liczyć przy rosnącej liczbie turystów.

Niesamowite ożywienie na rynku nierucho-
mości sprawiło, że przeżywamy prawdziwy
boom inwestycyjny. Krótkookresowo ma to
przełożenie na większe wpływy ze sprzedaży
nieruchomości, które już w połowie roku zreali-
zowaliśmy z niebagatelną nadwyżką przekracza-
jącą 500% zakładanego planu. Długookresowy
wpływ tego ożywienia to oczywiście rozwój no-
woczesnej nadmorskiej dzielnicy, tworzenie no-
wych miejsc pracy i rozwój rynku usług towa-
rzyszących. 

W nowy rok wchodzimy z jednej strony z nie-
pewnością co do rozwiązań podatkowych zapro-
ponowanych przez rząd, które według wszelkich
wyliczeń pozbawią nas pewnej części dochodów.
Z drugiej strony miasto Darłowo otrzymało rzą-
dową promesę na kwotę 13 milionów złotych na
modernizację oczyszczalni ścieków. Ta inwesty-
cja to dla nas priorytet. Zakasaliśmy więc rękawy
i bierzemy się do pracy.

Dochody wypracowane przy sprzedaży nieru-
chomości posłużą też do realizacji kilkudziesię-
ciu innych zadań. Budowa kanalizacji i wodocią-
gu wzdłuż ulicy Nadmorskiej, hali sportowej ul.
Polnej, Jana z Maszewa, łącznika z Kapitańską 
i opracowanie dokumentacji pod budowę wielo-
rodzinnego bloku komunalnego – to tylko nie-
które z naszych priorytetów. I co bardzo ważne.
Nie sięgniemy po dodatkowe pieniądze do kie-
szeni mieszkańców. Nie podniesiemy w 2022

roku podatków i opłat lokalnych. Stawka za od-
biór śmieci od gospodarstw domowych również
pozostanie bez zmian.

Jako miasto nie zwalniamy więc tempa. Do-
strzegam liczne zagrożenia, ale nie wyobrażam
sobie, aby nagle zaciągnąć hamulec ręczny i za-
trzymać rozwój Darłowa. Podobnie jest w kwestii
szczepień. Wspieramy Szpital Powiatowy 
w Sławnie w prowadzeniu punktu szczepień po-
wszechnych, promujemy szczepienia, a nawet
dostajemy z tego tytułu nagrody. Pół miliona
złotych za dobry przyrost osób zaszczepionych
przeznaczymy m.in. na profilaktykę.

Patrząc więc z optymizmem w przyszłość ży-
czę sobie i Państwu, by zbliżające się święta
upłynęły w rodzinnej i ciepłej atmosferze, by za
rok nie trzeba już było rozmawiać o pandemii, 
a Darłowo aby znów mogło pochwalić się inwe-
stycjami służącymi nam wszystkim.

Darłowo nie zwalnia tempa

Pomimo niepewnej przy-
szłości związanej z sytuacją
pandemiczną i zapowiada-

nymi niekorzystnymi 
dla samorządów zmianami

prawa podatkowego, przed-
stawiony w listopadzie 
budżet gminy – Miasta 

Darłowo na rok 2022 prezen-
tuje się lepiej od ubiegłorocz-

nego – przemawiają za tym
m.in. zaplanowane wyższe 
o ponad 2 mln dochody do
miejskiej kasy oraz wzrost

wydatków aż o 9 mln złotych. 

P
rzyszłoroczny budżet Darłowa
zakłada dochody do budżetu 
w wysokości 72 877 046,49 zł, 

w tym dochody bieżące opiewające na
kwotę 60 991 752,00 zł oraz dochody
majątkowe wynoszące 11 885 294,49 zł. 

Wydatki budżetowe klarują się na
rekordowym poziomie 88 023 785,26 zł.
Na wydatki bieżące przewidziano 
75 460 490,77 zł, zaś na wydatki mająt-
kowe – czyli m.in. inwestycje – 12 863
294,49 zł. 

Wśród zaplanowanych wydatków
inwestycyjnych znalazło się m.in. wy-
konanie I etapu kanalizacji deszczowej
przy ul. Słowiańskiej w Darłówku
Wschodnim (szacowany koszt: 1 500
000 zł), budowa sieci wodociągowo-ka-
nalizacyjnej przy ul. Nadmorskiej 
(2 000 000 zł), ulicy Polnej (2 200 000 zł)
i Jana z Maszewa (738 493,53 zł), budowa
fontanny wraz z miejscem wypoczynku

w zabytkowym śródmieściu Darłowa
przy ul. R. Traugutta (419 000 zł) czy
budowa hali sportowej przy Szkole Pod-
stawowej nr 3 w Darłowie wraz z zagos-
podarowaniem przyległego terenu 
(w roku budżetowym 2022 przewidzia-
no na ten projekt kwotę 500 000 zł). 

Zrealizowane zostaną także projekty
przegłosowane w 2021 r. w Budżecie
Obywatelskim Miasta Darłowo: „Aktyw-
ne przejście dla pieszych” (100 000 zł),
„Graffiti Jam – Darłowo 2022” (10 000
zł), „Miał! Hau! Daj głos!” (10 000 zł),
„Bicykl – święto rowerów” (100 000 zł),
„Czytaki i czytniki dla Darłowian” 
(10 000 zł), „Mistrzostwa Darłowa w jeź-
dzie wyczynowej na hulajnogach, desko-
rolkach i rolkach – Skate Park” (10 000 zł).

Na wydatki szkół i przedszkoli prze-
znaczono 19 979 804,62 zł, co stanowi 
– wraz z wydatkami na edukacyjną
opiekę wychowawczą – procentowo
największą część wydatków projektu
darłowskiego budżetu (23%). 

Kolejne najkosztowniejsze wydatki 
z miejskiej kasy stanowią: gospodarka
komunalna i ochrona środowiska 
(13 091 761,00 zł – 14%), administracja
publiczna (11 483 361,71 zł – 13%), trans-
port i łączność (10 337 754,53 zł – 13%),
rodzina (10 923 378,08 zł – 12%), pomoc
społeczna (5 780 776,12 zł – 7%), gospo-
darka mieszkaniowa (5 561 197,15 zł 
– 6%), kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego (3 825 346,66 zł – 4%), kultu-
ra fizyczna (1 525 130,00 zł– 2%) i pozos-
tałe. 

Radni procedowali projekt budżetu
Darłowa na 2022 rok podczas XLIV
Sesji Rady Miejskiej w Darłowie 
17 grudnia.

Budżet Darłowa na 2022 rok

Ambitne
założenia 

złotych

wyniosą dochody 
do budżetu w 2022 roku

72 877 046,49 

złotych

wyniosą wydatki 
budżetowe w 2022 roku

87 927 785,26 

DochoDy

wyDatKi
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Jak pozyskać i rozdysponować bli-
sko 11 milionów euro na inwesty-

cje realizowane tylko i wyłącznie na
terenie powiatu sławieńskiego? O tym
dyskutowali przedstawiciele wszyst-
kich samorządów z terenu naszego po-
wiatu podczas spotkania zorganizowa-
nego w Urzędzie Miejskim w Darłowie.

Mowa o unijnych funduszach z no-
wego rozdania na lata 2021-2027, gdzie
obok tradycyjnych konkursów dla pod-
miotów z całego województwa, wydzie-
lone będę osobne pule dla samorządów
współpracujących w ramach tak zwa-
nych związków Zintegrowanych Inwe-
stycji Terytorialnych (ZIT). Jeden z ta-

kich obszarów miałby objąć swym zasię-
giem powiat sławieński. To w ramach
tego obszaru przyjęta ma być strategia
rozwoju wraz z listą potencjalnych in-
westycji, na które można będzie prze-
znaczyć unijne fundusze. Na chwilę
obecną mowa o kwocie przekraczającej
10,8 mln euro, która byłaby wydzielona
w ramach Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa na lata 2021-
2027 i byłaby przeznaczona tylko i wy-
łącznie dla samorządów wchodzących 
w skład ZIT naszego powiatu.

Do tego, by sięgnąć po unijne fundu-
sze w ramach ZIT potrzebna jest ścisła
współpraca samorządów. O tym, jakie

działania należy podjąć i jakie rodzaje
projektów będą mogły liczyć na wspar-
cie informowali eksperci z Urzędu Mar-
szałkowskiego w Szczecinie.

W spotkaniu wzięli udział włodarze
i przedstawiciele wszystkich samorzą-
dów z terenu powiatu sławieńskiego,
m.in. Andrzej Protasewicz – wicesta-
rosta sławieński, Waldemar Bonk – se-
kretarz powiatu, Mieczysław Grabowski
– zastępca burmistrza Sławna, Rado-
sław Głażewski – wójt gminy Darłowo,
Ryszard Stachowiak – wójt gminy Sław-
no oraz jego zastępca Artur Ciróg, Ra-
dosław Nowakowski – wójt gminy Ma-
lechowo, Dorota Bałukonis – skarbnik

gminy Postomino oraz Arkadiusz Kli-
mowicz – burmistrz Darłowa i jego za-
stępca Rafał Nagórski.

Wszyscy wyrazili chęć współpracy.
Miasto Darłowo wzięło na siebie rolę li-

dera do czasu sformalizowania prac
nad związkiem gmin i powiatu. Rok
2022 ma być poświęcony na prace nad
strategią i wstępną koncepcją podziału
unijnych funduszy.

Szansa na miliony euro dla gmin i powiatu

Darłowo na czele

Jak poinformował na konfe-
rencji prasowej sekretarz

stanu w MSWiA – Paweł Sze-
fernaker, Miasto Darłowo

otrzyma 13 mln zł z Rządo-
wego Funduszu „Polski Ład”.

Środki te posłużą na rozbu-
dowę i modernizację oczysz-

czalni ścieków.
– W ramach tego funduszu (red.

„Polski Ład”) zostanie dofinansowa-
nych ponad 4 tys. inwestycji. To są 
w dużej mierze inwestycje w małych
miastach i miasteczkach. Także w Pol-
sce powiatowej i gminnej, to są inwe-
stycje drogowe, wodno-kanalizacyjne,
inwestycje, które były bardzo potrzebne
i wyczekiwane od lat. Czytałem na jed-
nym z for internetowych, że radni się
zastanawiali, bo od roku 1997 czekają
na remont oczyszczalni ścieków. Dzięki
temu programowi, dzięki „Polskiemu
Ładowi” – 13 milionów popłynie do
Darłowa i będzie remont oczyszczalni
ścieków – tak wyczekiwany przez
wszystkich mieszkańców – zakończył

minister na konferencji prasowej 
w Nidzicy. 

Projekt „Rozbudowa i modernizacja
oczyszczalni ścieków dla miasta Darło-
wo” przedłożony przez Urząd Miejski 
w Darłowie zakłada modernizację czę-

ści mechanicznej, biologicznej, osado-
wej, a także budowę zbiornika buforo-
wego w lokalnej oczyszczalni ścieków.
Oprócz tego przebudowie uległby wylot
ścieków oczyszczonych.

Są to wyzwania, jakim samorząd miej-

ski musi stawić czoła wskutek rosnącego
obciążenia hydraulicznego, biologicznego,
a także niekorzystnej sezonowości pracy
oczyszczalni przez wzrost turystycznej
bazy noclegowej, co charakterystyczne
jest jedynie dla gmin nadmorskich.

W efekcie podniesienia jakości 
i efektywności stopnia usuwania sub-
stancji biogennych spodziewana byłaby
oczekiwana przez wszystkich właściwa
gospodarka osadowa oraz poprawa 
wydajności oczyszczalni i jakości ście-
ków, a ponadto zwiększenie przepływu
o 10 tys. RLM w stosunku do obecnego.

Zakładany całkowity koszt inwe-
stycji, której projekt został przekaza-
ny do Banku Gospodarstwa Krajowego,
wynosi 14 000 000,00 zł. Kwota wnio-
skowanych do rządowego funduszu
środków to 13 160 000,00 zł. 

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w ramach „Polskiego Ładu”

13 mln złotych na oczyszczalnię

Rządowy Fundusz „Polski Ład”
– Program Inwestycji Strategicznych to
nowa forma wsparcia inwestycji realizo-
wanych przez samorządy, która ma po-
budzić inwestycje we wszystkich regio-
nach Polski, wesprzeć rozwój
przedsiębiorstw i poprawić warunki życia
Polaków. Samorządy – wg zapowiedzi 
– dostaną do 95 proc. bezzwrotnego dofi-
nansowania, czyli refundacji środków po-
niesionych na inwestycje. Program reali-
zowany jest poprzez promesy
inwestycyjne udzielane przez Bank 
Gospodarstwa Krajowego.

W ostatnich tygodniach 
zakończono prace remontowe

w „Trójce”. 
Koszt prac remontowych 

wyniósł 1 548 957,71 zł 
i w całości pokryty został 

z środków budżetu miasta
Darłowo na rok 2021.

Wbudynku przy ulicy Szkolnej
12 gruntownemu remontowi

poddana została instalacja centralnego
ogrzewania – wymieniono stare wy-
eksploatowane grzejniki żeliwne na
nowe o wysokim poziomie sprawności.
Łącznie zainstalowano 214 grzejników
różnej wielkości. Grzejniki połączone
zostały siecią nowych rur o długości
ponad 1,5 km! 

Za dostarczenie ciepła odpowiada
nowa kotłownia grzewcza działająca 
w oparciu o dwa nowoczesne kotły ga-
zowe, które wyposażone zostały w peł-
ną automatykę do ich zarządzania.

Remontem objęte zostały ponadto
instalacje wodno–kanalizacyjne oraz
wentylacyjne. Te wymienione zostały
we wszystkich pomieszczeniach łazie-

nek dla dzieci. Pracami objęto także
sześć istniejących łazienek na parterze 
i piętrze, w których wprowadzono wen-
tylację mechaniczną.

Zakres prac i stan techniczny wy-

musił całkowity remont łazienek. 
W związku z tym każda łazienka na
nowo wyłożona została glazurą na pod-
łogach i ścianach. Wewnątrz zamonto-
wano nowe urządzenia sanitarne. Za-

montowano też automatyczne oświet-
lenie.

W trakcie remontu udało się też wy-
gospodarować miejsce na łazienki dla
osób z niepełnosprawnościami. W ze-

spole szatni przy sali gimnastycznej
wyremontowano prysznice dla dzieci.
Do dyspozycji uczniowie mają teraz 10
kabin prysznicowych, a przy nich kolej-
ne dwie nowe toalety.

SP 3 po gruntownym remoncie 
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Szczepmy Się
i wSpólnie
wygrajmy 
Od marca 2020 roku z powodu
zakażenia koronawirusem zmarło 
w Polsce ponad 90 tysięcy osób. 
Tzw. czwarta fala dzień po dniu zbiera
śmiertelne żniwo kilkuset Polaków.
Warto się szczepić – zwłaszcza przed
zbliżającymi się Świętami Bożego
Narodzenia i planowanymi
spotkaniami z najbliższymi.

Punkt Szczepień Powszechnych 
pracuje 3 dni w tygodniu
Jeżeli dotychczas nie zaszczepiłeś się przeciwko COVID-19 lub

chcesz przyjąć tzw. dawkę przypominającą – możesz to zrobić 
w Darłowie we wtorki, środy i piątki. To zajmie raptem chwilę!

Zapraszamy na szczepienia przeciwko wirusowi SARS-CoV-2
do Punktu Szczepień Powszechnych w Darłowie (Punkt Nocnej 
i Świątecznej Opieki Zdrowotnej) przy ul. M. C. Skłodowskiej 32.
Obsługujemy realizację zarówno I, II, jak i III (przypominających)
dawek. Proponujemy preparaty firm Pfizer (dwudawkowy) oraz
Johnson&Johnson (jednodawkowy).

Przypominamy godziny pracy punktu szczepień:
• wtorki: 8:30 – 14:00,
• środy: 9:00 – 14:00,
• piątki: 10:00 – 17:00.

Co istotne – przywróciliśmy obowiązek rejestracji terminów
na szczepienia w darłowskim punkcie szczepień. Możesz to zro-
bić aż na 5 sposobów: 

• Zalecana forma – rozmowa telefoniczna z konsultantem na
ogólnopolskiej bezpłatnej infolinii – 989. Do zapisu wystarczy 
PESEL i numer telefonu, na który otrzymasz SMS z potwierdze-
niem umówienia wizyty na szczepienie. W ten sposób można
również zarejestrować swoich dziadków czy rodziców. Podczas
rejestracji należy wybrać dokładny termin oraz miejsce szcze-
pienia.

• Rejestracja za pośrednictwem udostępnionej przez Urząd Miej-
ski w Darłowie infolinii działającej w godz. 8:30 – 14:00 od ponie-
działku do piątku: 881 567 764.

• Rezerwacja terminu przez internet – za pośrednictwem 
e-Rejestracji dostępnej na www.pacjent.gov.pl. System zapropo-
nuje dostępne terminy w punktach szczepień, które znajdują się
blisko podanego adresu. Jeśli żaden z nich nie będzie pasował,
można skorzystać z dostępnej wyszukiwarki i wskazać dogodną
datę i lokalizację. Po dokonaniu rezerwacji przyjdzie powiado-
mienie SMS.

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

• Rejestracja poprzez aplikację „MojeIKP”, którą pobierzesz
bezpłatnie na swój telefon.

Prosimy o wybieranie jedynie ww. form rejestracji – przyby-
cie do punktu w celu umówienia wizyty utrudnia pracę persone-
lu szczepiącego.

Po pół roku – przyjmij dawkę 
przypominającą
Jeśli od Twojego szczepienia minęło minimum 6 miesięcy 

(w przypadku osób po 50. roku życia okres ten został skrócony do

5 miesięcy), już teraz możesz przyjąć 3. przypominającą dawkę
szczepionki. Od 2 listopada 2021 r. szczepienia przypominające
dostępne są dla wszystkich w pełni zaszczepionych osób pełno-
letnich. To najskuteczniejsza broń w walce z ciężkim przebie-
giem choroby oraz śmiercią.

Nie wszystkie szczepionki zapewniają odporność na całe ży-
cie. W przypadku niektórych szczepień nabyta odporność maleje
z czasem. To zjawisko, tzw. słabnącej odporności, znane na długo
przed pandemią koronawirusa. Dlatego powtarzanie niektórych
szczepień to działanie konieczne, normalne i bezpieczne.

U osób szczepionych dawką przypominającą można stosować
szczepionki Pfizer lub Moderna.

Ponad 60% mieszkańców jest już 
po pierwszej dawce
Miasto Darłowo na dobre ugruntowało się na pozycji powia-

towego lidera w poziomie zaszczepienia mieszkańców przeciwko
COVID-19. Dotychczas co najmniej jedną dawkę szczepionki
przeciwko koronawirusowi przyjęło ponad 60,45% mieszkańców,
zaś w grupie wiekowej 70+ wynik ten wynosi ponad 92%!

Zgodnie z danymi opublikowanymi przez Centrum e-Zdro-
wia, do 5 grudnia 2021 roku w pełni zaszczepionych jest 7 942
mieszkańców Darłowa (58,5%), a cykl szczepienny rozpoczęło
8205 osób (60,45%). Szczególnie cieszy bardzo wysoki poziom za-
szczepienia darłowskich seniorów 70+ – co najmniej jedną dawkę
preparatu przyjęło aż 1661 spośród 1797 mieszkańców (dane: GUS
z 31.12.2020 r.) urodzonych w 1951 r. i wcześniej, co stanowi
92,4%!

W młodszych grupach wiekowych widać mniejsze odsetki
szczepień przeciwko COVID-19, choć w zestawieniu z ogólnym
wynikiem miasto Darłowo jest na dobrym 133. miejscu w Polsce.
Mieszkańcy Darłowa 60-69 lat są zaszczepieni przynajmniej jed-
ną dawką szczepionki w 75%, 40-59 lat – 70%, 20-39 lat – 54%,
natomiast dzieci w wieku 12-19 lat, które najpóźniej zostały do-
puszczone do możliwości skorzystania z bezpłatnych szczepień
– w 42%.

Punkt Szczepień Powszechnych w Darłowie przy ul. Marii 
Curie-Skłodowskiej 32 zrealizował do tej pory 6126 szczepień 
(I, II oraz przypominające dawki). W podanej liczbie zawierają się
także szczepienia realizowane w wakacje podczas organizowa-
nych przez Urząd Miejski w Darłowie Plenerowych Punktów
Szczepień.  

to nasz wspólny sukces – zostaliśmy
nagrodzeni za rosnącą odporność 
Niezmiernie miło nam poinformować, że Miasto Darłowo zaję-

ło II miejsce w rządowym konkursie „Rosnąca Odporność”, tym sa-
mym otrzyma 500 000 zł na dowolny cel społeczno-gospodarczy
związany z przeciwdziałaniem skutkom pandemii COVID-19.

W ramach konkursu nagrody otrzymały gminy, które osiąg-
nęły najwyższy wzrost poziomu zaszczepienia swoich mieszkań-
ców między 1 sierpnia a 31 października 2021 r. W Darłowie do-
kładnie od 11 maja 2021 r. szczepimy w Punkcie Szczepień Po-
wszechnych darłowiaków, mieszkańców gmin ościennych, 
a także turystów.

wspieramy biały personel 
W Szpitalu Powiatowym w Sławnie na oddziale covidowym

jest 100% obłożenie pacjentów. Na ręce Dyrektora Tomasza Wa-
laska przekazane zostały miejskie zasoby maseczek z filtrem

ffp2 w ilości 1000 sztuk. Personelowi szpitala w tym trudnym
czasie życzymy wytrwałości i wyrażamy ogromne podziękowa-
nie za walkę o życie mieszkańców naszego powiatu i nie tylko.

Szczepiliśmy przeciwko coViD-19 
w Poczekalni Kultury
175 osób zaszczepiło się przeciw COVID-19 w sobotę, 11 grud-

nia, podczas akcji szczepień bez rejestracji w Poczekalni Kultury,
którą Urząd Miejski w Darłowie po raz kolejny zorganizował
wspólnie ze Szpitalem Powiatowym w Sławnie.

Była to czwarta w tym roku akcja szczepień przeciwko koro-
nawirusowi zorganizowana poza darłowskim punktem szcze-
pień działającym od maja br. przy ul. M. C. Skłodowskiej 32. Przy-
pomnijmy, że wcześniejsze plenerowe punkty szczepień zorgani-
zowane były podczas dwóch wakacyjnych koncertów na 
pl. Tadeusza Kościuszki oraz w trakcie Międzynarodowego Zlotu
Pojazdów Wojskowych w budynku darłowskiego ratusza.

Ruszyły szczepienia dzieci
Ministerstwo Zdrowia informuje, że od wtorku (14 grudnia) moż-

na zarejestrować dzieci w wieku 5-11 lat na szczepienie przeciwko
COVID-19. Badania potwierdziły, że szczepionki dla dzieci są bez-
pieczne i zmniejszają ryzyko ciężkiego przebiegu choroby.
Szczepienia dla najmłodszych realizowane są preparatem firmy
Pfizer o zmniejszonej dawce.

O kwalifikacji do szczepienia dzieci 5-11 lat decyduje każdo-
razowo lekarz. Rejestracji na szczepienie można dokonać wy-
łącznie, jeżeli dziecko w dniu przeprowadzenia szczepienia
ukończyło 5 lat. Kwestionariusz wypełnia rodzic lub przedstawi-
ciel ustawowy. Na końcu formularza podaje swoje dane i podpi-
sem wyraża zgodę na szczepienie dziecka.

W powiecie sławieńskim szczepienia dzieci będą realizowane 
w Szpitalu Powiatowym w Sławnie przy ul. I Pułku Ułanów 9.

Co ważne, za pośrednictwem miejskiej infolinii Urzędu
Miejskiego w Darłowie nie ma możliwości umówienia dzieci 
5-11 lat na szczepienie przeciwko COVID-19. 

Szczepienia przeciwko coViD-19

Uwaga! Placówki, gdzie wykonywane są szczepienia 
na grypę:  

Mariusz Paczkowski ARS MEDICA – Sławno
ul. Koszalińska 4, 76-100 Sławno. Kontakt z placówką – tel. 598 445 620

Zakład Opieki Zdrowotnej w Malechowie 
Malechowo 21, 76-142 Malechowo. Kontakt z placówką – tel. 943 184 209

Maciej Radzik MEDYK – Sławno Basztowa
ul. Basztowa 23, 76-100 Sławno. Kontakt z placówką – tel. 598 106 232.

zastępca burmistrza rafał Nagórski odebrał promesę dla darłowa
opiewającą na kwotę 500 000 zł. wg zapowiedzi środki te zostaną
przeznaczone m.in. na profilaktykę zdrowotną.

w imieniu miasta darłowo maseczki przekazali Tomasz Bobin 
– sekretarz miasta oraz daniel Frącz – kierownik Biura Burmistrza
miasta. 
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W SKRóCIE – AKTYWnOŚć BuRMISTRZA

Betlejemskie Światło 
pokoju w darłowie

13grudnia darłowskim ratuszu,
w obecności przewodniczące-

go Rady Miejskiej Czesława Woźniaka i
sekretarza – Tomasza Bobina, dowódca
Grupy Lotniczej Darłowo – kmdr por.
Wojciech Koliczko przekazał na ręce
burmistrza Arkadiusza Klimowicza
symboliczne Światło Pokoju. Hasłem
tegorocznej edycji Betlejemskiego
Światła Pokoju jest „Światło Nadziei”.

Samolot Brygady Lotnictwa Mary-
narki Wojennej, wraz z harcerzami
Chorągwi Gdańskiej, poleciał do Krako-
wa. Tam oczekiwała już sztafeta świat-
ła, które skauci słowaccy przekazali
polskim harcerzom na granicznej Łysej
Polanie. Dalej Morska Bryza wylądowa-
ła na macierzystym lotnisku 43. Bazy
Lotnictwa Morskiego w Gdyni-Babich
Dołach, gdzie w trakcie krótkiej uro-

czystości ogień przekazano do harcerzy
hufców Chorągwi Gdańskiej, aby za ich
pośrednictwem trafiło do mieszkańców
Pomorza.

Betlejemskie Światło Pokoju to
inicjatywa, którą rozpoczęto w 1986 r. 
w Austrii. Światło, symbolizujące uni-
wersalne wartości braterstwa i pokoju,
zapalane jest tradycyjnie w Grocie 
Narodzenia Pańskiego w Betlejem 
i transportowane do Wiednia. Tutaj
płomień przekazywany jest przedsta-
wicielom organizacji skautowych, któ-
re w sztafecie przenoszą go do po-
szczególnych krajów. Harcerki i harce-
rze ZHP zwyczajowo otrzymują ogień
od skautów słowackich, a następnie
przekazują go dalej do Niemiec, Litwy,
Łotwy, Ukrainy, Białorusi, Rosji 
i Szwecji.

Wkilkunastoletniej historii im-
prezy na rzecz darłowskiego

hospicjum był to przynoszący rekordo-
wy rezultat wieczór. Zebrano 133 961,16 zł.
Dostojni goście mieli okazję wziąć udział
w licznych licytacjach prowadzonych
przez Roberta Bochenko i burmistrza
Darłowa – Arkadiusza Klimowicza, który
objął nad balem honorowy patronat.

Wśród zlicytowanych przedmiotów
były m.in.

• pierwszy odlew prestiżowej nagro-
dy Króla Eryka Pomorskiego – dar bur-
mistrza Darłowa (15 000 zł),

• Księga Jedności Narodów – myśli,
sentencje i aforyzmy świętego Jana
Pawła II podarowana przez biskupa Ed-
warda Dajczaka (14 000 zł),

• różaniec od papieża Franciszka
przywieziony z Rzymu również przez
biskupa Edwarda Dajczaka (10 000 zł),

• bukiet kwiatów od kwiaciarni
Magnolia (10 000 zł),

• popiersie Kardynała Wyszyńskiego
– dar kardynała Kazimierza Nycza
(6500 zł),

• koszulka z autografem Roberta Le-
wandowskiego – dar Ryszarda Zawady
(6000 zł).

Goście w bursztynowej aurze bawili
się do świtu przy dźwiękach zespołu
ON-OFF. O szampański nastrój zadbał
również BarBartosz – mobilny bar. Ta-
kich bali życzymy sobie na kolejne lata
działalności fundacji, która łącznie
przez ostatnią dekadę zebrała już po-
nad 680 tys. zł.

Bal nad bale!
16 października w Hotelu Amber Port w Darłówku 

Zachodnim odbył się uroczysty bal z okazji X-lecia powstania 
w Darłowie Domu Hospicyjno-Opiekuńczego im. Biskupa Cze-

sława Domina. Organizatorem wydarzenia była tradycyjnie
Fundacja „Morze Miłości” 

Organizator:
Fundacja Charytatywna Morze Miłości,
prezes Joanna Klimowicz, wiceprezes 
Danuta Woźniak, wiceprezes 
ks. Krzysztof Sendecki, przewodniczący
Rady Fundacji o. Damian Basarab.

Patronat honorowy:
biskup koszalińsko-kołobrzeski Edward
Dajczak, minister prowincjonalny 
o. Wojciech Kulig, 
starosta sławieński Wojciech 
Wiśniowski, burmistrz Miasta Darłowo
Arkadiusz Klimowicz.

Darłowo wzorem 
dla innych samorządów
19 listopada Darłowo odwiedziła liczna repre-

zentacja radnych, sołtysów i urzędników mieleńskich
na czele z burmistrz Mielna – Olgą Roszak-Pezałą. 
Gospodarz Darłowa, burmistrz Arkadiusz Klimowicz
podzielił się z gośćmi swoimi doświadczeniami samo-
rządowymi, przybliżył im historię miasta i perspektywy
jego rozwoju, po czym oprowadził po Darłowie, uka-
zując główne atuty miasta.

30-lecie Związku Miast 
i Gmin Morskich
18 listopada w Gdańsku odbyło się uroczyste

walne zebranie delegatów Związku Miast i Gmin Mor-
skich, w którym uczestniczyła delegacja Darłowa: bur-
mistrz Arkadiusz Klimowicz, przewodniczący Rady
Miejskiej Czesław Woźniak oraz sekretarz miasta To-
masz Bobin.

W trakcie minionych trzech dekad Darłowo na
forum ZMiGM reprezentowali: Tomasz Bobin, Bogdan
Sajko, Waldemar Śmigielski, Zbigniew Grosz, Krzysztof
Walków oraz Arkadiusz Klimowicz.

O funduszach unijnych 
z zachodniopomorskimi
samorządowcami
Blisko 150 włodarzy gmin i powiatów, przedsta-

wiciele władz województwa – marszałek Olgierd Geb-
lewicz, wojewoda Zbigniew Bogucki, a także wicemi-
nister MSWiA Paweł Szefernaker i poseł Czesław Hoc
uczestniczyli 4 listopada w konwencie burmistrzów 
i wójtów, w której uczestniczył także Arkadiusz Kli-
mowicz, reprezentując Darłowo. 

Odbyła się wówczas debata m.in. o  funduszach
unijnych będących w dyspozycji marszałka woje-
wództwa, a także rządowych środkach dla samo-
rządów na przyszłe lata.

#wObronieMieszkańców
Blisko 1000 wójtów, burmistrzów, prezydentów

i radnych protestowało 15 października w Warszawie
przeciwko niekorzystnym zmianom, które w budże-
tach samorządów wprowadza tzw. „Polski Ład”.
Obecny na proteście burmistrz Arkadiusz Klimowicz
wraz z innymi samorządowcami domagał się od rządu
rekompensat poniesionych przez samorządy strat 
z powodu wprowadzenia nowych regulacji prawnych.
Według szacunków Związku Miast Polskich, Miasto
Darłowo na zmianach wprowadzonych przez „Polski
Ład” może tracić nawet ponad 3 mln zł rocznie.

Poznań i Katowice 
– fora z udziałem 
włodarzy Darłowa
Arkadiusz Klimowicz – burmistrz Darłowa wziął

udział w październiku w Europejskim Forum Samo-
rządowym w Poznaniu, którego gospodarzem był 
Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Kilka dni
później, w Katowicach, włodarz Darłowa wraz ze
swoim zastępcą – Rafałem Nagórskim uczestniczyli 
w XIX Samorządowym Forum Kapitału i Finansów 
w Katowicach. 

Ponad 400 tys. zł 
na cyfryzację
Pandemia COVID-19 pokazała, że sprawne wy-

korzystywanie technologii cyfrowych przez samorządy
ma kluczowe znaczenie dla zaspokojenia potrzeb
mieszkańców. Miasto Darłowo otrzymało z unijnego
programu „Cyfrowa Gmina” dofinansowanie na kom-
putery i programy informatyczne w wysokości 
407 220 zł – na taką kwotę promesę odebrał w paź-
dzierniku burmistrz Arkadiusz Klimowicz.

Wiceminister MSWiA 
w Darłowie
9 października darłowski ratusz odwiedził Paweł

Szefernaker – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw
Wewnętrznych i Administracji, pełnomocnik rządu ds.
współpracy z samorządami. Rozmowy władz Darłowa
z wiceministrem dotyczyły m.in. konsekwencji dla sa-
morządów wynikających z wprowadzenia rządowego
programu „Polski Ład”, który może zaszkodzić bu-
dżetom lokalnym. – Nie rozstrzygnęliśmy tego sporu,
ale doszliśmy do wniosku, że warto rozmawiać – pod-
sumował Arkadiusz Klimowicz wizytę wiceministra
Pawła Szefernakera. Minister otrzymał pamiątkowy
medal wydany z okazji 75-lecia polskiego Darłowa.

Na bal przybył m.in. biskup koszalińsko-kołobrzeski Edward dajczak, który objął 
wydarzenie swoim patronatem honorowym.

Betlejemskie Światło Pokoju zgodnie z ideą zostanie przekazane dalej m.in. darłowskim
harcerzom.
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W obiektywie
Rozświetlone miasto
Magia zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia zawitała do Darłowa!
Rynek Miejski zdominowały liczne dekoracje i ozdoby z piękną choinką 
na czele. Nowością w tym roku jest m.in. świąteczny mapping Urzędu
Miejskiego, który można podziwiać każdego dnia po zmroku.

Fot. Magda Burduk WDzień Wszystkich Świętych
tradycyjnie już na darłow-

skich cmentarzach odbyła się kwesta
organizowana przez Fundację Chary-
tatywną „Morze Miłości” na rzecz
Domu Hospicyjno-Opiekuńczego Cari-
tas im. Bpa Czesława Domina w Darło-
wie.

Wolontariusze – a wśród nich m.in.
włodarze miasta, radni, pracownicy in-
stytucji miejskich – którzy zbierali dat-
ki przy wejściach do obu miejskich ne-
kropolii, otrzymali do puszek od ludzi
dobrego serca aż 25 407,96 zł.

Dziękujemy za pokazaną – po raz
kolejny – niesamowitą otwartość serc
mieszkańców Darłowa i szczodrość.
Darłowo pomaga i nigdy nie pozostaje
obojętne na potrzeby innych.

Zapraszamy także do wsparcia in-
ternetowej zbiórki charytatywnej,
gdzie można dokonywać przelewy na
przecz fundacji bezpośrednio w serwi-
sie Facebook.

Darłowo na rzecz hospicjum

hojne datki mieszkańców 

Henryk Grzybak
Zmarł 28 lutego 2021 roku. 
Miał 69 lat.
Były sekretarz Urzędu Miejskiego 
w Darłowie i zastępca wójta w Gminie
Darłowo.

Ewa Kołtuniak
Zmarła 24 marca 2021 roku. 
Miała 74 lata.
Była wieloletnią dyrektor szkoły, radną
Rady Miejskiej i zastępcą naczelnika
miasta i gminy Darłowo.

Danuta Trębicka
Zmarła 12 kwietnia 2021 roku. 
Miała 74 lata.
Była dyrektorką Szkoły Podstawowej nr 1
i harcmistrzem ZHP. 

ppor. Stanisław Furasewicz
Zmarł 10 kwietnia 2021 roku. 
Miał 94 lata.
Jeden z ostatnich darłowskich komba-
tantów walczących z bronią w ręku 
o wolną Rzeczpospolitą podczas II woj-
ny światowej.

Krystyna Makuch 
z domu Zielińska. Zmarła 1 czerwca
2021 roku. Miała 88 lat.
Pionierka Ziemi Darłowskiej.

por. Kazimierz Kuligowski
Zmarł 15 lipca 2021 roku. Miał 92 lata.
Prezes Zarządu Miejsko-Gminnego
Koła Związku Kombatantów Rzeczpos-
politej Polskiej i Byłych Więźniów Poli-
tycznych w Darłowie.

Idalia Socha
Zmarła 9 września 2021 roku. 
Miała 96 lat.
Była główną księgową w Państwowym
Domu Dziecka w Darłowie. 

Janusz Krajczyński
Zmarł 11 października 2021 roku. 
Miał 82 lata.
Jeden z założycieli Spółdzielni Mieszka-
niowej, przez wiele lat pracował w ra-
dzie SM i w zarządzie. W latach 90.
przez dwie kadencje udzielał się w pra-
cach rady miejskiej i zarządu miasta.

Piotr Rydzkowski
Zmarł 11 października 2021 roku. Miał 55 lat.
Wieloletni kierownik Obwodu Ochrony
Wybrzeża Darłowo.

N
a spotkaniu zostały wręczo-
ne nagrody burmistrza 
za szczególne osiągnięcia 

w pracy dydaktyczno-wychowawczej
podejmowanej na rzecz uczniów, szkoły
i środowiska w roku szkolnym
2020/2021. 

Otrzymali je dyrektorzy i nauczycie-
le z następujących samorządowych pla-
cówek oświatowych: dyrektor Przed-
szkola nr 2 – Elżbieta Mielczarek-Wa-
luch, nauczyciel – Kamila Plucińska-
-Piotrowska, nauczyciel – Bożena Cie-
chanowska, dyrektor Szkoły Podstawo-
wej nr 3 – Bożena Tatuśko, nauczyciel 
– Anna Rudzka, nauczyciel – Dorota
Borkowska, nauczyciel – Justyna Tom-
czyk, nauczyciel – Dorota Sławińska. 

Podziękowania otrzymali również
przedstawiciele placówek niepublicz-
nych z terenu Miasta Darłowo: dyrek-
tor Społecznej Szkoły Podstawowej 
– Joanna Tarkowska, dyrektor Przed-
szkola Niepublicznego „Great Sasetka”
– Kazimiera Rymer, dyrektor Przed-
szkola Niepublicznego „Przedszkole
przy Szkole” – Patrycja Walków, dyrek-
tor Przedszkola Niepublicznego „Pro-
myczek” – Renata Strzałkowska, kie-
rownik Świetlicy Środowiskowej –  Ar-

kadiusz Płóciennik, kierownik Poradni
Psychologiczno– Pedagogicznej – Kata-
rzyna Machyna, Stowarzyszenie Osób
Niepełnosprawnych ich Przyjaciół i Ro-
dzin – Marzena Górzyńska, Samodziel-

ne Koło Terenowe nr 238 STO – Elżbieta
Przybycień.

Życzymy Państwu, aby niełatwa
misja nauczyciela, pedagoga, wycho-
wawcy przyniosła jeszcze lepsze efekty,

satysfakcję, radość oraz świadomość, że
budują Państwo fundamenty pomyślnej
i lepszej przyszłości. Proszę przyjąć
także nasze najlepsze życzenia zdrowia,
zadowolenia, optymizmu, wszelkiej po-

myślności w życiu osobistym, wielu
sukcesów zawodowych oraz poczucia
satysfakcji z pracy w darłowskiej oświa-
cie. W imieniu darłowskiego samorządu
składamy podziękowania: za wytężoną 
i pełną poświęcenia pracę, za serce od-
dane dzieciom i młodzieży, za mądre 
i odpowiedzialne wychowywanie kolej-
nego pokolenia Polaków, za cierpliwość,
zrozumienie i poczucie bezpieczeń-
stwa, jakie dajecie swoim wychowan-
kom i ich rodzicom. To dzięki Wam na-
sza młodzież zdobywa wysokie lokaty 
w olimpiadach i konkursach przedmio-
towych. Społeczeństwo docenia Wasz
trud i poświęcenie, darząc Was szacun-
kiem i zaufaniem.

Miejski Dzień Edukacji Narodowej
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej w sali konferencyjnej darłowskiego ratusza odbyło się uroczyste spotkanie burmistrza miasta Darłowo
arkadiusza Klimowicza, jego zastępcy Rafała Nagórskiego, przewodniczącego Rady Miejskiej czesława woźniaka, kierownika referatu
oświaty i spraw społecznych z wyróżnionymi nauczycielami i dyrektorami szkół 

Dyrektorom, Nauczycielom, 
Pedagogom, Wychowawcom,
Pracownikom Oświaty 
w Darłowie z okazji Dnia 
Edukacji Narodowej dziękujemy
za codzienny trud, wrażliwość
na potrzeby młodych ludzi, 
za poświęcenie i zaangażowanie
w pracy z dziećmi i młodzieżą.

kwestowali m.in. zastępca burmistrza rafał Nagórski i sekretarz miasta Tomasz Bobin.
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W obiektywie
Darłowska Laponia
Taka już nasza darłowska tradycja. Bez niej święta nie miałyby klimatu.
Wszyscy ją lubimy i się w nią angażujemy, a impreza wzbudza sympatię
zarówno w najmłodszych, jak i tych nieco starszych. Zatem... 
Oto fotorelacja z darłowskiej Laponii św. Mikołaja. Oczywiście nieco
innej, niż te dotychczasowe, ale w dalszym ciągu naszej – darłowskiej.

21 listopada obchodziliśmy
Dzień Pracownika Socjalnego
– święto wszystkich pracow-

ników służb społecznych, 
a w szczególności pracow-

ników socjalnych. 
Jest to doskonała okazja 

do dostrzeżenia ich pracy 
na rzecz społeczeństwa.

Współczesna praca socjalna to pro-
fesjonalna działalność świadczona
przez pracowników służb społecznych.

– Zawód pracownika socjalnego wy-
maga bardzo dobrej kondycji psychicz-
nej oraz umiejętności zdystansowania
się do problemów społecznych i co-
dziennych sytuacji, z jakimi styka się 
w swojej pracy. Wrażliwość, empatia,
umiejętność poszanowania godności
każdego człowieka to tylko niektóre 
z cech – mówił Tomasz Bobin, sekre-

tarz miasta, który wraz z kierownic-
twem spotkał się z kadrą Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Darło-
wie. – Umiejętne wykorzystanie tych
cech w codziennej rzeczywistości,
ukształtowanej przez biedę, przemoc,
cierpienie i bezradność, jest najwięk-
szym darem, jaki powinien posiadać
każdy pracownik socjalny. Dlatego w
tym tak ważnym dniu dla wszystkich
pracowników służb społecznych prag-
niemy wyrazić wdzięczności za wysiłek
i trud włożony w pomoc i wsparcie osób
znajdujących się w trudnych sytuacjach
życiowych – dodał.

Dzień pracownika socjalnego

W służbie społeczeństwu

W imieniu burmistrza pragniemy złożyć
serdeczne podziękowania wszystkim
pracownikom socjalnym oraz pozostałym
pracownikom Ośrodka za udzielanie po-
mocy, skierowanej do wszystkich osób
potrzebujących wsparcia, oraz za
ogromny trud włożony w wykonywaną
przez Państwa pracę. Jednocześnie skła-
damy najserdeczniejsze życzenia wszel-
kiej pomyślności, szczęścia w życiu oso-
bistym oraz satysfakcji i dalszych
sukcesów zawodowych. nagrodą za trud
i wysiłek niech będzie szacunek społecz-
ności i wdzięczność osób, których obej-
mujecie swoim wsparciem.

W Darłowie bardziej biało-
czerwono aniżeli w latach

ubiegłych. W 103. rocznicę 
odzyskania niepodległości nie

tylko budynki publiczne, 
ale i domy prywatne coraz
częściej dekorowane były 

flagami państwowymi 

N
a darłowskim rynku poza
flagami na masztach pojawił
się dodatkowy akcent,

postać marszałka Józefa Piłsudskiego,
wyświetlanego na fasadzie ratusza, 
z nowo zakupionego przez Urząd Miej-
ski w Darłowie rzutnika.

Darłowskie uroczystości 11 listopada
rozpoczęły się o godz. 11:30, przy po-
mniku Kazimierza Murawki, uczestni-
ka bitwy pod Monte Cassino, który po
wojnie wraz z rodziną osiadł w Darło-
wie. Z inicjatywy Mikołaja Kaczanowi-
cza p.o. prezesa Związku Kombatantów
Rzeczypospolitej i Byłych Więźniów Po-
litycznych w Darłowie oraz przy wspar-
ciu burmistrza Darłowa Arkadiusza Kli-
mowicza pomnik odnowiono. Uroczys-
tościom towarzyszyły wspomnienia 
o bohaterze oraz uroczyste złożenie

kwiatów przez delegacje i rodzinę, 
w obecności asysty honorowej uczniów
ZSM i harcerzy. 

Dalsze uroczystości odbyły się tra-
dycyjnie w kościele NMP w Darłowie,
gdzie o godz. 12. rozpoczęła się msza
święta za Ojczyznę i Polaków, celebro-
wana przez proboszczów darłowskich
parafii: o. Wiesława Przybysza, o. Se-
bastiana Fierka i ks. Bogusława Fortuń-
skiego. Tradycyjnie, z udziałem kompa-
nii honorowej garnizonu Darłowo,
kompanii honorowej ZSM, władz mias-
ta, radnych, delegacji straży granicznej
i służb mundurowych, zastępów harce-
rzy, pocztów sztandarowych, jak i sa-
mych mieszkańców i przyjezdnych.

Po mszy nastąpił przemarsz ulicami
na plac Marszałka Józefa Piłsudskiego.
Tam przy zapalonym zniczu i zaciąg-
niętych wartach honorowych przy Po-
mniku Tysiąclecia Państwa Polskiego
przebiegała dalsza część Manifestacji
Patriotycznej z okazji 103. rocznicy od-
zyskania Niepodległości. Uroczystość
poprowadził Daniel Frącz, z biura bur-
mistrza – witając przybyłych, w tym sa-
mego Marszałka, w którego historyczną
rolę wcielił się Krzysztof Walków – pre-
zes MPGK, który przybył na tę okazję
zabytkowym Nestorem Baronem, któ-

rego właścicielem jest Krzysztof Subic-
ki, z darłowskiej firmy Sagittarius. No-
wością na placu była też historyczna
diorama przygotowana przez Mariana
Laskowskiego – organizatora corocz-
nych Zlotów Militarnych.

Na początek uczestnicy patriotycz-
nego zgromadzenia odśpiewali hymn
państwowy. Do licznie zgromadzonych
mieszkańców Darłowa przemówił wójt
gminy Darłowo – Radosław Głażewski,
który przypomniał najważniejsze fakty,
które doprowadziły do odzyskania nie-
podległości po 123 latach rozbiorów.

Po salwie honorowej oddanej przez
kompanię honorową garnizonu Darłowo
przy dźwiękach werbla delegacje samo-
rządów: powiatu sławieńskiego, miasta
Darłowa na czele z burmistrzem Arka-
diuszem Klimowiczem złożyły biało-
czerwone wiązanki kwiatów na cokole
pomnika z cytatem z Roty M. Konopnic-
kiej „Nie rzucim ziemi skąd nasz ród”.

Kwiaty złożyły także delegacje:
służb mundurowych, przedstawicieli
partii politycznych, placówek oświato-
wych, spółek miejskich, firm, organiza-
cji pozarządowych i inni. 

Uroczystości na placu zakończył
przejazd marszałka ulicami Darłowa na
darłowski rynek.

103. rocznica Odzyskania Niepodległości w Darłowie 

Miejskie uroczystości

Główne uroczystości odbyły się na pl. marszałka Piłsudskiego.

Przy wsparciu burmistrza darłowa 
Arkadiusza klimowicza został wznie-
siony na cmentarzu komunalnym nowy
pomnik śp. kazimierza murawki.

sekretarz miasta Tomasz Bobin podziękował pracownikom moPs za ich codzienną
pracę. Fo
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13 grudnia na półki sklepowe trafił 
nagrany i wydany spontanicznie nowy 
album Tedego o tytule „ESPEOERTE 0121”. 

Kiedy raper przygotowywał się do
świętowania 20-lecia wydania swoje-
go debiutanckiego albumu o tytule
„S.P.O.R.T.” natknął się na niepubliko-
wane nigdy do tej pory swoje produk-
cje sprzed dwóch dekad. Były to na-
grane utwory jak i same instrumenta-
le, które oczywiście również osobiście
wtedy stworzył. Tede postanowił wy-
korzystać te intrumentale i zarapo-
wać do nich. Tak powstał ten album,
który po raz pierwszy na żywo usły-
szeć będziecie mogli właśnie w Darło-
wie!

Bity 2001, rap 2021 – to jest właśnie
ESPEOERTE 0121. A Joł jest Wielkie!

Zapraszamy już 5 stycznia (środa 
– dzień przed świętem Trzech Króli)
do Karczmy Rzymskiej, która zaryso-
wała się mocno na mapie hip-hopo-
wych miejscówek w Polsce. Start: godz.
20. Bilety w ściśle limitowanej puli do-

stępne wyłącznie na
platformie www.swi-
per.site.

Na koncercie
znajdziecie rów-
nież stoisko
MERCHTEDES.
I m p r e z o w y
warm up nakrę-
ca Dj Dandes!

Gramy 
w reżimie sani-
tarnym. Licz-
ba miejsc
mocno
ograni-
czona.

Światowa premiera w darłowie
Wytwórnia Wielkie Joł, TEDE oraz Bonzay mają zaszczyt zaprosić na światową premierę kon-

certową albumu ESPEOERTE 0121 w Darłowie!

WiadomościWiadomościNasze sprawy
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23 października, na Zamku Książąt Po-
morskich w Darłowie, zaprezentowano
kolejny tom Historii i Kultury Ziemi Sła-
wieńskiej. 

To już czternaste wydanie, które
ukazało się za pośrednictwem fundacji
„Dziedzictwo”, pod red. Jana Sroki 
i prof. zw. Włodzimierza Rączkowskie-
go (UAM). Wydano ją przy finansowym
wsparciu Urzędu Miejskiego w Darło-
wie oraz Starostwa Powiatowego 
w Sławnie. 

Tak jak przy poprzednich wyda-
niach, premiera XIV tomu miała format
otwartej dla wszystkich konferencji. Ta
ze względu na pandemię odbyła się 
z kilkumiesięcznym opóźnieniem. Po-
mimo to przybyła na nią połowa prele-
gentów. Swoją obecnością zaszczyciła
nas senator RP Bogusława Orzechows-
ka, która wraz z mężem przebywała 
w Darłowie na którkim urlopie.

XIV tom nosi tytuł: Migawki z histo-
rii miasta i okolic. Zawiera 10 refera-
tów, w tym tłumaczenia na język nie-
miecki przez jedną z autorek: Brygidę
Jerzewską. 

Publikację można nabyć w księgarni
Zamku Książąt Pomorskich w Darłowie,
w punktach Centrów Obsługi Tury-
stycznej DARLOT-u (ul. Kotwiczna 
i Pocztowa), w Miejskiej Bibliotece, 
a także w wersji elektronicznej na stro-
nie fundacji.

Historia i Kultura Ziemi Sławieńskiej

Premiera XIV tomu 

P
odobnie jak w roku bieżącym, w związku z trwającą pan-
demią i mając na uwadze Państwa bezpieczeństwo, druki
deklaracji na odbiór odpadów komunalnych zostaną 

w styczniu 2022 roku przesłane za pośrednictwem Poczty Polskiej.
Deklaracje będą zawierały informacje konieczne do ustalenia opłaty,
której podstawowa stawka dla gospodarstwa domowego pozostała
na poziomie 11 zł od metra sześciennego zużytej wody.

W nowej deklaracji zmieni się sposób obliczania średniomie-
sięcznego zużycia wody z roku 2021 – (będzie ono liczone na podsta-
wie 7 miesięcy: styczeń-maj, październik-listopad). Po otrzymaniu
druku deklaracji proszeni są Państwo o sprawdzenie danych w niej za-
wartych, uzupełnienie daty i miejscowości oraz złożenie czytelnego pod-
pisu. Tak wypełnioną deklarację należy dostarczyć do tutejszego
urzędu (drogą pocztową lub osobiście – do skrzynki podawczej znaj-
dującej się w holu na parterze budynku Ratusza). Ponownie infor-
mujemy, iż nie ma możliwości ustalenia opłaty i złożenia deklaracji
przez urzędnika. To właściciel nieruchomości zobowiązany ustawą
do ponoszenia opłaty, powinien samodzielnie (bez wezwania) złożyć
deklarację. Zmianie uległ termin płatności I raty i tak: za styczeń usta-
lono termin do 15 lutego, za luty do 15 lutego, a w pozostałych mie-
siącach z góry do 15. dnia każdego miesiąca.

Wrześniowa zmiana Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach dla nieruchomości zamieszkałych, gdzie opłata liczona
jest metodą „od wody”, wprowadziła maksymalną kwotę miesięcz-
nej opłaty, tj. nie więcej niż 7,8% dochodu rozporządzalnego na 
1 osobę ogółem za gospodarstwo domowe = 149,68 zł. Oznacza to, że
jeżeli miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalny-
mi dla nieruchomości zamieszkałej wyniesie więcej niż 149,68 zł,
właściciel nieruchomości zapłaci tylko wskazaną kwotę. Reszta zo-
stanie „dopłacona” z pieniędzy z systemu gospodarowania odpada-
mi komunalnymi. Zmiana ta dotyczy tylko i wyłącznie nierucho-
mości zamieszkałych, czyli tylko gospodarstw domowych. Wskaza-
na kwota maksymalna nie obejmuje części nieruchomości
mieszanych, na których prowadzona jest działalność polegająca na
wynajmie pokoi.

W przypadku nieruchomości mieszanych, czyli zamieszkałych
przez cały rok (gospodarstwo domowe), a jednocześnie świadczących
usługi hotelarskie sezonowo, opłatę za odpady stanowić będzie suma
opłat: za gospodarstwo domowe (opłata całoroczna) + za hotelarstwo
(opłata w miesiącach świadczenia usług). Właściciel takiej nierucho-
mości zobowiązany będzie do złożenia 2 deklaracji: w styczniu za
część zamieszkałą (deklaracja zostanie dostarczona do domu) oraz
przed sezonem za część „hotelarską”. Jak wspomniano, zmianie ule-
ga sposób liczenia średniomiesięcznego zużycia wody: inaczej dla
części zamieszkałej, inaczej dla części hotelarskiej – tabela. Bez
zmian pozostaje natomiast sposób ustalenia opłaty za gospodarowa-
nie odpadami oraz średniomiesięcznego zużycia wody dla nierucho-
mości niezamieszkałych prowadzących działalność o charakterze hote-
larskim.

Kolejna zmiana dotyczy stawek za odbiór odpadów komunalnych
w metodzie „od pojemnika”. Właściciel nieruchomości, na której
prowadzona jest działalność, a którego opłata liczona jest na podsta-
wie pojemników i worków po Nowym Roku zapłaci więcej. Obecnie
obowiązujące (przez ostatnie 2 lata) stawki nie pokrywają rzeczywis-
tych kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów. Jeszcze w grud-
niu rozpoczniemy wysyłkę zawiadomień z informacją o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli
nieruchomości niezamieszkałych na 2022 rok.

Następna istotna kwestia, którą należało zmodyfikować dotyczy
PSZOKu i dostarczanych odpadów budowlanych i rozbiórkowych. 
Od stycznia 2022 r. mieszkańcy będą mogli oddać nieodpłatnie, zgod-
nie z obowiązującymi limitami tylko posegregowane odpady pocho-

dzące z remontów, takie jak: drewno, tak zwane twarde tworzywa, od-
pady z betonu i gruzu, gruz ceglany, odpady innych materiałów cera-
micznych i elementów wyposażenia oraz zmieszane odpady z betonu,
gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych. Dodatkowo,
przed dostarczeniem tych odpadów na PSZOK będzie wymagane złożenie
wniosku oraz uzyskanie potwierdzenia z tutejszego urzędu. Pozostałe od-
pady, takie jak: szkło okienne, lustra, folie i taśmy po malowaniu, opa-
kowania po materiałach budowlanych, po farbach, resztki tapet, płyty
kartonowo-gipsowe, tynki, styropian i inne materiały izolacyjne, czę-
ści stelaży, pędzle i wałki, a przede wszystkim zmieszane odpady z bu-
dowy, remontów i demontażu przyjmowane będą odpłatnie, zgodnie 
z obowiązującym cennikiem MPGK Sp. z o.o. w Darłowie. 

Decyzja ta spowodowana jest ogromną ilością zmieszanych odpa-
dów budowlanych dostarczanych corocznie na PSZOK. Przypomnij-
my, iż utrzymanie i funkcjonowanie punktu selektywnej zbiórki od-
bywa się w zamian za uiszczaną przez mieszkańców opłatę za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi, która na chwilę obecną byłaby
niewystarczająca, aby pokryć koszty zagospodarowywania tych od-
padów. Aby nie zmieniać stawki opłaty wynoszącej obecnie 11 zł za m3

zużytej wody, należało wprowadzić ograniczenia odpadów przyjmo-
wanych nieodpłatnie w PSZOKu.

Wszelkie informacje związane z gospodarką odpadów komunal-
nych na terenie Miasta Darłowo znajdziecie Państwo również na na-
szej stronie internetowej www.odpady.darlowo.pl. Zachęcamy do ko-
rzystania.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zmiany w 2022 roku
Najważniejsza wiadomość jest taka, że opłata za odbiór odpadów z gospodarstw domowych w Darłowie pozostanie w 2022 roku 
na dotychczasowym poziomie. innych zmian jest jednak sporo. oto najważniejsze z nich 



29 października, na rynku miejskim 
w Darłowie, odbył się pokaz ognia. Kosza-
lińska grupa „Incendi” kolejny raz udo-
wodniła swój „ognisty” talent. Spektakl

przyciągnął ogromną ilość mieszkańców 
z całego regionu – mówił Daniel Frącz, 
organizator pokazu.

Półgodzinne show – opowieści 

o znanym czarodzieju – wzbogaciło
również spektakularne oświetlenie pla-
cu Kościuszki, ratusza, fontanny rybaka
oraz okalających rynek kamienic. To
zasługa firmy Rezonans Sound – Jerze-
go Sochala. 

Biuro Burmistrza Miasta oraz Bon-

zay serdecznie dziękują za pomoc 
w organizacji pokazu: burmistrzowi 
– Arkadiuszowi Klimowiczowi, Miastu
Darłowo, MPGK, Andrzejowi Herdzi-
kowi, policji, Straży Miejskiej, refera-
towi oświaty oraz Jakubowi Iwanisiko-
wi.

9wydarzeNia
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IV edycja Programu
Stypendialnego 

PaSjE Po 
hoRyZoNt

6 grudnia rozstrzygnięto 
IV edycję Programu 

Stypendialnego „Pasje 
po Horyzont” 

Wtym roku na konkurs wpłynę-
ło 6 wniosków, z czego ocenie

poddanych zostało 5 (jeden nie spełniał
kryteriów formalnych). 

Komisja, po wnikliwym przeanali-
zowaniu wszystkich zgłoszeń postano-
wiła wręczyć jedno stypendium w kwo-
cie 6 000 złotych. Szczęśliwą Stypen-
dystką została Sylwia Staniaszek
– pasjonatka zabaw i animacji dla dzieci
i dorosłych, uczennica IV klasy w Ze-
spole Szkół Morskich w Darłowie.

Sylwia mówi o sobie: 
„Moją pasją są animacje, zabawianie

dzieci, młodzieży, dorosłych i wszystko
co jest z tym związane – modelowanie
balonów, face painting, prowadzenie
eventów. Oprócz tego jestem także
klownem i występuję na scenie...
Współpracuję z firmami animacyjnymi,
a za największe osiągnięcie uważam wi-
dok tysiąca uśmiechniętych dzieci i ro-
dziców...”.

Dziękujemy za nadesłane zgłosze-
nia. Każdemu gratulujemy pasji i życzy-
my niegasnącego zapału w spełnianiu
marzeń. 

Przypominamy, że mecenasem pro-
gramu jest firma: POC Partners Polska
Sp. z o.o. – Marina Royale.

dArŁowskiE cENTrum 
woloNTAriATu 

28listopada na redy morskich
portów wypłynęło około 80

jednostek należących do rybaków
przybrzeżnych, którzy w proteście
ostrzegawczym zamanifestowali swoje
niezadowolenie z działań Departa-
mentu Rybołówstwa Ministerstwa
Rolnictwa i Rozwoju Wsi – poinformo-
wała Polska Agencja Prasowa. W pro-
teście udział wzięły także darłowskie
kutry, które w minioną niedzielę po
godz. 13. wypłynęły na redę Portu Dar-
łowo.

To nie pierwszy protest rybaków,
armatorów kutrów wędkarskich i prze-
twórców ryb. Już w styczniu 2020 roku
osoby dotknięte unijnym zakazem po-
łowów dorsza, którego celem jest odbu-
dowanie zdegradowanych środkowo-
bałtyckich stad dorszy, protestowały 
w nadmorskich portach, a także w War-
szawie, gdzie problem sygnalizowano
m.in. w ówczesnym Ministerstwie Gos-
podarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Zakaz połowu dorsza pozbawił pracy
blisko tysiąca osób pracujących na po-
nad stu kutrach wędkarstwa rekreacyj-

nego. W Darłowie ten problem dotyczy
– jak szacowano w styczniu 2020 r. 
– ok. 100 rodzin.

Protest ostrzegawczy 28 listopada

zorganizował Sztab Kryzysowy Polskie-
go Rybołówstwa Przybrzeżnego. Jak in-
formował Polską Agencję Prasową Ar-
tur Jończyk – rybak z Darłowa – protest

wymierzony był w Departament Rybo-
łówstwa (obecnie w Ministerstwie Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi, do 7 października
2020 r. był w Ministerstwie Gospodarki
Morskiej i Żeglugi Śródlądowej), które-
go działania, zdaniem branży, „są obec-
nie nakierowane na całkowite zniszcze-
nie i likwidację polskiego rybołówstwa
bałtyckiego” oraz „opóźnianie prac nad
nowym funduszem” mogącym być
wsparciem dla rybaków w czasie obo-
wiązywania wprowadzonych przez Ko-
misję Europejską zakazów połowów ryb
na Morzu Bałtyckim.

– W nowym rybackim programie
operacyjnym na lata 2021-2027 nie ma
dla nas, rybaków przybrzeżnych, ma-
łoskalowych, pomocy z tytułu obowią-
zującego zakazu połowu dorsza. Zosta-
liśmy bez głównego źródła utrzymania,
w zamian nie dostając nic – powiedział
PAP Jończyk.

Artur Jończyk dodał, że Sztab Kry-
zysowy Polskiego Rybołówstwa Przy-
brzeżnego nie wyklucza zaostrzenia
protestu i przeprowadzenia go w Świ-
noujściu i Gdańsku.

Protest ostrzegawczy rybaków

Będą badać
ziemię 
pod Zamkiem 
9 listopada podpisano umowę pomię-

dzy dyrektorem muzeum Karolem Matu-
siakiem, a geologiem Tadeuszem Niteckim.

Porozumienie dotyczy wykonania 
i rozpoznania warunków geotechnicz-
nych podłoża pod zachodnią częścią
skrzydła Zamku Książąt Pomorskich 
w Darłowie. Prace po uzyskaniu zgody
właścicieli pobliskich gruntów oraz Wo-
jewódzkiego Konserwatora Zabytków
będą polegały na wykonaniu cyklu ba-
dań CPTU (jest to statyczny charakter
sondowania), rozpoznaniu konstrukcji
nadbrzeża, analizy odkrywek archeolo-
gicznych oraz określeniu głębokości po-
sadowienia zachodniego skrzydła zam-
ku. Wyniki badań oraz pozytywna opi-
nia geotechniczna pozwoli na dalsze
działania zmierzające do odbudowy
Skrzydła Wieprzańskiego. Jest to bez
wątpienia bardzo dobra wiadomość, po-
nieważ odbudowa wyżej wymienionego
skrzydła znacznie zwiększy atrakcyj-
ność Zamku pod względem historycz-
nym oraz turystycznym. Prace nadzoro-
wać będzie archeolog Jacek Borkowski. 

Badania potrwają do końca roku
2021 i zostaną sfinansowane przez Sta-
rostwo Powiatowe w Sławnie. 

Światowy Dzień Seniora 2021
1 października obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień osób Starszych, natomiast 20 października – Europejski
Dzień Seniora, a 14 listopada przypadał Światowy Dzień Seniora

Ś
wiatowy Dzień Seniora to wy-
jątkowy symbol pamięci 
i wdzięczności kierowany do

ludzi, którzy urodzili się, pamiętają
urok lat oraz dekad ubiegłego wieku,
którego celem jest integracja środowis-
ka senioralnego oraz umocnienie więzi
międzypokoleniowych.

Obchody Światowego Dnia Seniora
to cykl różnorodnych działań mają-
cych na celu zwrócenie uwagi na sze-
roko pojęte zdrowie ludzi starszych,
podniesienie jakości życia seniorów 
i zwrócenie uwagi na problemy ich do-
tyczące oraz podejmowania przy tej
okazji próby wzmocnienia więzi poko-
leniowych, jak i integrowania środo-
wiska seniorów. Dzień Seniora to do-
skonały powód, aby pamiętać na co
dzień o ludziach starszych i ich rodzi-
nach.

Dni poświęcone zagadnieniu sta-
rzenia się są okazją do intensywniej-
szego propagowania zadań mających
na celu poprawę sytuacji osób dojrza-
łych. W Polsce seniorzy, czyli osoby
powyżej 60. roku życia, stanowią
24,85% populacji, do 2050 roku będą

stanowić aż 40,4%. Inicjatywy na po-
ziomie lokalnym pomagają seniorom
nie tylko się rozwijać, ale przede
wszystkim zająć ich czas i często za-
pomnieć o chorobach i samotności.

Biorąc pod uwagę uwarunkowania 
i sytuację demograficzną istnieje
ogromna potrzeba zwrócenia uwagi na
problemy dotyczące osób starszych
oraz ich aktywizację. Dzięki takim za-

daniom jak Światowy Dzień Seniora
osoby starsze mogą spędzić czas poza
domem, a także rozwijać się poznając
różne tematy dotyczące życia codzien-
nego.

Fot. dzięki uprzejmości redakcji obserwatora lokalnego.

darłowscy seniorzy w ramach projektu seniorze Trzymaj Formę! spotkali się na uroczystym poczęstunku w sP nr 3.

darłowo w ogniu
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STycZeń
• 4 stycznia, na Rynku Miejskim, stanął

mobilny pumptruck, który podczas ferii zi-
mowych stanowił jedną z głównych atrakcji
dla młodych amatorów jazdy na deskorol-
kach i hulajnogach. 

• 18 stycznia odbyło się w formie wir-
tualnej spotkanie świąteczno-noworoczne
burmistrza Darłowa, podczas którego ogło-
szono laureatów tegorocznych wyróżnień
przyznanych przez włodarza miasta. 

• 28 stycznia w Senacie RP odbyło
się posiedzenie Komisji Samorządu Tery-
torialnego i Administracji Państwowej,
podczas którego omawiane były problemy
gmin turystycznych w Polsce spowodo-
wane pandemią COVID-19. Głos Koalicji
Nadmorskiej – nieformalnego zrzeszenia
kilkudziesięciu wójtów, burmistrzów i pre-
zydentów miejscowości północnej Polski
(m.in. Gdańska, Gdyni, Sopotu, Kołobrzegu,
Ustki) – reprezentowali m.in. burmistrz
Darłowa Arkadiusz Klimowicz wraz z za-
stępcą Rafałem Nagórskim. [ZDJĘCIE 1]

• 31 stycznia odbył się 29. Finał Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy. W Darłowie
zebrano tego dnia 51 025 zł. 

• Samorząd darłowski rozpoczął akcję
dowożenia pacjentów na szczepienia prze-
ciwko COVID-19.

LUTy
• 1 lutego działalność rozpoczęło Biuro

Burmistrza Miasta – nowa komórka organi-
zacyjna w Urzędzie Miejskim w Darłowie.
Na jego czele stanął Daniel Frącz. 

• 3 lutego otwarto po przerwie spo-
wodowanej obostrzeniami pandemicznymi
Muzeum – Zamek Książąt Pomorskich. 

• 12 lutego wznowiło działalność Kino
„Bajka” w Darłowie w reżimie sanitarnym. 

• 19 lutego dyrektorka DOK Magda
Burduk przekazała klucze do wyremontowa-
nego pomieszczenia w SKŁO 44, które służy
Klubowi Seniora „Seniorze Trzymaj Formę”.

• 24 lutego Szkoła Podstawowa nr 3
poinformowała, że otrzymała list z podzię-
kowaniami za życzenia świąteczne od bry-
tyjskiej pary książęcej – księcia Karola, na-
stępcy tronu, i księżnej Kamili.

• 27 lutego Darłovia Darłowo rozegrała
pierwszy mecz IV ligi rundy rewanżowej.

MaRZec
• 3 marca władze Darłowa nagrodziły

dwóch funkcjonariuszy policji: st. sierż. Łu-
kasza Czarnucha i st. sierż. Sławomira Bień-
kowskiego, którzy bohatersko uratowali
mieszkańców płonącej kamiennicy przy ul.
Wenedów.

• 7 marca obchodziliśmy Dzień Osad-
nika Ziemi Darłowskiej. W związku z sytuacją
pandemiczną obchody miały charakter sym-
boliczny – tego dnia swoją premierę miał do-
kument filmowy poświęcony opowieściom
Pionierów. 

• W marcu przy Placu Tadeusza Ko-
ściuszki stanęła tablica upamiętniająca 
70-lecie obecności oo. Franciszkanów na
Ziemi Darłowskiej.

KWIecIeń
• Kwiecień upłynął pod znakiem zin-

tensyfikowanych zabiegów samorządu
Miasta Darłowo, Powiatu Sławieńskiego 
i Gminy Darłowo mających na celu urucho-
mienie w Darłowie dodatkowego punktu
szczepień przeciwko COVID-19.

• 14 kwietnia do portu w Darłowie po
raz pierwszy w historii wpłynął żaglowiec
STS Kapitan Borchardt. 

• W kwietniu w Kościele Mariackim od-
kryto 12 zacheuszków, fragmenty malowideł
oraz wcześniej nieznane gotyckie napisy. 

Maj
• 3 maja władze miejskie w skromnej

uroczystości celebrowały 230. rocznicę
uchwalenia Konstytucji Trzeciego Maja, skła-
dając kwiaty pod pomnikiem na pl. Mar-
szałka Piłsudskiego. 

• 10 maja Referat Sportu i Rekreacji UM
zorganizował otwarty trening oraz konkurs
celności strzałów na bramkę „Piłka w akcji”.

• 11 maja dokonano pierwszych szcze-
pień przeciwko COVID-19 w Punkcie Szcze-
pień Powszechnych przy ul. M. Skłodow-
skiej-Curie w Darłowie. [ZDJĘCIE 2]

• 16 maja w kinie „Bajka” mieszkańcy 
i turyści świętowali 101. rocznicę urodzin Leo-
polda Tyrmanda – patrona Darłowskiego
Ośrodka Kultury.

• Od 21 do 23 maja odbywały się Dni
Darłowa 2021.

• W maju zniesiono większość rygory-
stycznych obostrzeń pandemicznych.

• Oddano do użytku ul. R. Traugutta
oraz łącznik ul. Nadmorskiej z ul. Marynarską
i Południową. 

cZeRWIec

• 2 czerwca włodarze Darłowa ode-
brali z rąk wicemarszałka województwa
zachodniopomorskiego Tomasza Sobieraja
dwa wyróżnienia dla miasta w plebiscycie
„Najlepsza Przestrzeń Publiczna Woje-
wództwa Zachodniopomorskiego”. Nagro-
dzone zostały inwestycje: rewitalizacja
parków – „Zielone Darłowo” oraz Pocze-
kalnia Kultury. [ZDJĘCIE 3]

• 4 czerwca, po remoncie, targowisko
miejskie wróciło na plac przy ul. Stodol-
nianej. [ZDJĘCIE 4]

• 9 czerwca odbyła się na stadionie
miejskim „Olimpiada Przedszkolaka” – wy-
darzenie sportowe dla najmłodszych miesz-
kańców naszego miasta.

• 11 czerwca na plaży w Darłówku
Zachodnim kolejny rok z rzędu zawisła
„Błękitna Flaga”, którą uroczyście wciąg-
nięto na maszt w obecności mieszkańców
i koordynatora projektu. 

[ZDJĘCIE 5]

• 15 czerwca poinformowano o reak-
tywacji Międzynarodowego Zlotu Pojazdów
Wojskowych, który finalnie odbył się 
w sierpniu w nowej lokalizacji. 

• 25 czerwca odsłonięto na Rynku Miej-
skim w Darłowie zdjęciową wystawę plene-
rową dokumentującą 10 lat Festiwalu Media
i Sztuka w Darłowie. 

• Od 24 do 27 czerwca odbywały się
w Darłowie Dni Morza.

[ZDJĘCIE 6]

• 26 i 27 czerwca z Darłowa nada-
wano „Szkło Kontaktowe” – magazyn sa-
tyryczno-publicystyczny transmitowany na
antenie TVN24. 

[ZDJĘCIE 7]

• 30 czerwca pracę w darłowskim ra-
tuszu zakończył Leszek Walkiewicz – wie-
loletni rzecznik prasowy burmistrza. 

[ZDJĘCIE 8]

LIPIec
• W lipcu zainaugurowaliśmy week-

endowe bezpłatne wycieczki po Darłowie 
i Darłówku. Przewodnikiem był Leszek Wal-
kiewicz, którego później zastąpiła Krystyna
Różańska.
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• 2 lipca odbył się pierwszy „Muzyczny
5-tek” na Rynku Miejskim, czyli cykl coty-
godniowych darmowych koncertów. 

• 3 i 4 lipca nadano z Darłowa na ante-
nach TVN, TVN24 i TVN24BiS prognozę po-
gody.

• 9 lipca ulicami Darłówka przeszła ce-
niona orkiestra OSP z Nadarzyna. Była to
część imprezy otwarcia Darłowo Park & Re-
sort przy ul. Słowiańskiej. 

• 13 lipca władze Darłowa przekazały
czek w wysokości 10 000 zł na rzecz Klubu
Kolarskiego „Ziemia Darłowska”. 3 kolarki
zostały zakwalifikowane do udziału 
w Igrzyskach Olimpijskich Tokio 2020.

• 15 lipca z Darłowa nadawano pro-
gram „Onet Rano”, w którym wystąpili:
marszałek Olgierd Geblewicz, europoseł
Bartosz Arłukowicz, redaktor Cezary Ła-
zarewicz, wiceburmistrz Darłowa Rafał Na-
górski, Agnieszka Kwiatkowska-Chicewicz
– menadżerka Brasserie LIDO oraz Yaroslav
Petrovski, kucharz, a także ratownicy
wodni – Julia Salik i Sylwester Kowalski.
Tego dnia także Falą Festiwalu Media 
i Sztuka uhonorowany został Marszałek
Województwa Zachodniopomorskiego
Olgierd Geblewicz. [ZDJĘCIE 9]

SIeRPIeń
• 1 sierpnia w Darłowie uczczono pa-

mięć Powstańców Warszawy w chwili wy-
buchu powstania – w godzinę „W”.

• 2 sierpnia w hotelu „Apollo” odbyła
się konferencja udziałem parlamentarzystów
i samorządowców gmin nadmorskich po-
święcona przedłożonemu w izbie wyższej
przez grupę senatorów projektowi ustawy
o zmianie ustawy o obszarach morskich Rze-
czypospolitej Polskiej i administracji morskiej. 

• 7 i 8 sierpnia na plaży w Darłówku
Zachodnim stanęło miasteczko „Projektu
Plaża TVN. #PrzystanekSport”.

• 13 i 14 sierpnia, po raz kolejny 
w Darłowie odbył się finałowy turniej 
5. edycji PGNiG Summer Superligi.

• 16 sierpnia ruszyło głosowanie na
projekty zgłoszone do Budżetu Obywatel-
skiego.

• 16-22 sierpnia to tydzień, w którym
odbył się Międzynarodowy Zlot Historycz-
nych Pojazdów Wojskowych. Nowa loka-
lizacja – Darłówko Zachodnie – przypadła
do gustu gościom, którzy licznie odwiedzali
poligon. Ogromnym zainteresowaniem cie-
szyła się także inscenizacja batalistyczna
na plaży zachodniej. [ZDJĘCIE 10]

• 18 sierpnia świętowaliśmy 20-lecie
podpisania umowy partnerskiej z niemieckim
miastem Gardelegen. 

• W ostatni weekend sierpnia na plaży
w Darłówku Zachodnim odbył się Między-
narodowy Zlot Latawców. 

• 30 sierpnia, w rocznicę Porozumień
Sierpniowych, w Europejskim Centrum So-
lidarności w Gdańsku podczas Gali Wolności
Słowa, Fundacja Grand Press wręczyła
pierwsze Medale Wolności Słowa. Part-
nerem gali było Miasto Darłowo.

WRZeSIeń
• 1 września wznowiono naukę sta-

cjonarną w szkołach. Naukę rozpoczęło
821 uczniów Zespołu Szkół Morskich, 790
uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 oraz
ok. 150 uczniów Społecznej Szkoły Pod-
stawowej. Miesiąc później odbyło się uro-
czyste pasowanie uczniów klas I ZSM.

[ZDJĘCIE 11]

• 10 września zainaugurowano dwa
społeczne przedsięwzięcia: „Wspólny wy-
poczynek na świeżym powietrzu – budowa
małej architektury obok Domu Kultury 
w Darłowie” oraz „Biblioteka społeczna –
nowoczesna przestrzeń kultury” projektu
„Rewitalizacja szansą na aktywną inte-
grację”.

• 16 września odbyła się w 524. rocz-
nicę wielkiej powodzi Procesja Pokutno-
błagalna. [ZDJĘCIE 12]

• 17 września upamiętniliśmy pamięć
kombatantów w Dniu Sybiraka.

PaźDZIeRNIK
• Na początku października ukoń-

czono ważną dla mieszkańców inwestycję
– remont ul. Wieniawskiego. [ZDJĘCIE 13]

• 3 października w Darłowie spotkali
się liderzy Koalicji Nadmorskiej, którzy pod-

pisali deklarację systematyzującą współ-
pracę pomiędzy samorządami.

[ZDJĘCIE 14]

• 9 października społecznicy zasadzili
blisko 8,5 tys. sadzonek żonkili wzdłuż ul.
Tynieckiego w ramach akcji „Pola Nadziei”.

• 11 października odbyło się pierwsze
spotkanie w nowej siedzibie Klubu „Ama-
zonek”.

• 14 października władze miasta po-
dziękowały nauczycielom i uhonorowały wy-
różnionych w dniu ich święta.

• 16 października odbył się Bal Chary-
tatywny z okazji 10-lecia Hospicjum.

• 23 października miała miejsce pre-
miera XIV tomu „Historii i Kultury Ziemi Sła-
wieńskiej”.

• 25 października poinformowano,
że Darłowo otrzyma 13 mln zł na rozbu-
dowę i modernizację oczyszczalni ścieków
w ramach „Polskiego Ładu”. [ZDJĘCIE 15]

• 26 października to 25. rocznica pod-
pisania porozumienia o partnerstwie ze
szwedzką gminą Hässleholm.

• 29 października odbyło się na Rynku
Miejskim w Darłowie fireshow „W darłow-
skim Hogwarcie”, którego inicjatorem był
Daniel Frącz. 

LISTOPaD
• Podczas kwesty na cmentarzach 1 lis-

topada uzbierano 25 407,96 zł, które zostało
przekazane na rzecz darłowskiego hospi-
cjum.

• 1 listopada odbył się w kościele św.
Gertrudy wyjątkowy „Koncert na 4 Strony
Świata”.

• W listopadzie Darłowo zostało wy-
różnione w rządowym konkursie „Rosnąca
Odporność” i za efektywną realizację pro-
gramu szczepień przeciwko COVID-19 samo-
rząd otrzyma 500 000 zł. 

• 19 listopada w ramach programu
„Pomorze Zachodnie – Zielony Region” na
Wyspie Łososiowej w Darłowie posadzono
30 drzew w obecności Wicemarszałka Wo-
jewództwa Tomasza Sobieraja.

• 20 listopada odbyły się po raz 6. Dar-
łowskie Zaduszki Morskie.

• 21 listopada świętowano w Miejskim
Ośrodku Pomocy Społecznej Dzień Pracow-
nika Socjalnego.

• 28 listopada odbył się na redzie Portu
Darłowo protest ostrzegawczy właścicieli
kutrów i łodzi rybackich. 

GRUDZIeń
• 5 grudnia odbyła się Darłowska La-

ponia św. Mikołaja.
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nie Kevin, a „Dziadek 
do orzechów” ma dłuższą 

historię. Jego premiera odbyła
się 129 lat temu 

Może tytułowy Dziadek stanie się
tematem goszczącym w Państwa do-
mach podczas zbliżających się Świąt.
Może porozmawiacie o balecie, zdradzi-
cie swoim dzieciom historię butów do
baletu wraz z ich rodzajami, może w tle
słychać będzie Czajkowskiego. Mamy
ogromny wpływ na edukację kulturalną
dzieci…, a takie historie można opowia-
dać przy choince, zajadając orzechy. 

My w Święta pracujemy, by dla Was
mogły być one atrakcyjne. 

Będzie nam miło Państwa gościć. 

Mamy dodatkowy pusty fotel i ser-
wujemy kulturę na poziomie. 

W wielu krajach nie ma Bożego Na-
rodzenia bez gwiazdkowego spektaklu
„Dziadek do orzechów”. Choć premiera
baletu odbyła się w Petersburgu w dniu
Świętego Mikołaja, 6 grudnia 1892 roku,
to tradycja gwiazdkowa towarzysząca
temu baletowi powstała niemal pół
wieku później w Stanach Zjednoczo-
nych. Oparty na opowiadaniu pisarza
fantasy E.T.A. Hoffmana, „Dziadek do
orzechów” miał wykorzystywać zainte-
resowanie elit petersburskich fantasty-
ką. Tymczasem okazał się wspaniałym
spektaklem familijnym. Mali widzowie
odnajdują w nim baśniową historię Ma-
rii, która dzięki dobremu sercu i odwa-
dze wyzwala spod czaru księcia zaklę-

tego w dziadka do orzechów. To jeden 
z najpiękniejszych baletów klasycz-
nych, z fenomenalną muzyką Czajkow-
skiego. 

zapraszamy na spektakl 

Dziadek do Orzechów 
26 grudnia 2021, godz. 16:00, 
Darłowo – kino Bajka 
(ul. Morska 56)

Spektakl baletowy będący retransmisją
obrazu zarejestrowanego w Teatrze Bal-
szoj w Moskwie, w choreografii Jurija
Grygorowicza i muzyką Piotra Czajkow-
skiego 

Bilety: normalny 20 PLn, ulgowy 17 PLn
grupowy 15 PLn 

Filmowy rok 2021 w kinie Bajka roz-
począł się 12 lutego, kiedy to kina w ca-
łym kraju wznowiły swoją działalność
po drugiej fali pandemii spowodowanej
koronawirusem. Od tego czasu, do 7
grudnia 2021 r (do dnia przedłożenia
materiału do gazety), w reżimie sanitar-
nym i dla 50% widowni wyświetliliśmy:

– 190 filmów (biletowanych i niebi-
letowanych)

– 8 PREMIER, z czego aż połowa
jako pokazy przedpremierowe

– na 395 seansach obecnych było
11 471 WIDZÓW!

Filmem, który przyciągnął najwięcej
odbiorców był PSI PATROL (442 osób).  

Nieprzerwanie odbywały się także
zajęcia z edukacji filmowej w ramach
programu KinoSzkoła, które głównie
odbyły się jako zajęcia on-line.

Łącznie zrealizowaliśmy 54 zajęcia
dla blisko 4 500 WIDZÓW.

MOjeeKINO
301 tytułów zostało wyświetlonych

w wirtualnej sali kina Bajka na MOJEe-
KINO (w terminie styczeń-listopad 2021)

mAGdAlENA cichockA 

ROK LEPSZY OD
POPRZEDNIEGO

Magda Burduk,
dyrektorka 
Darłowskiego
Ośrodka Kultury
im. Lepolda 
Tyrmanda: 

Jakikolwiek by nie był, to był lepszy od poprzedniego – mowa o roku w kultu-
rze. 2020 obfitował w lockdowny. 2021 – być może borykał się z nimi, ale tylko w
pierwszym kwartale. Większość roku minęła jednak w ograniczeniach –  a to za-
wsze lepsze od całkowitego nic. 

W zasadzie udało nam się zrealizować przyjęte założenia. Jedyne co uległo
zmianie – chociaż już na samym początku stawiało wiele znaków zapytania – to
festiwal Media i Sztuka. Z prowadzonego przeze mnie wykazu realizacji jakich
podjął się Darłowski Ośrodek Kultury wynika, że rok kończymy cyfrą – 225 pozy-
cji. Liczba ta jest sumą większych i dużych wydarzeń kulturalnych jakie odbyły
się w mieście (o nich szczegółowo i na bieżąco informowano na FB DOK). Kwan-
tum to nie uwzględnia także działalności kina Bajka – bo to osobny dział z boga-
tym, całorocznym repertuarem i realizacją ważnego projektu edukacji filmowej
pod nazwą KinoPrzedszkole/KinoSzkoła.

opinia

Kultura
zgodna 
z planem 
DOK bez zakłóceń zrealizował

wszystkie wydarzenia letnie. Były to
Muzyczne Piątki, liczne pokazy filmów 
w ramach Kina Plenerowego, cykliczne
koncerty organowe grane w ramach
Międzynarodowego Festiwalu Organo-
wego w Gertrudzie. Nowością były kon-
certy zagrane w cztery letnie niedziele
w Mariackim. Bardzo udany okazał się
weekend z operą i operetką na Zamku.
Nie zabrakło mocnych elementów, ta-
kich jak Festiwal Filmów Skandynaw-
skich oraz Reggaenwalde Festiwal, które
są produktami Darłowskiego Ośrodka
Kultury i realizowane są od lat w Darło-
wie, ciesząc się stale rosnącą liczbą
sympatyków.

DOK to nie tylko wydarzenia, im-
prezy i kino. To także sezonowe prowa-
dzenie Stref Płatnego Parkowania Nie-
strzeżonego i Płatnych Placów Parkin-
gowych, które prowadzi od lat w
okresie od czerwca do września. Zimą
natomiast to właśnie DOK odpowie-
dzialny jest za organizację Zimowego
Placu Zabaw, czyli miejskiego lodowi-
sko, które cieszyło wielu. 

W 2021 roku udało się zakupić piec
ceramiczny i ukończyć remont Pracow-
ni Ceramicznej Skło 44, która z dużym
powodzeniem działa nieprzerwalnie od
marca. Poza stworzeniem niezależnej
pracowni, wyremontowano garderoby i
wprowadzono nowoczesny system ki-
nowy – służący do obsługi Klienta, kon-
taktu z dystrybutorami na poziomie
spełniającym dzisiejsze wymogi. 

DOK 
dotowany 
Skorzystaliśmy z dotacji na poprawę

działalności: 
– dotacja na działalność kina Bajka

z PISF – blisko 62 tys. zł
– dotacja na zakup regałów biblio-

tecznych i zakup ławostołu wraz z pale-
niskiem do ogrodu SKŁO 44 – kwota 43
tys. zł 

– dofinansowanie w ramach projek-
tu Bardzo Młoda Kultura na zadanie
pn. Spacer kulturalnym szlakiem – bli-
sko 4,5 tys. zł 

– grant na kwotę ponad 84 tys. zł 
z NCK na Konwersję cyfrową domów
kultury

– dotacja celowa na kwotę 13 tys. zł
z budżetu miasta, na realizację zorga-
nizowanych kulturalnych wakacji dla
dzieci i młodzieży z Darłowa.

Do tego udało nam się wzbogacić 
o 50 nowych leżaków do kina plenero-
wego, ufundowanych przez sponsora

(Nautic Park), którego pozyskało Biuro
Promocji Miasta. 

Wydaliśmy
Leszka 
W dobiegającym końca roku 2021 DOK

był także wydawcą książki Leszka Wal-
kiewicza „Książęta i władcy ziemi darłow-
skiej”. 

Prowadzono stałe sekcje instruktor-
skie, które mogą pochwalić się m.in.
powołaniem do kadry narodowej mode-
larzy z Darłowa: Doriana Borkowskiego
(kat. junior) i Artura Hamerlinga (kat.
senior), którzy reprezentowali nasze
miasto na Mistrzostwach Świata w Mo-
delarstwie w Chorwacji. Dużym sukce-
sem był także spektakl taneczny „Czu-
waj” DSTW Revoltade oraz ostatni Klu-
bowy Turniej Akrobatyczny. 

Wystawy 
One także były. Podczas FFS 

– w holu kina Bajka znalazły się prace
cenionej ilustratorki Joanny Concejo, 
w Poczekalni Kultury natomiast poka-
zano prace Arkadiusza Szymczaka
(ARIUS). Goszczono wielu znanych i ce-
nionych w tym: Marcela Woźniaka, Ce-
zarego Grzesiuka, Michała Dymka, Ce-
zarego Łazarewicza – który podczas
polskiej premiery filmu „Żeby nie było
śladów” gościł właśnie w Darłowie. 

Powyższe podsumowanie pokazuje
jedno – na brak zajęć w DOK nie narze-
kano. To wszystko zasługa i ciężka pra-
ca całego zespołu Darłowskiego Ośrod-
ka Kultury. Co przed nimi…? Minimum
tyle samo plus – plan na Media i Sztukę

oraz duże zadanie, które w roku 2022
rozpoczniemy a dotyczyć będzie rewi-
talizacji Domu Kultury Skło44 przy uli-
cy Marii Skłodowskiej – Curie. 

Za cały, wspólny rok z kulturą w
Darłowie – dziękują Koleżanki i Kole-
dzy z Darłowskiego Ośrodka Kultury
im. Leopolda Tyrmanda. 
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Z
atem odpowiedzmy sobie na
pytanie… Kiedy kolęda jest
najbliższa sercu? Gdy trafia

do niego w punkt, idealnie w trakcie
Świąt…

Darłowski Ośrodek Kultury w tym
roku w same Święta zaprasza na kon-
certy i to dwa, w obydwu darłowskich
kościołach. 

W pierwszy dzień świąt kolędować
będziemy w kościele świętej Gertrudy. 

25 grudnia, o godz. 17. zagramy kon-
cert „Święta są tam, gdzie my na nie cze-
kamy”. Kameralny, klimatyczny kon-
cert zapowiada się w kościele w kształ-
cie rotundy… a do tego anioły, wszyscy
święci i jemioła…

Dzień później, 26 grudnia, zaprasza-
my do Kościoła Mariackiego na najpięk-

niejsze utwory świąteczne – koncert ga-
lowy Kolęda na Święta, który zostanie
zagrany o godz. 19:30. 

Koncert zagra dla nas kwintet in-
strumentów dętych Triumphal Brass
Quintet. 

W programie niespodzianka… do
każdego utworu dorzucamy ciepło
– to wewnętrze, które sprawia, że wi-
dzimy blask… światło, pełne wiary i
nadziei ze szczyptą miłości do siebie
samego…

A wtedy usłyszymy: Dzisiaj w Betle-
jem, Wśród nocnej ciszy, Gloria in Ex-
celsis Deo… i wiele innych. 

Jednym słowem – najpiękniejsze 
z najpiękniejszych – kolędy w stylu
współczesnym i jazzowym… zarówno
do śpiewania i słuchania…

Udział w koncertach jest bezpłatny. 
Prosimy o przestrzeganie zasad

COVID19. 
Każdy słuchacz zobowiązany jest do

zadbania o maseczkę ochronną we
własnym zakresie – szczegółowe zasa-
dy obowiązujące na koncertach świą-
tecznych publikujemy poniżej. 

Kolęda na Święta
Darłowski ośrodek Kultury zaprasza do udziału w świątecznej podróży po melodiach, które bez wątpienia
uatrakcyjniają czas Bożego Narodzenia. to właśnie muzyka obok cynamonu, mandarynek, choinek… ma
wpływ na klimat, który od pokoleń i z pokolenia na pokolenie przenosimy… podając te tradycje dalej. i robimy
to… każdego roku, od lat, w grudniu Magda Burduk: 

Wychodzimy z ofertą ambitną, wierząc, że
przypadnie ona do gustu i stanie się poniekąd
atrakcyjnym prezentem, dodatkiem do Świąt. 
Czas… Ponoć to on dziś jest towarem deficy-
towym, a bezcennym staje się wówczas, gdy
spędzamy go z tymi, których kochamy. Li-
czymy, że oferta Darłowskiego Ośrodka Kul-
tury będzie dla Państwa motywacją do ro-
dzinnej podróży po atrakcjach kulturalnych.
Być może za naszym pośrednictwem rozbu-
dzicie w Waszych pociechach sentyment do
instrumentów i muzyki, zapoczątkujecie
niezły gust… pokazując jak brzmią organy,
jak wygląda waltornia, opowiadając o Czaj-
kowskim czy o tańcu śnieżek.
Z życzeniami pięknych Świąt i zaproszeniem
na dwa koncerty w dwóch kościołach 
i „Dziadkiem do Orzechów” zespół Darłow-
skiego Ośrodka Kultury…

UWAGA:
W trosce i z uwagi na bezpieczeństwo uczestników wydarzeń Kolęda na Święta (koncert 
w dniu 25 i 26 grudnia 2021) oraz Pracowników Darłowskiego Ośrodka Kultury ustala się na-
stępujące zasady udziału:
� 70% – miejsc przeznaczonych dla osób zaszczepionych posiadających unijny Certyfikat Covid
(pełne zaszczepienie przeciwko Covid-19)
� status ozdrowieńca lub wynik aktualnego – negatywnego testu na obecność wirusa
� 30% – miejsc dla osób niezaszczepionych. 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w harmonogramie zaplanowanych wydarzeń, 
w tym z uwagi na niestabilną sytuację – która dotyka nas wszystkich. 

MiEjSKa BiBliotEKa PuBlicZNa iM. agNiESZKi oSiEcKiEj

Spotkanie z poetką
Czytelnicy i goście darłowskiej biblioteki mieli przyjemność 

w październiku spotkać się i porozmawiać z pisarką i malarką, Polką
mieszkającą w Holandii, Grażyną Lemmens-Wasilewską-Glaza. 

Spotkanie poświęcone było twórczości poetyckiej i prozatorskiej
pani Grażyny, a przede wszystkim jej nowemu tomikowi wierszy
„Miłość pisze wiersze”.

Noc bibliotek… 
w bibliotece
9 października, w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Agnieszki Osiec-

kiej, w ramach ogólnopolskiej akcji „Noc Bibliotek”, przygotowano 
atrakcje dla młodszych i starszych czytelników. 

Można było spróbować swoich sił w budowaniu pirackiego stat-
ku, rozwiązywaniu literackich krzyżówek, wiązaniu węzłów żeglar-
skich, literackiej „siłce”, alfabetycznym treningu wzmacniającym.

Uczestnicy Nocy (a właściwie popołudnia) w bibliotece mieli
przyjemność posłuchać poezji śpiewanej w przepięknym wykonaniu
pani Dominiki Lesner. Do akcji dołączyli uczniowie Zespołu Szkół
Morskich w Darłowie: Aleksandra Wiśniewska i Maksymilian Sierac-
ki (klasa 3D Technikum Morskiego). 

Za zorganizowane wydarzenia Miejska Biblioteka Publiczna zos-
tała wyróżniona w konkursie na najciekawsze i wyróżniające się wy-
darzenia w ramach „Nocy Bibliotek”.

Spotkanie autorskie 
z Danielem Odiją 
Miejska Biblioteka Publiczna 17 listopada gościła w swoich pro-

gach Daniela Odiję – słupskiego pisarza, dziennikarza, publicystę
oraz animatora kultury. Uczestnicy spotkania podjęli z autorem ta-
kich powieści jak „Ulica”, „Tartak”, „Niech to nie będzie sen”, „Kroni-
ka umarłych”, „Pusty przelot”, bardzo osobistą dyskusję. Pisarz cie-
kawie opowiadał o literackich inspiracjach i początkach swojej twór-
czości, opisał jaki wpływ na jego utwory miały przeżycia z okresu
młodzieńczego. Daniel Odija to nie tylko autor powieści, ale również
zbiorów opowiadań „Szklana huta” i „Przezroczyste głowy”, a także
komiksu „Stolp”. Za swoją twórczość literacką był wielokrotnie na-
gradzany. Przekłady jego książek ukazały się m. in. w Niemczech,
Austrii, Francji i Ukrainie. Bohaterami jego utworów są podupadli
intelektualiści, robotnicy, bezdomni, bezrobotni, ale także młodzi
ludzie dopiero wkraczający w dorosłość.

Spotkanie grupy 
„Poetycki Krąg”
W filii biblioteki w Darłówku odbyło się 11 października spotka-

nie grupy „Poetycki Krąg”, podczas którego podziękowaliśmy za pas-
ję tworzenia, motywację do działania i piękne utwory poetyckie Elż-
biecie Tylendzie, która, niestety, już niedługo wyjeżdża z Darłówka.

Pożegnanie dobrego
pracownika…
Krystyna Krakowiak przez 12 lat pracowała w Miejskiej Bibliotece

Publicznej im. Agnieszki Osieckiej w Darłowie, przez większość tego
czasu jako dyrektor. W październiku jednak zdecydowała się podjąć
nowych wyzwań zawodowych. Burmistrz Darłowa Arkadiusz Klimo-
wicz podziękował Krystynie Krakowiak za dotychczasową pracę dla
naszej społeczności i życzył dalszych sukcesów.

Pisanie to intymna rzecz 
Podczas spotkania z pisarzem Adrianem Ksyckim, autorem „Przy-

sięgi Pięciu”, darłowiakiem, które odbyło się 26 listopada, pojawiły
się wspomnienia z dzieciństwa na ulicy Wałowej. 

Rozmawiano o Szeptuchach i zainteresowaniach okultyzmem.
Autor opowiedział o mrocznej stronie bohaterów „Przysięgi Pięciu” 
i pracy nad nową książką, która pojawi się na początku przyszłego
roku. Czy będzie to kryminał, thriller czy fantasy? Czy bohater bę-
dzie z Darłowa? Czekamy na premierę drugiej książki i kolejne spot-
kanie z Adrianem Ksyckim.
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PRZEDSZKOlE NR 2 
IM. JANINy PORAZIńSKIEJ 

Mikołajki 2021
Przedszkole pięknie przystrojone.
Wkoło światełka, choinki przystrojone.
Po co to wszystko? Oczywiście! Wszyst-
kie dzieci czekają na Mikołaja! I przy-
szedł. Brak śniegu mu nie przeszkodził,
bo jak w piosence – przyjechał samo-
chodem. Musiał mieć bardzo duży, bo
przywiózł tyle worków z prezentami do
każdej sali! Dzieci witały go z uśmie-
chem piosenkami i wierszykami. 

Dziękujemy ci Mikołaju za piękne
prezenty, za radość i uśmiechy naszych
wychowanków. I czekamy już na kolej-
ną twoją wizytę. 

Ważna dla naszego kraju data – 11
listopada, Święto Niepodległości. Jak co
roku przedszkolaki przygotowywały
się do jego obchodów. Poznawały histo-
rię, symbole narodowe – flagę, godło 
i hymn. Wzięły udział w akcji „Szkoła
do hymnu”. Wspólnie z nauczycielami

wykonały kotyliony narodowe. Grupy
Słoneczek i Biedronek przygotowały 
program o treści patriotycznej. Przed-
szkole pięknie prezentowało się w śro-
dę (10 listopada) w barwach narodo-
wych. Rośnie nam pokolenie małych
patriotów.

PRZEDSZKOlE NR 2 IM. JANINy PORAZIńSKIEJ 

Niepodległość w przedszkolu 

5 listopada w Przedszkolu nr 2 im. Ja-
niny Porazińskiej obchodzono Światowy
Dzień Postaci z Bajek. 

Jednak w przedszkolu połączono ten
dzień z dniem patronki placówki – Ja-
niny Porazińskiej. Każda grupa przygo-
towała inscenizację jednego z utworów.
Były tańce do piosenek, wiersze, 

a wszystko w uroczej scenerii, w stro-
jach przygotowanych przez personel 
i rodziców oraz z odpowiednią charak-
teryzacją. Występy były piękne i wywo-
łały entuzjazm wśród widowni. Za rok
spotkamy się znowu.

BożENA ciEchANowskA

PRZEDSZKOlE NR 2 IM. JANINy PORAZIńSKIEJ 

Dzień patronki 

Uczniowie klas IV Szkoły Podstawo-
wej nr 3 im. Króla Eryka Pomorskiego
podczas lekcji przyrody bacznie obser-
wowali zmieniającą się pogodę. Aby poz-
nać metody pomiaru składników pogo-
dy, uczniowie odwiedzili szkolną stację
meteorologiczną, będącą częścią projek-
tu Budżetu Obywatelskiego Darłowa
„Naukowy ogród pełen tajemnic”.

Dzieci zapoznały się z przyrząda-
mi pomiarowymi, odkrywały zasady
ich działania oraz odczytywały
wskaźniki dla poszczególnych ele-
mentów pogodowych. Szczególne za-
interesowanie wzbudzała klatka me-
teorologiczna Stevensona, w której
znajdowały się psychrometr Augusta 
i termometry ekstremalne do odczy-
tywania temperatur w określonym

czasie. Uczniowie zapoznali się także
z działaniem wiatromierza, odczyty-
wali pomiary z deszczomierzy i tyczki
śniegowej.

Po wizycie w stacji meteorologicznej
uczniowie przez kilka dni prowadzili
własne obserwacje pogody, a wyniki za-
pisywali na specjalnej karcie. Zacieka-
wieni uczniowie po lekcjach kilkakrot-
nie odwiedzali stację meteo, aby obser-
wować zmieniający się kierunek wiatru
na wiatromierzu. Zajęcia terenowe 
z klasą 4E zakończyły się także posa-
dzeniem cebulek kolorowych kroku-
sów, które wczesną wiosną będą cieszy-
ły oczy wszystkich uczniów.

mAŁGorzATA BrzozowskA, 
moNikA kosowskA

SP 3 IM. KRólA ERyKA POMORSKIEGO

Przyszli synoptycy 

PRZEDSZKOlE NR 2 
IM. J. PORAZIńSKIEJ

Niezwykła
uroczystość
1 grudnia odbyło się w Przedszkolu

nr 2 w Darłowie „Pasowanie na przed-
szkolaka”. Uroczystość ta jest na stałe
wpisana w poczet imprez przedszkol-
nych. Maluchy chętnie występują przed
publicznością. Podczas występu wyka-
zały się dużymi umiejętnościami wo-
kalnymi, tanecznymi oraz recytatorski-
mi. Najbardziej były przejęte uroczy-
stym ślubowaniem. Dużo radości
sprawiły przedszkolakom okoliczno-
ściowe upominki. Po części oficjalnej
odbył się mały poczęstunek. Teraz już
nikt nie ma wątpliwości, że „Misie” są
prawdziwymi zuchami.

20 października, w ramach projektu
„Jesienny challenge matematyczny 
w Trójce” dofinansowanego przez Funda-
cję mBanku, odbyły się Mistrzostwa Szko-
ły Podstawowej nr 3 w czterech działa-
niach pisemnych.

W szkolnych Mistrzostwach w Czte-
rech Działaniach Pisemnych wzięło
udział około 300 uczniów klas 6-8.
Uczniowie mieli za zadanie rozwiązać
poprawnie cztery działania pisemnie 
w wyznaczonym czasie – maksymalnie
10 minut. Zadanie okazało się niełatwe.
Tylko 7 uczniów rozwiązało wszystkie
działania bezbłędnie, zgodnie z regula-
minem dokonując zapisu algorytmów.
Działania bez zapisu algorytmu przepro-
wadzonego działania nie były brane pod
uwagę, nawet jeśli wynik był poprawny.

Z przyjemnością informujemy, że
bezbłędnie i najszybciej wykonały dzia-

łania trzy uczennice. Mistrzynią Szko-
ły w Czterech Działaniach Pisemnych
została Zuzanna Cieślak z klasy 7F 
– czas 3 min. 30 sek, I wicemistrzynią
została Zuzanna Paszkiewicz z klasy
6A, (4 min. 13 sek.), II wicemistrzynią

została Patrycja Makarewicz z klasy
7A, (5 min. 20 sek.). 

Nagrody pocieszenia: pamiątkowy
kubek i długopis, otrzymali uczniowie,
którzy bezbłędnie wykonali działania,
ale nie byli najszybsi: Jakub Kler z klasy
7B, Patryk Świerbiołek z klasy 7D, Ale-
ksander Lach z klasy 7D, Paweł Czaj-
kowski z klasy 7C, czas 8min. 30 sek.

EwA JAźwińskA

SP 3 IM. KRólA ERyKA POMORSKIEGO

jesienne wyzwania 

20 października w Zespole Szkół nr 2 
w Wejherowie odbył się IX Ogólnopolski
Turniej Maszyn Wodnych organizowany
przez Piaseczyńską Fundację Ekologiczną 
i Fundację PGE. Celem konkursu jest pro-
pagowanie odnawialnych źródeł energii.
Zadaniem zawodników było zbudowa-
nie modelu turbiny przetwarzającej
energię kinetyczną i potencjalną wody
na energię mechaniczną.

Zgłoszone konstrukcje rywalizowały
w dwóch konkurencjach: mocy lub wy-
dajności. Konkurencja „Moc” polegała na
podniesieniu masy 5 kg na wysokość 
2 metrów w jak najkrótszym czasie, nato-
miast konkurencja „Wydajność” polegała
na wykonaniu pracy podnoszenia masy 
5 kg na wysokość 2 metrów zużywając jak
najmniej wody. Szkołę Podstawową nr 3
reprezentowały następujące drużyny:

• Wodne Precelki (Hanna Bagnucka,
Wiktoria Kowalska) – kategoria wydaj-
ność,

• Posejdon (Paulina Adamska, Ignacy
Paszkiewicz) – kategoria wydajność,

• Zabójcze okonie (Maciej Mikołaj-
czuk, Krystian Pluta) – kategoria moc,

• Kropelki (Karolina Mielczarek, Ro-
zalia Piestrak) – kategoria moc.

Najlepszą turbinę wodną z SP 3 wy-
konała drużyna „Zabójczych okoni”,
która uplasowała się na miejscu III.
Młodzi konstruktorzy otrzymali nagro-
dy rzeczowe: wkrętarki akumulatorowe.

Udział w projekcie ekologicznym 
z dziedziny odnawialnych źródeł ener-
gii z pewnością poszerzył wiedzę
uczestników z zakresu energetyki oraz
zagadnień technicznych. Wszystkim
młodym fizykom dziękujemy za wielkie

zaangażowanie i poświęcony czas na
zbudowanie turbiny wodnej.

mArTA soŁTAN

SP 3 IM. KRólA ERyKA POMORSKIEGO

sukces w eliminacjach 
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Trwa procedura uzyskania pozwo-
lenia na budowę. Zgodnie z har-

monogramem prac projektowych, w grud-
niu wykonawca przekazał miastu pełną
dokumentację projektową dotycząca bu-
dowy ulicy Zacisze. 

Obecnie czekamy tylko na wydanie
pozwolenia na budowę. W przyszłości

opracowana dokumentacja umożliwi
budowę ulicy w pełnym standardzie.

Długość projektowanego odcinka
wynosi około 207 metrów. Na pierw-
szych pięćdziesięciu metrach, od
skrzyżowania z ulicą Kanałową i Tkac-
ką, ulica będzie miała szerokość 6 m,
dalej zaś 5 metrów. Po obu stronach

drogi zaprojektowano chodnik. Na-
wierzchnia wykonana zostanie z kostki
betonowej.

Dokumentacja projektowa wykona-
na została przez firmę DROMAG z Ko-
szalina. 

Koszt opracowania wynosi 
57 810,00 zł.

zaprojektowali ulicę zacisze 

Jego budową zajmie się firma Lech-
Pol z Darłowa. Kontrakt w tej

sprawie podpisany został 3 grudnia.
Realizacja prac budowlanych trwać bę-
dzie 160 dni co oznacza, że mieszkańcy i
turyści będą mogli z niego skorzystać
jeszcze przed letnimi wakacjami.

Koszt budowy brakującego odcinka
drogi wynosi 543 307,36 zł. Na jego rea-
lizację burmistrz Miasta pozyskał dofi-
nansowanie na poziomie 80%. Dotacja
pochodzi z środków Rządowego Fundu-
szu Rozwoju Dróg.

Wraz z brakującym odcinkiem, dł.
50 m i szerokości 5,50 wybudujemy aż
22 miejsca parkingowe, które z pewno-
ścią przyczynią się do poprawy jakości
infrastruktury drogowej. Połączymy też
istniejące ciągi pieszo-rowerowe.

Na dokończenie rozwoju układu
drogowego tej części Darłówka Zachod-
niego byliśmy przygotowani już od
roku 2018. Wtedy pojawiły się możliwo-
ści sfinansowania brakujących odcin-
ków z środków zewnętrznych.  Dzięki

tej strategii, rozpoczynamy budowę
drugiego brakującego łącznika w ciągu
tego samego roku 2021.  Przed wakacja-
mi oddano do użytku łącznik, który po-
łączył ul. Nadmorską (rondo) ze skrzy-
żowaniem ulic Marynarska,  Południo-
wa i Masztowa.

Modernizacja ulicy Kapitańskiej z Nadmorską

Łącznik przed wakacjami 
w skrócie

Pamiętamy 
o placach zabaw
Miasto Darłowo nie zapomina 

o swoich najmłodszych mieszkańcach. 
W 2021 roku samorząd przeznaczył 

130 000 zł na wymianę urządzeń na
osiedlowych placach zabaw. 

Nowe elementy stanęły przy ul.
Bosmańskiej, Morskiej, Wieniawskiego
i Wyspiańskiego oraz na Wyspie Łoso-
siowej i Plaży Wschodniej.

Nowe oblicze 
kładki
Nowy element tzw. „małej infrastruk-

tury” zmienił oblicze kładki przyrodniczej. 
Niewielka modyfikacja wjazdu na

kładkę przyrodniczą w Darłówku Za-
chodnim od strony Dorszowej – linowe
ogrodzenie wzdłuż podjazdu – od listo-
pada cieszy oczy mieszkańców i turys-
tów, a także wyznacza im prawidłową
trasę urokliwego spaceru.

Przybyło 
lamp
Zakończono roboty budowlane pole-

gające na budowie oświetlenia w części
przebiegu ul. Polnej w Darłowie. Wyko-
nawcą była firma Eltrom – Sławomir Grze-
bień.

W ramach inwestycji zamontowano
18 słupów oświetleniowych ocynkowa-
nych o wysokości 7 m z wysięgnikiem
1,5 m wraz z oprawą LED.

Łączny koszt to 102 tys. zł.

Prace projektowe dotyczące
budowy nowego ciągu komu-

nikacyjnego do Darłówka 
Zachodniego (ścieżki rowe-

rowej z kładką przez rz. Gra-
bową) powoli dobiegają

końca. Przed nami ostateczne
akceptacje i złożenie wniosku
o wydanie decyzji pozwolenie

na budowę.

Pracownia Projektowa Mosty 
i Drogi z Gdańska wykonała już

prawie wszystkie niezbędne dokumen-
tacje służące przyszłej realizacji inwe-
stycji. Nad opracowaniem projektu pra-
cowaliśmy od lipca br. W tym czasie po-
wstało kilka koncepcji projektowych
oraz wariantów realizacji. Ostatecznie
uwzględniając wszystkie „za” i „prze-
ciw” zdecydowaliśmy o realizacji wa-
riantu przedstawionego na zdjęciach.

Droga wewnętrzna łączyć będzie
Darłówko Zachodnie (teren nowego ba-
senu rybackiego) z fragmentem wybu-

dowanego w części odcinka drogi do
Darłówka Zachodniego (bezpośrednim
włączeniem będzie istniejący plac ma-
newrowy kończący wybudowany w roku
2015 odcinek drogi miejskiej obwodni-
cy). Z drogi szerokości 3 m korzystać
będą zarówno mieszkańcy i turyści
(piesi, rowerzyści, itd.) oraz pojazdy po-
siadające zezwolenie wydane przez za-
rządcę drogi. Na odcinku około 400 m
zaprojektowano w tym celu 2 miejsca
do tzw. mijanki, poszerzające drogę do
6 m na dł. 25 metrów. Na trasie zapro-
jektowano też zjazdy służące dostępno-
ści do terenów inwestycyjnych oraz ob-
sługi wałów przeciwpowodziowych 
i brzegu kanału portowego. Nawierzch-
nia drogi wyniesiona na konstrukcji
wału wykonana zostanie z asfaltu, tak
by maksymalnie wykorzystać jej funk-
cjonalność. Turystykę rowerową można
połączyć z bieżącą działalnością. Na
trasie drogi zaprojektowano 13 punk-

tów oświetleniowych, w przyszłości
staną też ławki i kosze. Sama kładka
dostępna będzie tylko dla ruchu piesze-
go. Konstrukcja wykonana zostanie ze
stali (malowana na biało). Długość kład-
ki w miejscu przewieszenia przez rzekę
Grabową wynosić będzie 38 m. Szero-
kość przejścia natomiast około 3 m, na-
wierzchnię stanowić będzie ten sam
materiał, z którego wykonana jest kład-
ka przyrodnicza na Wydmie Zachod-
niej. Elementami zwiększającymi at-
rakcyjność budowli będą przeszklone
bariery ochronne z drewnianymi po-
chwytami. Całość konstrukcji pod-
świetlona zostanie światłem LED 
w różnych konfiguracjach.

Opracowanie dokumentacji projek-
towej wg zawartego kontraktu koszto-
wać będzie 218 940 zł. Zakończenie prac
rozumianych jako wydanie ostateczne-
go pozwolenia na budowę przewidziane
jest na początek II kwartału 2022 r.

Priorytetowa kładka Arkadiusz Klimowicz, burmistrz Darłowa:
– Budowa ścieżki wraz z kładką będzie jedną z priorytetowych inwestycji w następnych
latach. Na jej realizację planujemy pozyskać środki zewnętrzne, zwłaszcza te pochodzące
z Unii Europejskiej. Wiemy, że tego typu inwestycje, które łączyć będą w sobie różną
funkcjonalność będą dobrze odbierane w nadchodzących konkursach o przyznanie wsparcia
z funduszy pomocowych na lata 2021-2027.

KOMENTARZ



WiadomościWiadomościwydarzeNia
Grudzień 2021 r. Nr 5 (179)16

28 grudnia 1950 roku w wyniku
reorganizacji szeregu państwowych
oraz prywatnych firm związanych 
z branżą morską, minister żeglugi po-
dejmuje decyzję o zastąpieniu powy-
ższych organizacji nowo powołanym
państwowym przedsiębiorstwem o na-
zwie Morska Agencja w Gdyni, której
działalność rozpoczyna się 1 stycznia
1951 roku. Większość ówczesnej załogi
wywodzi się z Polskiej Agencji Morskiej
działającej w portach Wolnego Miasta
Gdańska oraz nowo zbudowanego pol-
skiego portu w Gdyni z okresu przed 
II wojną światową. 

W 1963 roku pracę w Morskiej Agen-
cji w Gdyni rozpoczyna Zygmunt Śmi-
gielski – późniejszy, wieloletni prezes

MAG oraz zasłużony dla trójmiejskiej
społeczności kreator polskiego prze-
mysłu morskiego. W 1991 roku Zygmunt
Śmigielski wraz z najbliższymi współ-
pracownikami oraz przy wsparciu pra-
cowników MAG przeprowadza jedną 
z pierwszych udanych prywatyzacji fir-
my państwowej. Morska Agencja 
w Gdyni staje się spółką pracowniczą 
i zmienia nazwę na Morską Agencję
Gdynia. 

Na początku XXI wieku Morska
Agencja Gdynia rozszerza zakres swojej
działalności o kolejne usługi transpor-
towo-logistyczne, obsługę celną, maga-
zynowanie oraz spedycję kolejową. 2005
rok – Zarząd podejmuje decyzję o zaku-
pie terenów znajdujących się w porcie

Darłowo, gdzie powstaje Terminal
MAG. W kolejnych latach ilość oddzia-
łów MAG stale rośnie. Nowe biura zlo-
kalizowane są na terenie całej Polski
oraz w Rumunii w Constancy. Morska

Agencja Gdynia staje się liderem na
polskim rynku spedycji, zachowując
swój dawny charakter – idealnej kom-
pozycji doświadczenia z nowoczesnym
spojrzeniem na zmieniający się rynek.

2017 rok – po przepracowaniu 55 lat 
w MAG, Zygmunt Śmigielski przechodzi
na zasłużoną emeryturę. 2018 rok 
– Morska Agencja Gdynia z wieloma
nagrodami na swoim koncie, uznaniem
kontrahentów rozwija koncepcję MAG
Centrum jako koncentrację firm świad-
czących szeroko pojęte usługi portowe,
logistyczne, transportowe oraz offsho-
re.

2020 rok – MAG obchodzi 70 lat
swojego istnienia. Będąc doświadczo-
nym 70-latkiem jest 30-letnią prężnie
działającą spółką pracowniczą, która
zachowała pozycję lidera na rynku
agencyjnym, obsługując najwięcej stat-
ków we wszystkich polskich portach
morskich. 

Własna flota transportowa z każ-
dym rokiem przemierza kolejne setki
tysięcy kilometrów. Firma posiada już
ponad 25 tysięcy metrów kwadrato-
wych magazynów i własny specjalis-
tyczny sprzęt przeładunkowy.

W 1981 roku, w nocy z 12 na 13 grud-
nia, Rada Państwa wprowadziła w Polsce
stan wojenny. Ponad trzy tysiące działa-
czy NSZZ Solidarność, KOR i Niezależnego
Zrzeszenia Studentów zostało internowa-
nych, a na ulice wyjechały czołgi. Władzę
w kraju przejęła Wojskowa Rada Ocalenia
Narodowego z generałem Wojciechem 
Jaruzelskim na czele. W całej Polsce wyłą-
czono telefony, telewizja i radio transmi-
towały w kółko przemówienie generała, 
w którym ogłaszał on wprowadzenie sta-
nu wojennego.

Efektem wprowadzenia w Polsce
stanu wojennego było zmilitaryzowanie
zakładów pracy, obywatelom zakazano
zmian miejsca pobytu bez zezwolenia,

przerwana została łączność telefonicz-
na, wprowadzono godzinę milicyjną.
Wiele tysięcy osób skazano na kary
więzienia lub grzywny. Tysiące ludzi
było represjonowanych i wyrzuconych
z pracy za udział w protestach, popiera-
nie podziemnej działalności NSZZ „S”,
czy też samą przynależność do związku.
Tylko niewielka część działaczy Soli-
darności, która organizowała strajki 
i demonstracje  uniknęła internowania
czy aresztowań.

Wraz z ogłoszeniem stanu wojenne-
go zawieszono wydawanie prawie całej
prasy, a radio i telewizję zmilitaryzo-
wano. Wprowadzono cenzurę kores-
pondencji i rozmów telefonicznych.

Strajki i masowe protesty zostały zaka-
zane. Tam gdzie mimo to spontanicznie
wybuchały, były tłumione przez wojsko
i milicję. Ogółem w czasie stanu wojen-
nego zginęło blisko 100 osób. Celem
wprowadzenia stanu wojennego była
likwidacja protestów społecznych oraz
wstrzymanie procesów demokratyza-
cyjnych, zainicjowanych w sierpniu
1980 roku. Zagrażały one trwałości sys-
temu komunistycznego oraz utrzyma-
niu władzy przez PZPR. 

Według przypuszczeń w Ośrodku
Odosobnienia, w Ośrodku Wypoczynko-
wym „Gniewko” w Darłówku, wrocław-
skiego „Mostostalu” przebywało w róż-
nych okresach 316 internowanych działa-
czy, głównie kobiet. Przebywali w nim
m.in. Tadeusz Mazowiecki, Bronisław
Geremek, Andrzej Drawicz, Andrzej

Czuma, Wiktor Worszylski, Andrzej 
Celiński, Joanna Duda-Gwiazda, Graży-
na (Gajka) Kuroń, Halina Mikołajska,
Krystyna Sienkiewicz, Anna Kowalska 
i wiele innych.

Wszyscy zatrzymani mieli prawo do
uczestnictwa w życiu religijnym, opieki
lekarskiej, posiadania własnych ksią-
żek, mieli także możliwość uprawiania
sportu oraz mogli otrzymywać prasę.
Regulamin przewidywał swobodę
otrzymywania i wysyłania listów, a tak-
że jednogodzinną wizytę rodzinną raz
na miesiąc. Do chwili zakończenia dzia-
łalności ośrodka, do 23 grudnia 1982
roku przebywało w nim ponad 200 in-
ternowanych.

Więcej na 

www.darlowo.pl/stan-wojenny

40. rocznica stanu wojennego  

miasto
wspiera 
jednostki 
osp

19października, w Urzędzie
Gminy Wiejskiej Darłowo,

przy udziale wójta Radosława Głażew-
skiego, burmistrz Darłowa – Arka-
diusz Klimowicz podpisał porozumie-
nie zobowiązujące Miasto Darłowo do
finansowania wydatków związanych 
z udziałem jednostek Ochotniczych
Straży Pożarnych z gminy Darłowo 
w działaniach ratowniczo-gaśniczych
prowadzonych na terenie miasta Dar-
łowo. Na ten cel do końca roku zabez-
pieczono 5 000 zł.

Do działań ratowniczo-gaśniczych
na teren miasta Darłowo jednostki
Ochotniczych Straży Pożarnych z gmi-
ny Darłowo dysponowane będą wyłącz-
nie przez Państwową Straż Pożarną 
w przypadkach:

– gdy jednostki Ochotniczych Straży
Pożarnych nie będą brały udziału 
w działaniach ratowniczo-gaśniczych
na terenie własnej gminy,

– potencjał ratowniczy Państwowej
Straży Pożarnej będzie niewystarczają-
cy do prowadzenia działań ratowniczo-
gaśniczych,

– jednostki Ochotniczych Straży Po-
żarnych będą dysponować sprzętem
specjalistycznym, środkami gaśniczy-
mi, neutralizatorami lub sorbentami
niezbędnymi do przeprowadzenia dzia-
łań ratowniczo-gaśniczych.

Klub darłowskich Amazonek,
zrzeszający kobiety po chorobie

nowotworowej,  zorganizował pierwsze
spotkanie w nowej siedzibie. Nowym
miejscem spotkań zostało poddasze bu-
dynku, w którym znajduje się 
darłowska przychodnia – przy ul. M.
Skłodowskiej-Curie.

Jeszcze przed wybuchem pandemii
klub liczył 36 osób. Pandemia przez
długi czas uniemożliwiała im spotka-
nia. Teraz panie na nowo będą mogły
prowadzić wspólne działania. 

– Planujemy regularne spotkania
raz w tygodniu. Będzie to dobre dla nas
samych, także dla naszego zdrowia psy-
chicznego, żeby po prostu być razem 
– mówi nam Elżbieta Betlińska, prezes-
ka Klubu Amazonki w Darłowie. 

– Zawsze powtarzam, że pacjentem
onkologicznym jest się do końca życia.
Każda data badań kontrolnych czy spe-
cjalistycznych to strach, więc wtedy
rozmawiamy i potrafimy kierować od-
powiednie słowa do koleżanki – mówi
Elżbieta Betlińska i dodaje, że ważne
jest nieograniczanie rozmów tylko do
tematu choroby – to wywołuje właśnie
stres i złe emocje.

Klub Amazonki powstał w 2004
roku. Elżbieta Betlińska szukała osób
do wstąpienia w szeregi klubu, które
były po chorobie nowotworowej.
Wszystko po to, żeby być razem i się
wspierać. 

– Od tamtego czasu trafiają do nas
wspaniałe kobiety. Doświadczenie każ-
dej z nas powoduje to, że potrafimy rea-
gować na daną sytuację inaczej, potra-
fimy reagować na siebie i to jest naj-
ważniejsze – zaznacza prezeska
darłowskiego klubu.

Darłowskie amazonki w nowej siedzibie

70 lat istnienia MAG

Zakotwiczyli w Darłowie

ćwierć wieku temu, 
26 października 1996 roku

zostało uroczyście podpisane
porozumienie o współpracy

Miasta Darłowo ze szwedzką
gminą Hassleholm, która 

trwa do dziś.

H
assleholm to siedziba władz
i główne miasto gminy Has-
sleholm – największej gminy

w szwedzkiej Skanii, znanej jako histo-
ryczna kraina zamków. Gmina znana
jest ze swoich wspaniałych tradycji
przemysłowych, dobrze funkcjonują-
cych rozwiązań komunikacyjnych, ni-
skich cen nieruchomości i ziemi oraz
wyjątkowo dobrze rozbudowanej sieci
usług. Ze względu na bliskość konty-
nentu, położenie gminy określić można
jako strategiczne. Na jej terenie znajdu-
ją się rozległe tereny, gdzie przyroda
zachowała swój nienaruszony charak-
ter. Liczne jeziora i mokradła dają
wspaniałe możliwości spędzania wol-
nego czasu na świeżym powietrzu.

Polsko-szwedzka współpraca Darło-
wa z Hassleholm rozpoczęła się przed
podpisaniem bilateralnego porozumie-
nia o partnerstwie. Już od 1994 roku
prowadziliśmy jako miasto działania
związane z programem „Agenda 21 
– ekorozwój gmin” i współpracowaliś-

my w tym zakresie właśnie z naszym
szwedzkim odpowiednikiem.

Podpisanie historycznego porozu-
mienia 26 października 1996 roku zin-
tensyfikowało współpracę, gdyż wsku-
tek podpisania aktu zainteresowane in-
stytucje, organizacje i przedsiębiorstwa,

w uzgodnieniu z podpisującymi porozu-
mienie, mogły od tego czasu m.in. za-
wierać bezpośrednie umowy oraz opra-
cowywać programy współpracy.

Zgodnie z założeniami programu
„Agenda 21” władze lokalne nawiązały
dialog z mieszkańcami w sferze ochro-
ny środowiska. Rozpoczęto wówczas
współpracę ze szkołami podstawowymi
i Liceum Ogólnokształcącym im. Stefa-
na Żeromskiego w Darłowie. Prowadzo-
na była przy udziale Związku Harcer-
stwa Polskiego – Komenda Hufca 
w Darłowie regularna wymiana letnia
dzieci i młodzieży, która była doskonałą
okazją do przekazania polskim rówieś-
nikom odpowiedniej wiedzy i doświad-
czeń oraz wypracowania prawidłowych
nawyków u dzieci w zakresie dbania 
o zdrowe środowisko życia (nauki, pra-
cy i zabawy).

Dzisiejsza współpraca – utrudniona
przez wciąż trwającą pandemię korona-
wirusa – opiera się na wymianie do-
świadczeń poprzez cykliczne wideo-
konferencje włodarzy obu miast. Has-
sleholm należy do najaktywniejszych
pod względem działań na rzecz ochrony
środowiska gmin w Szwecji. Nie chodzi

jedynie o wprowadzenie zwyczaju sor-
towania śmieci we wszystkich domach,
odtworzenie struktury jeziora Finjasjó,
lecz także o aktywną pomoc dla przed-
siębiorstw, które zdecydują się odstąpić
od szkodliwej dla środowiska działalno-
ści. Temat ochrony środowiska był
głównym zagadnieniem jednego z wi-
deoszczytów przedstawicieli Urzędu
Miejskiego w Darłowie i władz Hassle-
holm.

W Darłowie – co warto przypomnieć
– Szwecja jest mocno zakorzeniona
także w lokalnej kulturze, za sprawą
chociażby Festiwalu Filmów Skandy-
nawskich, który od 21. lat – a od kilku
edycji pod patronatem Ambasady Kró-
lestwa Szwecji w Warszawie – odbywa
się w lokalnym kinie „Bajka”.

Mieszkańcom i władzom Hassle-
holm życzymy wszystkiego najlepszego,
mając nadzieję, że nasze partnerstwo 
w następnych latach będzie jeszcze sil-
niejsze. Być może uda się wspólnie 
w przyszłości obejrzeć w darłowskim
kinie szwedzki film – właśnie na Festi-
walu Filmów Skandynawskich. 

Grattis på årsdagen!

25 lat 
polsko-szwedzkiej
współpracy
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5 listopada obradowali
radni na XLII Sesji Rady Miej-

skiej w Darłowie, która 
odbyła się w trybie zdalnym, 
a poprowadził ją przewodni-

czący Czesław Woźniak. 
Obrady zostały zwołane 

na wniosek burmistrza Miasta
Darłowo.

Przed przystąpieniem do realiza-
cji punktów porządku obrad głos

zabrał uczestniczący w sesji ks. Krzysz-
tof Sendecki – dyrektor Domu Hospi-
cyjno-Opiekuńczego im. Bpa Czesława
Domina w Darłowie. Dyrektor darłow-
skiego hospicjum podziękował wła-
dzom Darłowa, radnym oraz mieszkań-
com za „codzienną troskę o hospicjum”,

która widoczna jest m.in. w kwotach
zebranych na niedawno zorganizowa-
nym przez Fundację Charytatywną
„Morze Miłości” balu charytatywnym
czy zbiórce na cmentarzach 1 listopada.

W trakcie sesji 12 obecnych na obra-
dach radnych przegłosowało w sumie 
8 uchwał – wszystkie jednomyślnie.

Dokonano zmian budżetu Darłowa.
Uchwałą zmieniającą zwiększono do-
chody o kwotę 465 435,84 zł z tytułu
otrzymanych środków z odszkodowań,
z wyżej wykonanych dochodów z opłaty
miejscowej i opłat za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz z otrzy-
manych środków na szczepienia prze-
ciwko COVID-19 (przeznaczanych na
transport i infolinię), które zostały
wcześniej zabezpieczone własnymi
środkami samorządowymi

Uchwalono także przepisy dotyczące

przystąpienia do sporządzenia miej-
scowego planu zagospodarowania prze-
strzennego dla jednostki strukturalnej
C – Darłówko Wschodnie położonej na
obszarze Gminy Miasto Darłowo – ob-
szar C14. Teren ten jest zurbanizowany,
stanowi w większości własność prywat-
ną i znajduje się w północnej części
Darłowa, wzdłuż ulicy Józefa Conrada, 
a jego powierzchnia wynosi ok. 0,57 ha.
Zmiana MPZP ma szansę przyczynić się
do powstania obiektów o wysokiej for-
mie architektonicznej w centrum Dar-
łówka Wschodniego. 

Ważnym punktem piątkowej sesji
Rady Miejskiej w Darłowie było przyję-
cie uchwały w sprawie przygotowania
projektu uchwały ustalającej „Zasady i
warunki sytuowania obiektów małej ar-
chitektury, tablic reklamowych i urzą-
dzeń reklamowych oraz ogrodzeń”.

Uchwalonymi przepisami umożliwia się
rozpoczęcie prac w celu przygotowania
zasad i warunków gabarytów, standar-
dów jakościowych oraz rodzajów bu-
dowlanych, z jakich będą mogły być wy-
konywane elementy wspomnianej ma-
łej architektury czy instalacji
reklamowych. 

Dla zaspokojenia potrzeb mieszkań-
ców Darłowa, Rada Miejska rozpatrzyła
pozytywnie projekt uchwały ws. wska-
zania wstępnej lokalizacji nowych
przystanków komunikacyjnych usytuo-
wanych w ciągu dróg wojewódzkich na
terenie miasta Darłowo. Nowe przy-
stanki autobusowe zostały zapropono-
wane w bezpośredniej okolicy przy-
chodni przy ul. M. Skłodowskiej-Currie
32, na ul. Podzamcze oraz po obu stro-
nach ul. Morskiej na wysokości skrzy-
żowania z ul. Chełmońskiego.  

Jako ostatnie przegłosowano uchwa-
ły w sprawie ustalenia planu sieci pub-
licznych szkół podstawowych prowa-
dzonych przez Gminę Miasto Darłowo 
– która jednocześnie określa granice
obwodów publicznych szkół podstawo-
wych – oraz przepisy przyjmujące
„Program współpracy Miasta Darłowo z
organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3
ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na rok
2022”. Obie uchwały miały charakter
techniczny, a ich rozpatrzenie przez
radnych wynika z przedmiotowych
przepisów krajowych.

Po wyczerpaniu porządku obrad pad-
ły pytania dot. postępu programu szcze-
pień przeciwko COVID-19 w Darłowie
oraz funkcjonowania przychodni przy
ul. Skłodowskiej. Zastępca burmistrza
Darłowa Rafał Nagórski oraz radna 
Bożena Magier przedstawili informacje 
w tej sprawie. Przy tej okazji padł ze stro-
ny władz Darłowa i radnych apel o szcze-
pienie się przeciwko koronawirusowi.

Z sesji Rady Miejskiej

Jednomyślność w głosowaniu

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
Burmistrz Miasta Darłowo 

informuje o ogłoszonych przetargach ustnych nieograni-
czonych na zbycie nieruchomości gruntowych położonych

w darłowie:
8 lutego 2022 r. , godzina 9:00

ul. Świętej Gertrudy, obręb 13, działka ewidencyjna numer
274/37, o powierzchni 3141 m2,

Cena wywoławcza nieruchomości – 471 150,00 zł 
Wadium 25 000,00 
Wadium należy wpłacić do 1 lutego 2022 roku.

godzina 10:00

ul. Świętej Gertrudy, obręb 13, działka ewidencyjna numer
274/38, o powierzchni 3150 m2,
Cena wywoławcza nieruchomości – 472 500,00
Wadium 25 000,00 
Wadium należy wpłacić do 1 lutego 2022 roku.
Przeznaczenie w MPZP: zabudowa mieszkaniowa wielorodzin-
na i usługowa.

W trakcie przygotowywania do sprzedaży:
nieruchomość położona przy ul. Rzemieślniczej 32, dz. 301, o pow. 197 m2, obręb 10
nieruchomość położona przy ul. Bogusława X 28, dz. 30/5, o pow. 21 m2, obręb 11

Informacje o ogłoszonych i planowanych przetargach znajdują się
na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Darłowie 
– www.darlowo.pl/przetargi.

Ogłoszenie i warunki przetargów publikowane są na stronie inter-
netowej Urzędu Miejskiego w Darłowie www.darlowo.pl/przetargi;
w Biuletynie Informacji Publicznej (zarządzenia Burmistrza), 
wywieszane na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Darłowie.

Zakończyła się XLIII Sesja
Rady Miejskiej, która odbyła
się 25 listopada. Radni deba-

towali głównie na temat gos-
podarki odpadami miasta.

Stawka za odbiór odpadów 
z gospodarstw domowych po-

zostanie w 2022 roku w Dar-
łowie bez zmian – wynosić bę-
dzie nadal 11 złotych od metra

sześciennego zużytej wody.
Wśród tematów sesji znalazły

się także zmiany w budżecie
miasta oraz wysokość wyna-

grodzenia burmistrza i diet
radnych

Zmiany w budżecie miasta na rok
2021 – przyjęte w uchwale sto-

sunkiem głosów: 12 „za”, 1 „wstrzymują-
cy się” – dotyczyły zwiększenia docho-
dów o kwotę 186 117 zł otrzymaną jako
uzupełnienie subwencji ogólnej; oraz 
o kwotę 367 431 zł w związku z otrzy-
maniem opłaty za wycinkę drzew. 

Ustalenie wynagrodzenia burmist-
rza Miasta Darłowo Arkadiusza Klimo-
wicza wynika ze zmian wprowadzonych
w rozporządzeniu Rady Ministrów 
z dnia 28 października 2021 r. w sprawie
wynagradzania pracowników samorzą-
dowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1960), cze-
go konsekwencją jest przyjęta 12 głosa-
mi „za” i 1 „wstrzymującym się” uchwa-
ła Rady Miejskiej. W tym roku zarobki
netto burmistrza wyniosą około 13,8
tys. zł miesięcznie, a w roku przyszłym
spadną do ok. 12,8 tys. wskutek zmian
podatkowych.

Z tożsamych powodów – zmiany
ustawy o wynagrodzeniu osób zajmują-
cych kierownicze stanowiska państwo-
we oraz niektórych innych ustaw, która
podwyższyła krotność kwoty bazowej,
stanowiącej podstawę wyliczeń diet

radnych z 1,5 do 2,4 – stosunkiem gło-
sów 12 głosów „za”, 1 „przeciw” radni
podjęli uchwałę w sprawie ustalenia
wysokości diet radnych, które będą wy-
nosić teraz: dla radnego – 1521 zł, prze-
wodniczącego komisji – 1699 zł, prze-
wodniczącego rady – 2093 zł.  

Następnie radni pochylili się nad
pakietem 6 uchwał dotyczących polity-
ki gospodarowania odpadami na tere-
nie Miasta Darłowo. Pierwszą z nich
była uchwała dotycząca powierzenia
spółce MPGK sp. z o.o. w Darłowie zada-
nia własnego Gminy Miasta Darłowo w
zakresie tworzenia i prowadzenia Pun-
ktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Ko-
munalnych, która jest przedłużeniem
umowy wykonawczej na prowadzenie
PSZOK na kolejne 3 lata. Jednomyślnie
uchwała została przyjęta 13 głosami
„za”.

Potrzeba podjęcia kolejnej uchwały
– w sprawie określenia metody ustale-
nia opłaty za gospodarowanie odpada-
mi komunalnymi, ustalenia stawki
opłaty oraz określenia stawki opłaty
podwyższonej – wynika między innymi
z sierpniowej zmiany ustawy o utrzy-
maniu czystości i porządku w gminach,
która wprowadziła termin ważności
dotychczas obowiązującej uchwały do
31 grudnia 2021 r. Uchwała określa
przede wszystkim, że w przypadku nie-
ruchomości zamieszkałych opłata za
gospodarowanie odpadami komunalny-
mi nie może przekroczyć 149,68 zł za
gospodarstwo domowe. Stawka za od-
biór odpadów z gospodarstw domowych
pozostanie w 2022 roku w Darłowie bez
zmian. Wynosić będzie nadal 11 złotych
od metra sześciennego zużytej wody.
Dodatkowo ustawodawca wprowadził

nowe maksymalne stawki za pojemniki
i worki, które określają rzeczywiste
koszty odbioru i zagospodarowania od-
padów. 

Wskazana uchwała również wpro-
wadza zmiany w tym zakresie, co bę-
dzie miało istotny wpływ na samobilan-
sowanie się systemu gospodarowania
odpadami komunalnymi w Darłowie.
Skutkiem wprowadzonych zmian jest
również zmiana druku deklaracji o wy-
sokości opłaty za gospodarowanie od-
padami komunalnymi składanej przez
właścicieli nieruchomości. Uchwała
została podjęta przy jednym głosie
„przeciw”.

Zmianą uchwały, podjętej jedno-
myślnie, w sprawie określenia terminu,
częstotliwości i trybu uiszczania opłaty
za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi wprowadzono zmianę terminu

płatności pierwszej raty z 30 stycznia
na 15 lutego.

Uwzględniając konieczność zapew-
nienia prawidłowego obliczenia wyso-
kości opłaty za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi oraz ułatwienia
składania deklaracji, określono w dro-
dze uchwały – za którą opowiedziało się
12 radnych przy sprzeciwie 1 – wzór de-
klaracji o wysokości opłaty za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi skła-
danej przez właścicieli nieruchomości.
Mieszkańcy Darłowa w styczniu 2022
roku listownie otrzymają wydrukowane
deklaracje do wypełnienia, które będzie
można odesłać do ratusza lub złożyć
osobiście do skrzynki podawczej 
w Urzędzie Miejskim.

Podjęto także jednomyślnie noweli-
zację uchwały w sprawie utrzymania
czystości i porządku na terenie Miasta
Darłowo. Jak czytamy w uzasadnieniu,
dopuszczono możliwość korzystania 
z pojemników typu „dzwon” również
przez właścicieli nieruchomości nieza-
mieszkałych, co jest skutkiem potrzeb
zgłaszanych przez mieszkańców.

Bardzo istotną zmianę wprowadzo-
no w uchwale w sprawie szczegółowego
sposobu i zakresu świadczenia usług 
w zakresie odbierania i zagospodaro-
wania odpadów w zamian za uiszczaną
opłatę. Zmiana dotyczy odpadów bu-
dowlanych i rozbiórkowych, które
przyjmowane są w PSZOK. Od stycznia
2022 roku mieszkańcy będą mogli w ra-
mach obowiązujących limitów oddać
nieodpłatnie tylko i wyłącznie posegre-
gowane: drewno, tak zwane twarde
tworzywa, odpady z betonu i gruzu,
gruz ceglany, odpady innych materia-
łów ceramicznych i elementów wyposa-
żenia oraz zmieszane odpady z betonu,
gruzu ceglanego, odpadowych materia-
łów ceramicznych. Dodatkowo, aby ta-
kie odpady mogły zostać dostarczone
na PSZOK, konieczne będzie uzyskanie
z Urzędu Miejskiego w Darłowie wnios-
ku wskazującego między innymi ilości
tych odpadów.

Pod znakiem pieniędzy
Wyniki wszystkich głosowań oraz re-
transmisja sesji dostępne są w aplikacji
www.posiedzenia.pl. Dokumenty 
i przyjęte uchwały niebawem zostaną
opublikowane w Biuletynie Informacji
Publicznej urzędu Miejskiego w Dar-
łowie, a także w Dzienniku urzędowym
Województwa Zachodniopomorskiego.
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Piłka nożna wzbudza najwyższe emo-
cje, nic więc dziwnego, że wieści z zielonej
murawy są najbardziej oczekiwanymi.
Tym bardziej, jak dotyczą piłkarzy z dar-

łowskim rodowodem. A takim dysponuje
bezwzględnie Krystian Ryfa, kolejny pił-
karski diamencik prezes Katarzyny Pola-
kowskiej i UKS Orlik Darłowo.

Krystian, rocznik 2002, uczył się
futbolu pod okiem znanych w mieście
trenerów, a więc Remigiusza Wiernic-
kiego, Krzysztofa Jasiewicza i Wojtka
Polakowskiego. Ten ostatni, prowadząc
juniorów starszych Bałtyku Koszalin,
zabrał go ze sobą, stawiał na niego 
i wspólnie z zespołem wywalczyli
awans do Ligi makroregionalnej junio-
ra starszego. Polakowski polecił go dru-
żynie Chojniczanki, gdzie Krystian tra-
fił do zespołu rezerw II-ligowej drużyny
z Chojnic.

Krystian Ryfa (na zdjęciu pierwszy 
z lewej) został włączony w skład pierw-
szego zespołu Chojniczanki i będzie 
z nim trenował. To spore wyzwanie dla
tego młodego, środkowego obrońcy,
który ma też za sobą kilkanaście wystę-
pów w IV-ligowej Darłovii. 

Darłowska, piłkarska rodzina trzy-
ma kciuki za dalszy, udany rozwój pił-
karskiej kariery naszego młodego za-
wodnika.

Szansa darłowiaka 

Pod koniec października w Warsza-
wie, odbył się turniej Kokoro Cup 14. 
W drugim dniu zawodów w kumite junio-
rów do 13 lat i poniżej 47 kg wystąpił za-
wodnik klubu Akademia Sportu „Kimura”
Darłowo, senpai Antek Dańko.

Antek spisał się znakomicie 
w pierwszym turnieju w swojej karie-
rze, zajmując w nim 3. miejsce. W zwy-
cięskiej walce trwającej dwie rundy po
dwie minuty, pomimo dużego zmęcze-
nia, które wynikało z dużego tempa
walki oraz przewagi przeciwnika
znacznie bardziej doświadczonego (zie-
lony pas) Antek wyprowadził techniki
nożne (dozwolone w organizacji WKO)
dające wygraną.

warszawa z darłowskim akcentem
Karatecy nie zwalniają
W Darłowie odbył się 23 października

Zachodniopomorski Turniej Polskiej Orga-
nizacji Ashihara Karate w konkurencji ta-
meshiwari (łamania desek). Zawody od-
były się na bezpiecznych zasadach epide-
miologicznych COVID-19.

W turnieju startowali licencjonowa-
ni zawodnicy Polskiej Organizacji Ashi-
hara Karate z Cieszyna, Koszalina,
Słupska, Krup i Darłowa. 

W kategorii dziewcząt zwyciężyła
reprezentantka Klubu Ashihara Karate
i Ju Jitsu z Darłowa – Stanisława Rós
Kocińska 8 kyu  (złamane 3 deski). 

W mocno obsadzonej kategorii 
mężczyzn zwyciężył doświadczony za-
wodnik – Mirosław Szczotka 1 dan 
z Cieszyna (złamanych 7 desek).

Były to 131. zawody zorganizowane
przez Klub Ashihara Karate i Ju Jitsu 
w Darłowie i 195. start zawodników klubu
w zawodach w ciągu 34. lat działalności.

Klub Ashihara Karate i Ju Jitsu 
w Darłowie – zaprasza wszystkich sym-
patyków sztuk walki na treningi w Cen-
trum Sportowym Herkules, ul. Wie-
niawskiego 10 A-14 B w poniedziałki,
środy, piątki godz. 18:00.

stanisława róś kocińska z darłowa podczas tameshiwari

Darłowscy Twardziele 
Jak regularne morsowanie może wpływać na twoją kondycję?

Od lat udowadnia to Klub Morsów Darłowscy Twardziele. 

Istniejący od ponad 16 lat klub, w okresie jesienno-zi-
mowym, prawie w każdą niedzielę, w samo południe 
organizuje kąpiele w morzu. Z zaprzyjaźnionym klubem 
„Wiking” z Postomina zainagurowali sezon 2021/2022.

Morsy skupiają grono ludzi, którzy lubią zimne kąpiele 
i wyznają zasadę w zdrowym ciele, zdrowy duch.

40-latek na rowerze!
Tyle lat – 40 – minęło właśnie od for-

malnego zgłoszenia do struktur Okręgo-
wego Związku Kolarskiego powstania na-
szego, darłowskiego klubu kolarskiego. 

Jako prowadzący zajęcia szkoleniowe
zgłoszeni zostali Leszek Miszke oraz
Stefan Kuligowski. Oczywiście w ciągu
tego okresu wiele w klubie się zmieniało
– zmieniali się trenerzy, co oczywiste,
także zawodniczki. Ale jedno pozostało
do dzisiaj niezmienne – sukcesy kolarek
i osoba prezesa Eugeniusza Adamowa.

Pan Eugeniusz poświęcił cały swój
czas wolny by zbudować w Darłowie ko-

larską potęgę. I udało mu się! Setki me-
dali różnych imprez, tytuły mistrzyń na
torze i na szosie. Dziesiątki tytułów
mistrzyń Polski. I wreszcie zwieńczenie
tego kolarskiego tortu trzema wisien-
kami – uczestniczkami IO w Tokio.

Panie Prezesie, za to wszystko, za radość
i dumę, za wzruszenia, za sportowe wy-
chowanie naszej młodzieży – wielkie po-
dziękowania. Proszę przyjąć serdeczne
gratulacje od darłowskiej rodziny spor-
towej, burmistrza Klimowicza i tysięcy
darłowiaków.

W Rococie (woj. wielkopol-
skie) odbył się konkurs 

kibiców sportowych „Starty
Polaków w historii” 

Weliminacjach (TVP – Tele-
wizja Polonia) wystąpiły 194

osoby oraz 24 zawodników, w tym 
10 byłych medalistów z 14 woje-
wództw. Obsada konfrontacji kibiców
była najsilniejsza od 50 lat. W toku
testów wyłoniono 6 zwycięzców, albo-
wiem taka ilość zawodników miała

identyczną sumę zdobytych punktów
– po 91 na 100 możliwych. Tytanami
wiedzy zostali: Igor Musko z Bielska
Podlaskiego, Andrzej Skowronek z Ło-
dzi, Sebastian Skrok z Katowic, Soko-
łowski Adam z Kluczborka, Śliwa Ste-
fan ze Świebodzic i Roman Strzałkow-
ski z Darłowa. 

Na imprezie 9 najlepszych kibiców,
w tym Romana Strzałkowskiego, wpisa-
no do Panteonu Polskiego Sportu – wy-
bitnych znawców wiedzy historii sportu
Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Nasz
tuz wiedzy sportowej otrzymał puchar 

i Certyfikat Miejsca w Panteonie znaw-
ców wiedzy o sporcie olimpijskim PKOL
wraz z grawertonem.

W finale młodzieżowym uczestni-
czył Szymon Masłowski, uczeń Zespołu
Szkół Morskich, który otrzymał wyróż-
nienie z pucharem i nagrodą książkową
oraz pamiątką PKOL.

Organizatorem konkursu był sena-
tor RP Wojciech Ziemniak, Polski Ko-
mitet Olimpijski, Podlaska Rada Olim-
pijska, Stowarzyszenie Super Kibic
Dzierżoniów, Redakcja Sportowa Tem-
po z Krakowa.

Roman Strzałkowski 
w Panteonie PKol
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Znakomite wieści napłynęły z UKS
Orlik Darłowo. Czterej podopieczni tre-
nera Kamila Włodarczyka zostali powo-
łani przez Zachodniopomorski Związek
Piłki Nożnej na konsultacje okręgowe
piłkarzy rocznika 2011, a piąty – Miłosz
Buss, w roczniku 2010. 

Są to: Kacper Dydyna, Hubert Żu-
chowski, Bartłomiej Szwed i Franciszek
Karczewski.

To spory sukces darłowskiego
Uczniowskiego Klubu Sportowego.

Gratulujemy i trzymamy kciuki!

piłkarskie powołania Niepodległe
bieganie 

Darłowo nogami potwier-
dziło wielką tęsknotę 

za takimi sportowymi impre-
zami. na boisku lekkoatle-

tycznym Szkoły Morskiej zja-
wiły się tłumy startujących 

i jeszcze większe dopingują-
cych starty biegaczy

Pandemia nie zabiła w nas tęs-
knoty do zdrowego, rekreacyj-

nego spędzania czasu wolnego. Przy
współudziale Miasta i Gminy Darłowo
obowiązki organizacji festynu biegowe-
go wziął na siebie Klub Biegaczy „Dar-
łowskie Charty”. I była ona, jak zawsze
zresztą, wspaniała. Popularnie mówiąc:
wszystko dopięte na ostatni guzik.

Każdy sobotni bieg miał swoją dra-
maturgię i wielkie emocje. Ale każdy 
z jego uczestników kończył go ze wspa-

niałym uśmiechem na twarzy. Była po-
żywna woda mineralna, coś słodkiego
dla wzmocnienia organizmów. Były pu-
chary, dekoracje, ale jednego nie było.
Nie było pokonanych. Wszyscy, którzy
znaleźli chwilę, by odwiedzić stadion
przy Morskiej, są zwycięzcami. Wygrali

z brakiem czasu, z własnymi słabościa-
mi czy, czasami, ze zwykłym lenis-
twem. I wszyscy jednogłośnie krzyknę-
li: było warto! 

Zaś „Darłowskie Charty” pękały 
z dumy, mogąc dać tyle radości tłumom
darłowiaków.

9 i 10 października 
w Gdańsku odbyły się Mist-

rzostwa Europy Fitness WDA
oraz VIII Grand Prix Fitness

Aleksandry Kobielak 
– prestiżowe zawody akroba-

tyczno-taneczne organizo-
wane przez Polską Federację

Fitness Sportowego

Zawodniczki ze Szkoły Tańca
Eweliny Nidzgorskiej S-TEN 

z Darłowa mierzyły się z ponad dwu-
dziestoma zespołami z Polski i z zagra-
nicy. Reprezentantki S-TEN wykazały
się niezwykłymi umiejętnościami zdo-
bywając najwyższe tytuły!

Wyniki mistrzostw:
• Mistrzostwo Europy i I miejsce

Grand Prix – Zuzanna Lachs,
• Mistrzostwo Europy i I miejsce

Grand Prix – Lena Skaskiewicz,
• Wicemistrzostwo Europy i III

miejsce Grand Prix – Hanna Szarejko,
• Drugie Wicemistrzostwo Europy

i II miejsce Grand Prix – Majka Sto-
jewska,

• Wicemistrzostwo Europy i I miejs-
ce Grand Prix – Maria Barancewicz,

• Drugie wicemistrzostwo Europy
– Weronika Ziątek,

• Drugie wicemistrzostwo Europy 
i IV miejsce Grand Prix – Maja Lach,

• Mistrzostwo Grand Prix i IV
miejsce w Europie – Amelia Tomczyk,

• Mistrzostwo Grand Prix i VIII
miejsce w Europie – Oliwia Jakubik,

• Wicemistrzostwo Grand Prix i V
miejsce w Europie – Oliwia Rogala,

• Drugie Wicemistrzostwo Grand
Prix i IX miejsce w Europie – Antonina
Bakalarz,

• Drugie Wicemistrzostwo Grand
Prix i IV miejsce w Europie – Maria Ko-
walska,

• IV miejsce Grand Prix i XI miejs-
ce w Europie – Hanna Nejman,

• IV miejsce Grand Prix – Eliza Zit-
termann,

• IV miejsce w Europie i V miejsce
w Grand Prix – Apolonia Bakalarz,

• IV miejsce Grand Prix i VIII w Eu-
ropie – Marika Stermach,

• VI miejsce Grand Prix i X miejsce
w Europie – Natasza Długasiewicz,

• X miejsce Grand Prix i Europie 
– Aleksandra Perżyło.

Trenerami Zawodniczek są Ewelina
Nidzgorska, Brayan Czpak i Kamila
Maik.

wytańczone trofea

Darłovia 
Darłowo
Runda jesienna IV ligi za nami. Mimo

że rozegrano w niej aż 19 kolejek – odbyło
się to sprawnie, bez większych proble-
mów.

Piłkarze MKS Darłovia Darłowo ro-
zegrali wszystkie zaplanowane spotka-
nia. Dość długo, grając mocno w kratkę,
błąkali się w okolicach 12. miejsca. Złota
seria, jaka przyszła od 14. kolejki, kiedy
odniosła 5 zwycięstw, zakłóconych po-
rażką z Hutnikiem, pozwoliła na znacz-
ne wzmocnienie ilości zdobytych punk-
tów. Dało to, co prawda, miejsce 9., ale

28 punktów w perspektywie wiosny
daje komfort spokojnej, zimowej pracy
treningowej.

Teraz nieco o statystykach drużyny.
Na zdobyte 28 punktów złożyło się 
8 wygranych, 4 remisy i 7 porażek. 
Bilans bramkowy zamyka się w 32.
bramkach zdobytych, przy jednej mniej
straconych. Mecze przy Sportowej to 16
punktów (5 zwycięstw, remis i 3 poraż-
ki), stosunek goli 19:12. Nieco gorzej
było na wyjazdach, gdzie nasi piłkarze
odnieśli 3 wygrane, przy 3 remisach 
i 4 porażkach. Gole 14:20.

Indywidualnych cenzurek wysta-
wiać nie będziemy, o obliczu drużyny
decyduje każdy z jego trybików. Trene-
rowi Mateuszowi wydało się to zgrab-
nie poukładać, zespół jest młody, gra 
w nim już kilku młodych z II zespołu
trenera Maciąga.

Darłovia II 
Zaplecze pierwszego zespołu walczy 

w grupie VIII A Klasy i jesień zawodnicy
zamknęli na 4. miejscu z dorobkiem 19.
punktów (bramki 25:17). 6 wygranych 
(4 przy Sportowej, 2 wyjazdowe) remis 
i 3 przegrane. Daje to naszym rezerwom
dobry dorobek do ataku na wyższe pozy-

cje. Znając Trenera Artura Maciąga, po-
walczy o awans.

Martwi jedno – grupa, w jakiej gra-
my, to 11 drużyn, czyli 10 meczów 
w rundzie. Daje to 10 tygodni grania, 
z wiosną 20 terminów. Stanowi to 
5 miesięcy, w których II zespół gra i tre-
nuje. Pozostałe 7 miesięcy to czas stra-
cony. Same zajęcia treningowe niewiele
dadzą, zespół wykuwa się w walce 
i wtedy podnosi swoje umiejętności.
Nasza grupa jest najmniejsza ilościowo
i tutaj jest pole do analizy i ewentual-
nych poprawek ze strony ZZPN. Zarząd

klubu powinien zgłosić taki postulat,
może wtedy rozgrywanie pełnowymia-
rowej ilościowo ligi tak nabierze sensu.

Z naszymi zespołami spotkamy się
w marcu, teraz trzymiesięczna prze-
rwa. Do treningów drużyny wrócą
prawdopodobnie w połowie stycznia.
Obecnie – sen zimowy. 

Piłkarzom obu kapel dziękujemy za
jesień pełną emocji i wzruszeń, podob-
nie trenerom, sztabom szkoleniowym 
i zarządowi.

Do siego roku, piłko nożna.

jesienne remanenty

Trener Artur maciąg.

Trener mateusz kaźmierczak.

Fot. PaWeł Breszka
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