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Apel Marszałka Senatu RP

Traktujcie�gminy�turystyczne
jednakowo

S
amorządy zaciskają pasa, re-
zygnują z inwestycji, tną kosz-
ty, a i tak nie mają pewności,

czy uda się zrealizować bardzo ostroż-
nie zaplanowane budżety na rok 2021. 
Z każdym tygodniem do wójtów, bur-
mistrzów i prezydentów trafia coraz
więcej podań firm z prośbą o umarza-
nie podatków i opłat lokalnych.

10 miesięcy po ogłoszeniu pierw-
szych restrykcji w Polsce, dopiero 
w grudniu 2020 roku, pojawił się po-
mysł realnego wsparcia dla samorzą-
dów. Rząd wyciągnął rękę, ale tylko do
gmin górskich. To krok w dobrą stronę.
Nasuwa się jednak pytanie, co z innymi
regionami żyjącymi z turystyki? Na po-
moc czekają zwłaszcza gminy nad Bał-
tykiem i inne obszary w Polsce, które
cieszą się całorocznym zainteresowa-
niem turystów. Dlaczego nie mogą zos-
tać objęte takim samym mechanizmem
wsparcia jak gminy z południa kraju?
Nie akceptujemy wybiórczego potrak-
towania samorządów. 

Proponujemy, by rekompensatę fi-
nansową dla gmin w postaci 80 proc.
refundacji umarzanych podatków od
nieruchomości turystycznych, wprowa-
dzić na terenie całego kraju. Z kolei 
dotacje na inwestycje dla gmin tury-
stycznych uzależnić od rzeczywistego
spadku ich dochodu związanego z za-
mrożeniem turystyki.

Po wielomiesięcznym zamknięciu
wielu branż gospodarczych i w związku
z wyrażonymi wyżej wątpliwościami,

mamy też drugi zasadniczy postulat:
Rządzie, otwórz jak najszybciej turysty-
kę! Gdy premier ogłaszał decyzję o jej za-

mrożeniu dziennie notowano blisko 30
tysięcy zakażeń i około 600 zgonów. Dzi-
siaj statystyki te są wielokrotnie niższe.

Apelujemy o to, by na nowo mogły
działać hotele, sanatoria, restauracje,
baseny, siłownie, wszystkie zamknięte
dziś branże. Najwyższy czas rządowe
zakazy zastąpić właściwie dobranymi
reżimami sanitarnymi i zdrowym roz-
sądkiem obywateli. 

Warto przypomnieć, że jeszcze 
w grudniu ubiegłego roku Koalicja Nad-

morska apelowała o wsparcie przypo-
minając, że północna Polska również
cierpi z powodu koronawirusowych re-
strykcji wprowadzanych przez rząd.
Dlaczego Pan Premier zapomina o nas 
i o naszych mieszkańcach? – pytali sa-
morządowcy w piśmie skierowanym do
premiera Morawieckiego.

Informowali, że już od wielu tygodni
dostają sygnały, że wiele firm nie prze-
trwa kolejnego zamrożenia. Dlatego 
– ich zdaniem – „tak ważny jest plan.
Rozsądny i sprawiedliwy. Skierowany
do firm, ale i do samorządów. Do
wszystkich żyjących z turystyki”.

Pisali wtedy: „Apelujemy do Pana
Premiera o równe potraktowanie
wszystkich gmin i jak najszybsze podję-
cie działań, które sprawią, że branża
turystyczna przestanie pogrążać się 
w coraz większym chaosie. Niedługo
nie będzie już czego ratować”.

więcej informacji na stronie 5

Apel samorządów o otwarcie turystyki

Prosimy o Pomoc…
Już od ponad 80 dni zamknięte są hotele, od ponad 90 dni nie mogą swobodnie działać
restauracje. Jeszcze dłużej, bo już od ponad 100 dni, zakazana jest działalność basenów,
siłowni, klubów i centrów fitness. Wielu przedsiębiorców znalazło się na krawędzi
bankructwa. Oto treść wystosowanego 28 stycznia apelu Koalicji Nadmorskiej zawiązanej
przez burmistrza Darłowa Arkadiusza Klimowicza.

Apel w imieniu Koalicji Nadmor-

skiej, wystosowali podczas po-

siedzenia Komisji Samorządu

Terytorialnego i Administracji

Państwowej Senatu RP, obecni

w Warszawie 28 stycznia 2021

roku: 
Anna Mieczkowska – prezydent Koło-
brzegu, 
Hanna Pruchniewska – burmistrz Pucka, 
Magdalena Czarzyńska-Jachim – wicepre-
zydent Sopotu, 
Arkadiusz Klimowicz – burmistrz 
Darłowa, 
Radosław Głażewski – wójt gminy 
Darłowo

„Najwyższy 
czas rządowe 

zakazy zastąpić 
odpowiednimi 

reżimami 
sanitarnymi”

Arkadiusz�Klimowicz,�
burmistrz�Darłowa

Rządzie, otwórz 
jak najszybciej turystykę!

Gdy premier ogłaszał decyzję o jej zamro-
żeniu dziennie notowano blisko 30 tysięcy
zakażeń i około 600 zgonów. Dzisiaj sta-
tystyki te są wielokrotnie niższe.

28stycznia 2021 roku, w Sena-
cie Rzeczpospolitej Polskiej,

marszałek izby – prof. Tomasz Grodzki
przyjął na spotkaniu przedstawicieli
Koalicji Nadmorskiej – nieformalnego
zrzeszenia 27 wójtów, burmistrzów 
i prezydentów miejscowości Polski
północnej.

Samorządowcy – wśród nich bur-
mistrz Darłowa Arkadiusz Klimowicz
wraz ze swoim zastępcą Rafałem Nagór-
skim – przedstawili trzeciej osobie 
w państwie postulaty włodarzy zrzeszo-
nych w Koalicji Nadmorskiej o równe
traktowanie przez Rząd jednostek sa-
morządu terytorialnego w przydziela-
niu państwowych środków pomocowych
minimalizujących skutki obowiązują-
cych od miesięcy obostrzeń ustanowio-

nych w celu ograniczenia rozprzestrze-
niania się koronawirusa SARS-CoV-2.

„Samorządowcy domagają się od
Rządu sprawiedliwych kryteriów przy-
znawania wsparcia finansowego i na-
tychmiastowego otwarcia branży tury-
stycznej.

Apelujemy by wszystkie turystyczne
gminy były traktowane jednakowo, po-
nieważ w wyniku wprowadzonych
obostrzeń związanych z pandemią cała
branża turystyczna znajduje się obec-
nie w stanie zapaści.

Niestety, pomoc udzielana przez
rząd jest nieadekwatna do potrzeb i po-
niesionych strat” – napisał marszałek
Grodzki, na swojej oficjalnej stronie in-
ternetowej, po spotkaniu z samorzą-
dowcami.
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B
urmistrz podsumował nie
tylko ubiegłoroczne inicjaty-
wy i dokonania, ale także po-

dziękował mieszkańcom miasta i fir-
mom za ich wkład w rozwój Darłowa.
Gospodarz miasta wręczył gratulacje 
i podziękowania następującym osobom:

Głosami internautów gratulacje 
i podziękowania otrzymało Stowarzy-
szenie My3KotyiPsy za bezinteresow-
ną, ale bardzo potrzebną w dzisiejszych
czasach pomoc. Za organizacje i prze-
prowadzenie zbiórek na rzecz bezdo-
mnych zwierząt na terenie Miasta 
i Gminy Darłowo, za pomoc w poszuki-
waniu dla nich nowych właścicieli i za-
chęcania do adopcji. Za podkreślanie
jak bardzo ważna jest każda pomocna
zwierzętom dłoń i jak ważna jest ich
rola w życiu człowieka.

Pozostałe gratulacje i podziękowa-
nia trafiły kolejno do:

*
Katarzyny Polakowskiej – prezes

UKS Orlik Darłowo – za 10 lat populary-
zacji piłki nożnej i zdrowego stylu życia
wśród dzieci i młodzieży, a także wy-
chowywanie swoich podopiecznych 
w duchu zdrowej rywalizacji sportowej.

*
Bożeny i Andrzeja Ksyckich oraz

Bogdana Meresińskiego – właścicieli
tramwajów wodnych „Tristan i Izolda”
oraz „Księżna Zofia” – za wieloletnią
możliwość poznawania miasta i portu
od strony rzeki. Wasze Rejsy te cieszą
się aż od 2008 r. niezwykłą popularno-
ścią, niosąc Miastu bezcenny splendor, 
a Wy sami staliście się prawdziwymi
wodnymi przewodnikami i ambasado-
rami Darłowa.

*
Sylwestra Kowalskiego – szefa dar-

łowskich ratowników – za wzorową 
i dzielną służbę, a także znakomitą ko-
ordynację darłowskich kąpielisk, dzięki
której wszyscy mogliśmy bezpiecznie
wracać do domów. Nie dla splendoru 
i chwały, ale „żeby inni mogli żyć”.

*
Waldemara Śmigielskiego – ko-

mandora Jacht Klubu Królewskiego
Miasta Darłowo – za pasje, miłość do
żeglarstwa, aktywność i znakomitą
promocję marki Darłowo na wielu eu-
ropejskich akwenach.

*
o. Adriana Zalewskiego – wikariu-

sza darłowskiej parafii pw. Matki Bo-
skiej Częstochowskiej – za inicjatywę
powstania przy klasztorze lodówki spo-
łecznej wspierającej osoby potrzebują-
ce. Za szanse dla tych, którzy potrzebu-
ją i dla tych, którzy mają za dużo.

*
Pawła Krakowiaka, Sławomira

Hermana, Mirosława Jabłońskiego 
i Janusza Sokolińskiego – przewodni-
czących Rad Osiedlowych w Darłowie
– za pasje, zaangażowanie i działal-
ność społeczną na rzecz Miasta Darło-
wo.

*
Jana Zycha – księgarza, właściciela

księgarni „Hit” na ulicy Kowalskiej – za
bycie wyjątkową osobowością w dar-
łowskiej kulturze. Za bycie cenionym
propagatorem czytelnictwa w mieście.
Za uczestnictwo w jego życiu kultural-
nym. Za organizację na wielu impre-

zach czytelniczych i spotkaniach kier-
maszów książek. Za odnoszenie się 
z szacunkiem do każdego czytelnika. 

*
Mirosława Borowicza – Nautic Park

Darłówko – za podkreślenie znaczenia
partnerstwa publiczno-prywantego 
i wspólną realizację przedsięwzięcia pn.

Wystawa Grand Press Photo w Darło-
wie.

Spotkanie świąteczno-noworoczne burmistrza 

Wszyscy mieszkańcy Darłowa zasługują na wyróżnienie
18 stycznia, punktualnie o godzinie 18., na oficjalnym profilu społecznościowym Miasta Darłowo doszło do nietypowego, bo wirtualnego
spotkania świąteczno-noworocznego burmistrza Miasta Darłowa. Jedynie tak mogliśmy się spotkać w czasie pandemii COVID-19.
Tradycyjnie wręczono wyróżnienia za najważniejsze inicjatywy ubiegłego roku. 

Nagrodę ekstra – dla mieszkańców
Darłowa – burmistrz przekazał na ręce
przewodniczącego Rady Miejskiej – Cze-
sława Woźniaka. Wszyscy mieszkający 
w Darłowie zostali uhonorowani za soli-
darność, bezinteresowną pomoc, wrażli-
wość na drugiego człowieka oraz za
wspólne poczucie odpowiedzialności za-
chowania bezpieczeństwa w czasie
owładniętego pandemią świata przez 
wirusa SARS-COV-2.
Finałem tych gratulacji będzie również
specjalna tablica poświęcona miesz-
kańcom Darłowa, która niebawem za-
wiśnie na murach ratusza miejskiego. 

Spotkanie poprowadził Daniel Frącz
z Biura Burmistrza; 
współorganizacja – Biuro Promocji
Miasta i Komunikacji Społecznej.

Przedstawiciele stowarzyszenia my3KotyiPsy Przewodniczący rm czesław woźniak odbiera na-
grodę dla mieszkańców Darłowa

Katarzyna i wojciech Polakowscy – UKs orlik Darłowo

Bożena i andrzej Ksyccy – właściciele tramwajów wod-
nych

Bogdan meresiński – właściciel tramwajów wodnych sylwester Kowalski – szef darłowskich ratowników
wodnych

waldemar Śmigielski – komandor jacht Klubu Królew-
skiego miasta Darłowo

o. adrian Zalewski – inicjator „lodówki społecznej” Paweł Krakowiak – przewodniczący rady osiedla
„Bema”

sławomir Herman – przewodniczący rady osiedla „Po-
łudnie”

mirosław jabłoński – przewodniczący rady osiedla
„centrum”

janusz sokoliński – przewodniczący rady osiedla „Za-
chód”

jan Zych – księgarz, właściciel księgarni „Hit” mirosław Borowicz – nautic Park Darłówko Galę poprowadził Daniel frącz z Biura Burmistrza
miasta
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C
zy to się opłaca? Jak najbar-
dziej. Hotele i pensjonaty,
apartamenty na wynajem po-

wstają tu jak grzyby po deszczu, w pla-
nach jest też wielki i nowoczesny park
rozrywki. W okresie wakacyjnym Dar-
łowo i okolice odwiedza szacunkowo
około 150 tysięcy turystów. To jeden 
z najlepszych wyników w kraju, świad-
czący o atrakcyjności Darłowa i można
mieć pewność, że popularność Darłowa

wśród turystów z Polski i zagranicy nie
zmaleje, gdy minie pandemia korona-
wirusa. Dlatego inwestycja w Darłowie
to dobry komercyjny ruch, który za-
owocuje na przyszłość.

Dla chętnych inwestorów czy deve-
loperów są dostępne działki, przy ulicy
Bursztynowej – przetargi już w lutym
oraz marcu!

Ul. Bursztynowa to najwyżej zlokali-
zowany teren w mieście Darłowo, z naj-
cenniejszymi widokami, gdzie już z po-
ziomu parteru widać będzie morze.

Od strony morza na wysoczyźnie
morenowej zostanie w przyszłości wy-
budowana publiczna promenada wido-
kowa. Odległość od morza wynosi około
300 m w linii prostej. Atrakcyjne jest
przeznaczenie terenu w ustaleniach
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego 11 MZ, U. Tereny nadają
się doskonale na zabudowę obiektami
hotelarskimi, apartamentowymi doma-
mi rekreacyjnymi, czy na usługi tury-
styczne.

Ostatnie działki w mieście Darłowo
oraz w okolicy w pierwszej linii brzego-
wej!

Miasto Darłowo oferuje najbardziej
atrakcyjne działki w cenach równie 
atrakcyjnych (około 400 zł za m2) już nie
spotykanych na terenach w pierwszej
linii brzegowej:

nr 7/5, 5/2, 6/3, 3/3 obr. 3 o po-
wierzchni  2 ,3971  ha  i  cenie  wy-
woławczej w przetargu wynoszącej 

9 600 000,00 zł netto. Wadium wyma-
gane jest do dnia 9 lutego 2021 r. w wy-
sokości 480 000,00 zł. Przetarg odbę-
dzie się 18 lutego 2021 r.

nr 5/13 obr. 3 o powierzchni 1,2207
ha. cenie wywoławczej w przetargu wy-
noszącej 4 500 000,00 zł netto. Wadium
wymagane jest do dnia 9 lutego 2021 r.
w wysokości 225 000,00 zł. Przetarg od-
będzie się 18 lutego 2021 r.

nr 5/16, 2/26, 18/56, 12/10 obr. 3 o po-

wierzchni 0,9934 ha. cenie wywoławczej
w przetargu wynoszącej 3 700 000,00 zł
netto. Wadium do dnia 9 lutego 2021 r.
w wysokości 185 000,00 zł. Przetarg od-
będzie się 18 lutego 2021 r.

Dla planowanej inwestycji należy
wziąć pod uwagę zapisy MPZP które
brzmią: powierzchnia zabudowy wyno-
si do 35% powierzchni działki, ilość
kondygnacji nadziemnych to maksy-
malnie 3, a wysokość zabudowy nie
może przekroczyć 12,5 m. Całość najle-
piej zwieńczyć dachami wielospadowy-
mi o kącie nachylenia 35°.

Pozostałe nieruchomości dostępne 
w przetargach to: działka nr 112/1 obr. 3
(powierzchnia działki wynosi 2053 m2.
Cena w przetargu wynosi 800 000,00 zł
netto, trzeba wnieść wadium w kwocie 
40 000,00 zł), działka nr 112/2 obr. 3 
(powierzchnia działki to 2256 m2. Przetarg
ustalono na sumę 900 000,00 zł netto, na-
leży wnieść wadium w wysokości 45 000,00
zł) i działka nr 112/3 obr. 3 (powierzchnia
działki to 2116 m2. Przetarg ustalono na
cenę 840 000,00 zł netto, a wadium wynosi 
42 000,00 zł). Odległość od morza to tylko
około 300 m w linii prostej.

Wszystkie działki mają zapewniony
udział w drogach wewnętrznych. Tere-
ny nadają się doskonale na zabudowę
obiektami hotelarskimi, apartamento-
wymi domami rekreacyjnymi, czy na
usługi turystyczne. Powierzchnia zabu-
dowy może wynieść do 35% powierzch-
ni działki, a ilość kondygnacji nadziem-
nych – maksymalnie 3, z czego trzecia
w poddaszu. Wskaźnik intensywności
zabudowy działki może wynieść maksy-
malnie 0,9, a wysokość zabudowy może
osiągnąć 12,5 m. Dopuszczane są dachy
wielospadowe o kącie nachylenia 35°.

Przetarg zaplanowano już na 9 mar-
ca, a wpłata wadium wymagana jest do
dnia 1 marca br. zatem trzeba się spie-
szyć!

To nie wszystkie działki, gdyż warto
zastanowić się jeszcze nad następujący-
mi lokalizacjami: działka nr 18/64 obr. 3
(powierzchnia działki to 2009 m2, prze-
targ ustalono na kwotę 800 000,00 zł
netto, a wadium wynosi 40 000,00 zł),
działka nr 18/65 obr. 3 (powierzchnia
działki wynosi 2634 m2, cena podana 
w przetargu to 1 050 000,00 zł netto,
wadium wynosi 55 000,00 zł), działka 
nr 18/66 obr. 3 (powierzchnia działki to
2893 m2. Cena przetargu to 1 150 000,00
zł netto, wadium ustalono na kwotę 
60 000,00 zł), działka nr 18/67 obr. 3
(powierzchnia działki wynosi 2627 m2,
przetarg to cena wynosząca 1 050 000,00
zł netto, wadium wynosi 55 000,00 zł).
Odległość od morza około 300 m w linii
prostej.

Jak można zagospodarować te dział-
ki? Zabudować obiektami hotelarskimi
lub apartamentami. W obiektach hote-
larskich dopuszcza się pomieszczenia
mieszkalne o powierzchni do 120 m2,
więc goście będą mieli dużo przestrzeni
i komfortu. Powierzchnia zabudowy

może wynieść do 45% powierzchni
działki, ilość kondygnacji nadziemnych
– maks. 3, w tym trzecia w poddaszu.
Wskaźnik intensywności zabudowy
działki to maks. 0,9, a wysokość zabu-
dowy może wynieść do 12,5 m. Dozwo-
lone są dachy wielospadowe o kącie na-
chylenia od 35o do 45°.

Data przetargu to 9 marca 2021 r.
Wadium należy natomiast wpłacić do 
1 marca br.

Do nabycia będą w tym roku także
działki przy ul. Nadmorskiej od po-
wierzchni od 1973 m2 do 2093 m2. Ulica
Nadmorska położona jest w części Dar-
łowa lubianej przez turystów, a część
deptaku najczęściej wybierana do spa-
cerów. Tam znajduje się najwięcej ga-
stronomii i usług. Jest to teren o bardzo
korzystnym, szerokim zapisie w MPZP
dla przyszłego właściciela. Przeznacze-
nie to zabudowa apartamentowa, apar-
tamentowo-mieszkalna, gastronomia,
usługi podstawowe, usługi handlu 
o łącznej powierzchni sprzedaży do 
50 m2, usługi zdrowia, odnowy biolo-
gicznej, dom opieki z lokalami miesz-
kalnymi, baza zabiegowa wraz z pokoja-
mi wypoczynkowymi, usługi z zakresu
sportu i rekreacji. Odległość od morza
około 600 m w linii prostej. Z pewnością
przyszły inwestor rozwinie atrakcyjną
działalność. Ta zaś spowoduje, że nie
odgoni się od turystów, klientów.

Oto kilka informacji praktycznych,
które mogą się przydać projektantom 
i inżynierom działającym na zlecenie
inwestora: maksymalna powierzchnia
zabudowy wynosi do 40% powierzchni
działki, wskaźnik intensywności zabu-
dowy działki wynosi od 0,5 do 2,0.

Powierzchnia biologicznie czynna
nie może być mniejsza niż 20% po-
wierzchni działki. Inwestor może po-
stawić od 2 do 4 kondygnacji nadziem-
nych, w tym poddasze użytkowe, mini-
malna wysokość części budynku
zlokalizowanej we frontowej linii zabu-
dowy (tj. wzdłuż ulicy Nadmorskiej) – 3
kondygnacje. Wysokość budynku może
wynosić od 8,0 do 15,0 m, w strefie o
szerokości do 15,0 m od północno-za-
chodniej granicy terenu, maksymalna

dopuszczalna wysokość budynku do
10,0 m z dopuszczeniem przekrycia 
w formie tarasów.

Dopuszcza się stosowanie dachów
stromych z kalenicami równoległymi
do obowiązującej linii zabudowy lub 
dachów płaskich. W przypadku dachów
stromych ustala się: stosowanie da-
chów dwu- lub wielospadowych z do-
puszczeniem facjatek i okien połacio-
wych, kąt nachylenia od 20° do 35°, 
w przypadku dachów płaskich ustala
się kąt nachylenia od 0° do 10°.

Jak widać, oferta inwestycyjna
miasta Darłowa jest interesująca.

Warto zobaczyć również informacje
o ogłaszanych przetargach dostępne na
stronie internetowej Urzędu Miejskiego
w Darłowie. www.darlowo.pl/wiadomo-
sci/kategoria/3

Pomocą służy także Referat Gospodar-
ki Nieruchomościami i Planowania: Pani
Anna Kostrzewa oraz Pani Kinga Grzela-
kowska, e-mail: nieruchmości@darlowo.pl 
tel. +48 94 314 22 23 (do 26) wew. 208 
lub 236. 

Zainwestuj w Darłowie!
Miasto Darłowo to nie tylko wakacyjny wypoczynek, port, plaża, pozytywna
energia i serdeczni ludzie. To także doskonałe miejsce do inwestycji. 
Choćby w zakup działek pod budowę hotelu, apartamentów czy pensjonatu.

nieruchomości przy ul. nadmorskiej 

teren nieruchomości - ul. Bursztynowa

nieruchomości przy ul. Bursztynowej

mPZP działki przy ul. nadmorskiej

widok z terenu na morze - ul. Bursztynowa, działka nr 5/13 widok na tereny kompleksu działek przy ul. Bursztynowej
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Kompetentny i wpływowy
Prezes Darłowskiej 

Lokalnej Organizacji Tury-
stycznej wśród 100 najbar-

dziej wpływowych osób 
w polskiej turystyce 2020

roku.

Jarosław Lichacy – prezes Darłow-
skiej Lokalnej Organizacji Tury-

stycznej oraz Porozumienia Lokalnych
Organizacji Turystycznych został wy-
różniony w prestiżowym zestawieniu

portalu waszaturystyka.pl pn. „100 naj-
bardziej wpływowych osób w polskiej
turystyce 2020”.

W uzasadnieniu kapituła konkurso-
wa napisała o J. Lichacym: „Na począt-
ku kryzysu [po wybuchu pandemii ko-
ronawirusa – dop. red.] zwracał uwagę,
że należy przyspieszyć prace nad no-
welizacją ustawy o POT oraz, że trzeba
włączyć ROT-y i LOT-y w system udzie-
lania pomocy dla przedsiębiorców tu-
rystycznych. Prace nad ustawą o POT
niestety zostały przełożone na później-
szy czas. Jarosław Lichacy od lat poszu-

kuje idealnego pomysłu na funkcjono-
wanie Lokalnych Organizacji Tury-
stycznych.

Jest jednym ze społeczników, któ-
rym wciąż się chce rozmawiać ze
wszystkimi, którzy mogą (a według nie-
go – nawet powinni) pomóc w reformie
polskiego systemu promocji. Prowa-
dzona przez niego Darłowska Lokalna
Organizacja Turystyczna jest jedną 
z kilkudziesięciu nie tylko aktywnie
działających, ale i mających pomysł na
samowystarczalność”.

Serdecznie gratulujemy!

Troszczymy�się�
o�jakość�wody

Rozmowa z prezesem Miejskiego Przedsiębiorstwa
Gospodarki Komunalnej w Darłowie, Krzysztofem
walkowem:�

–�Jakość�życia�w�dużym�stopniu
zależy�od�jakości�dostarczanej
mieszkańcom�wody.�Proszę�po-
wiedzieć�jakiej�jakości�wodę�ma
obecnie�Darłowo?

– Woda w mieście spełnia wszystkie
parametry jakościowe. Ja, panie redak-
torze, piję wodę prosto z kranu. To jest
chyba najlepsza odpowiedź na pańskie
pytanie. Stale monitorujemy jakość
wody w mieście, bardziej gorliwe niż
przewidują to przepisy sanitarne.

–�W�jakim�stanie�znajdują�się�na-
sze�sieci�wodociągowe?

– Stan sieci w Darłowie jest bardzo
różny. Wiele kilometrów sieci jest poło-
żona według obecnie obowiązujących
norm – jest w bardzo dobrym stanie, bo
jest nowa. Są też miejsca, gdzie sieć ze
względu na wiek i stan nadaje się do
wymiany. Sukcesywnie tę najstarszą
sieć wymieniamy na nową.

–�Czy�jesteśmy�dobrze�zabezpie-
czeni�przed�awariami�i�przedosta-
niem�się�do�wody�pitnej�szkodli-
wych�substancji?�

– Awarie się zdarzają i to jest nie-
uniknione. Jeśli coś, w tym wypadku
sprzęt i sieć wodno-kanalizacyjna są
eksploatowane 24 godziny na dobę
przez siedem dni w tygodniu, to zawsze
może się coś zepsuć. Najważniejsze, że
jesteśmy przygotowani na takie sytua-
cje i szybko reagujemy. Spółka kładzie
duży nacisk na jakość wody, przestrze-
gając wszystkich możliwych standar-
dów sanitarnych.

–�Jakie�są�plany�inwestycyjne�na
rok�2021�i�lata�najbliższe�dotyczą-
ce�stacji�uzdatniania�wody�oraz
budowy�i�modernizacji�sieci
wodociągowych?

– W najbliższych latach planuję roz-
poczęcie budowy nowej tzw. magistrali
wschodniej, która odciąży obecną, moc-
no już wysłużoną. Pracownicy Zakładu
Wodociągów zajmują się przygotowa-
niem dokumentacji na budowę magist-
rali, która zasili miasto w wodę od stro-
ny zachodniej, aż do Darłówka. Trze-
cim, bardzo poważnym przedsię-
wzięciem w najbliższych trzech latach
będzie budowa nowego kanału dla ście-
ków oczyszczonych pochodzących z na-
szej oczyszczalni w Żukowie. Wszystkie
te inwestycje wymagają jednak udziału
zewnętrznych środków finansowych.

–�Jakie�są�zatem�aktualnie�możli-
wości�pozyskania�środków�unij-
nych�lub�państwowych�niezbęd-
nych�do�realizacji�planów�inwe-
stycyjnych.

– Po przyjęciu budżetu UE przez
Polskę czekamy w „blokach startowych”
na ogłoszenie naborów z szufladą pełną
projektów.

–�Co�nam�da�budowa�nowych�ma-
gistrali�wodnych?

– Przede wszystkim zwiększymy
bezpieczeństwo oraz ciągłość dostaw
wody. Dzięki zastosowaniu nowoczes-
nych materiałów i technik zniweluje-
my ilość awarii i idące za tym uciążli-
wości dla odbiorców wody. Korzystając
z okazji chciałbym podziękować
wszystkim pracownikom Spółki za
dobrą i ciężką pracę w tym trudnym
minionym roku 2020. A Czytelnikom
życzyć wszystkiego dobrego w nowym
roku.

rozmawiał: LesZeK waLKiewicZ 

Noworoczna rozmowa 
z Agnieszką�Lupke
prezesem Zarządu Portu
Morskiego Darłowo

–�Funkcja�przeładunkowa�stanowi
istotny�element�gospodarki�mor-
skiej.�Jak�wyglądały�tonażowe
przeładunki�w�porcie�Darłowo�
w�2020�roku,�podczas�pandemii
COVID-19�oraz�jakie�najczęściej
towary�przeładowywano?

– Panująca pandemia koronawirusa
na całym świecie mocno pokrzyżowała
plany w całej gospodarce morskiej. Ta
sytuacja mocno odbiła się na mobilno-
ści naszego portu, na współpracują-
cych z nami armatorach, na wykorzys-
taniu możliwości przeładunkowych
naszych partnerów i naszego portu. Je-
śli chodzi o przeładunki, to ich spadek
jest ewidentny. Darłowski port, mimo
pandemii, nie zamknął swych podwoi
dla transportu morskiego. Ładunki,
które przypływały to najczęściej złom,
popioły, otręby i drewno. Nasz port od-
wiedziło niemal 80 statków handlo-
wych. Morska Agencja Gdynia Oddział
w Darłowie przeładowała ok. 24 tysiące
ton otrąb i nieco mniej, bo 20 tysięcy
ton drewna. Sąsiedzi z AgroPortu 
i Lech Polu mają podobne proporcje 
w przeładunkach popiołów i złomu.
Można powiedzieć, że średnio w wyni-
ku pandemii obroty w większości
portów podobnie jak w naszym spadły
o około 20 proc. Wiem, że porty polskie
pracowały bez przerwy, nie było żadne-
go lockdownu, nawet w marcu i kwiet-
niu pełna obsługa lądowych i morskich
środków transportu była zabezpieczo-
na, funkcjonowały również magazyny
znajdujące się wokół terminali porto-
wych.

–�A�jak�były�realizowane�w�tym
samym�czasie�inne�funkcje�dar-
łowskiego�portu?

– Rybołówstwo i wędkarstwo mor-
skie, to dodatkowe funkcje naszego
portu, które w minionym roku zostały
dość znacznie ograniczone. Jak wiado-
mo połowy ryb i turystyka wędkarska, 
z przyczyn obostrzeń nałożonych przez
administrację Unii Europejskiej są
obecnie niemal w zaniku. Rybactwo 
z prawie całkowitym zakazem połowu
dorsza, wędkarstwo morskie z tej samej
przyczyny– też w zawieszeniu. Prak-
tycznie armatorzy nastawieni na poło-
wy wędkarskie nie przewieźli na łowis-

ka ani jednego pasażera z naszych na-
brzeży. Ubiegły rok zamknął się liczbą
zaledwie 9 696 wędkarzy na burcie. Sy-
tuacja tak zwanej białej floty, czyli ar-
matorów kutrów przystosowanych do
wycieczek morskich wyglądała nieco
lepiej. W roku 2020 z tej formy wypo-
czynku sezonowego skorzystało zaled-
wie nieco ponad 50% wczasowiczów 
w porównaniu do roku ubiegłego. Oczy-
wistą tego przyczyną jest znowu epide-
mia koronawirusa, która w dość znacz-
nym stopniu zawęziła liczbę korzysta-
jących z tej formuły rozrywki
turystycznej. Zasada DDM (Dezynfek-
cja, Dystans, Maseczki) ograniczyła 
w sposób znaczny możliwości podejmo-
wania pasażerów na statki białej floty.
Nieco lepiej wygląda sytuacja w naszej
dobrze wyposażonej i przyjaznej dla lu-
dzi morza marinie, w której to podjęliś-
my w swych gościnnych progach mniej
o 100 jachtów, niż w analogicznym cza-
sie roku ubiegłego. Tu zdecydowanym
plusem jachtingu jest znikoma ilość że-
glarzy na jachcie, co znacznie ułatwiało
zachowanie zasad, odpowiednich w do-
bie pandemii. Oczywiście chciałabym
nadmienić, że sprzyja temu infrastruk-
tura naszej mariny, łatwość dostępu do
kei portowej i do urządzeń potrzebnych
żeglarzom. Wielu naszych gości to oso-
by, które gościły u nas w latach ubieg-
łych. Sytuacja małych portów jest słaba
nie tylko ze względu na pandemię, ale
również ze względu na wcześniej już
wspomniany przeze mnie spadek zaso-
bu dorsza w Morzu Bałtyckim. Skut-
kiem było wprowadzenie przez Komisję
Europejską zakazu ukierunkowanych
połowów na wschodnim stadzie bałtyc-
kiego dorsza od stycznia 2020 roku. Co
oznaczało dla armatorów jednostek

wędkarskich brak możliwości prowa-
dzenia działalności. Obecnie armatorzy
jednostek wędkarskich musieli zawie-
sić swoją działalność, a część zdecydo-
wała się na zezłomowanie swoich jed-
nostek.

–�Ile�mamy�aktualnie�jednostek
rybackich�i�jakie�były�połowy�ryb
w�roku�ubiegłym?

– Aktualnie w porcie Darłowo mamy
22 łodzie rybackie zarejestrowane jako
DAR i 3 kutry rybackie. Ponadto w na-
szym porcie stacjonuje 12 łodzi rybac-
kich zarejestrowanych w innych
portach czy przystaniach rybackich.
Niestety, nie mamy informacji o wiel-
kości ubiegłorocznych połowów ryb
morskich, te dane jeszcze nie zostały
opracowane przez państwowe służby
statystyczne.

–�A�jakie�plany�ma�Zarząd�Portu
Morskiego�Darłowo�na�rok�2021?�

– Plan na ten rok to przede wszyst-
kim remonty nabrzeży i przyczynienie
się do ograniczenia emisji spalin, po-
przez realizację przedsięwzięcia budo-
wy przyłącza energetycznego przy Na-
brzeżu Pilotowym. Miejmy nadzieję, że
rok 2020, rok dziwny, niepewny, pełen
obaw i niebezpieczny minął na dobre, 
a w nowym roku 2021 ruszymy pełną
parą, tak jak w latach poprzednich. Na
zakończenie chcę podziękować za wzo-
rową współpracę Straży Granicznej, 
Policji, Kapitanowi Portu, współpra-
cownikom oraz wszystkim ludziom
morza z nadzieją, że rok 2021 będzie
znacznie lepszy dla wszystkich.

rozmawiał: LesZeK waLKiewicZ

Koronawirus 
zacumował w porcie
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W OBIEKTYWIE

8 stycznia na zaproszenie burmistrza Arkadiusza Klimowicza do Darłowa
przyjechał zaprzyjaźniony z naszym samorządem prezydent Sopotu Jacek
Karnowski. 
Włodarze nadmorskich miast odbyli robocze spotkanie dotyczące działań
Koalicji Nadmorskiej – nieformalnego zrzeszenia samorządów Polski pół-
nocnej (m.in. Gdańska, Gdyni, Kołobrzegu, Ustki etc.). 
Była to kolejna wizyta prezydenta Karnowskiego w naszym mieście
(ostatnio J. Karnowski odwiedził Darłowo latem 2019 roku).

Na ostatniej w roku 2020, a 31. w tej kadencji sesji Rady
Miejskiej w Darłowie dokonano trzech zmian w komisjach.

Do składu Komisji Rewizyjnej powołano niedawno wybra-
nego radnego Dariusza Ziółkowskiego. Skład Komisji Gospo-

darczo-Budżetowej uzupełniono o radnego Andrzeja Herdzi-
ka. Jednocześnie do Komisji Spraw Społecznych RM powoła-
no Dorotę Podgórską.

Wszystkie uchwały podjęto jednomyślnie.

zmiany�w�składach�komisji�

Koalicja Nadmorska 
to nieformalne porozumienie

wójtów, burmistrzów 
i prezydentów nadmorskich

miast i gmin zawiązane z ini-
cjatywy burmistrza Darłowa

Arkadiusza Klimowicza. 
– Nasza współpraca rozpoczęła się

wiosną, przy pierwszym zamknięciu
gospodarki z powodu pandemii korona-
wirusa – przypomina burmistrz Darło-
wa. 

– Bardzo obawialiśmy się, że sezon
wakacyjny nie dojdzie do skutku, że re-
strykcje nie pozwolą nam na przyjęcie
turystów. Ówczesny minister zdrowia
mówił przecież: zapomnijcie o waka-
cjach. Postanowiłem działać, a że znam
się przecież z wieloma wójtami i bur-
mistrzami, telefony poszły w ruch.
Szybko sprawdziliśmy, że mamy 32
gminy, które leżą bezpośrednio nad
Bałtykiem. Stwierdziliśmy więc, że
spróbujemy zachęcić wszystkich do
wspólnego działania – zrobiliśmy listę
samorządów od Świnoujścia aż po Kry-
nicę Morską i zaczęliśmy dzwonić, wy-
syłać mejle – dodaje.

Wiosną udało się nawiązać dialog 
z rządem. Sezon odbył się bez więk-
szych przeszkód. Przy drugiej fali pan-

demii znów pojawił się problem za-
mknięcia branży turystycznej. Koalicja
Nadmorska znów zaczęła działać. Pod
pierwszym apelem o pomoc dla branży
wysłanym do premiera w ostatni dzień
2020 roku podpisało się 13 wójtów 
i burmistrzów, ale to wynikało z braku
czasu. Pod drugim, który przygotowano
w Darłowie już po oficjalnym ogłosze-
niu tarczy dla ratowania gmin górskich
podpisali się niemal wszyscy gospoda-
rze, łącznie z 27 gmin nadmorskich.

Dołączyły nie tylko duże miasta jak
Gdańsk i Gdynia, Świnoujście, ale rów-
nież mniejsze gminy, które w wiosennej
akcji nie brały udziału jak np. Choczewo
czy Smołdzino. 

Na mapie zaznaczyliśmy wszystkie
gminy podpisane pod ostatnim apelem
Koalicji Nadmorskiej.

więcej o działaniach Koalicji nadmorskiej
przeczytasz na stronie:
www.darlowo.pl/cms/4029/koalicja_nadmorska

Jak powstała Koalicja Nadmorska?

od Świnoujścia po Krynicę morską

Zuwagi na pandemię Covid-19
liczba darłowskich wolontariu-

szy zmniejszyła się do 50 osób, w tym 15
w Darłówku. Mimo mrozu i śniegu 
– dwójki wolontariuszy rotacyjnie zbie-
rały datki do puszek i wręczały ser-
duszka WOŚP. 

Sztab przy Zespole Szkół Morskich
pod kierownictwem Janusza Resila ra-
zem z licytacją internetową Darłowo
Licytacje WOŚP 2021 zebrał 35.825,50
złotych. Najwięcej złotówek, bo 2400 zł
uzyskano z licytacji za voucher na
dwudniowe wędkowanie na wyspie Ru-
gia w Niemczech. Za darmowy Internet
w okresie dwóch lat wpłynęła kwota
2000 zł. Ponadto do wirtualnej puszki
wrzucili darłowiacy 1220 zł. 

Warto wiedzieć, że z urodzinowej
zbiórki Daniela Frącza uzyskano też do-
datkową kwotę 1170 zł, a z akcji specjal-

nej prowadzonej na Allegro dla WOŚP
uzyskano kwotę 4700 zł. Była w tym 
m. in. kolacja ze znanym twórcom in-
ternetowym za 3025 zł.

Piętnastoosobowy sztab WOŚP przy
Społecznej Szkole Podstawowej im. Lot-
ników Morskich STO w Darłówku pod
kierownictwem Łukasza Pióreckiego
zebrał 8109,36 zł. Z łącznych danych
wynika, że na konto 29. finału WOŚP 
z Darłowa wpłynęło 51.025 zł.

Niezależnie od sztabów datki na
WOŚP zbierały w Darłowie do puszek
również market LIDL i sklepy ŻABKI,
ale nie udało nam się dowiedzieć ile
zebrano. Widać, że podobnie jak w in-
nych latach darłowianie nie poskąpili
grosza na ten zbożny cel. Dziękujemy
wolontariuszom i mieszkańcom Darło-
wa. 

L. waLKiewicZ

Darłowianie silnie wsparli 
29. Finał WOŚP 

Nie damy się pandemii
Tegoroczny 29. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy odbył się w niedzielę, 31 stycznia.

referat�sportu�
i�rekreacji�
w�nowym
miejscu�

Od 1 lutego Referat Sportu 
i Rekreacji Urzędu Miejskiego pra-
cuje w nowej siedzibie – w budyn-
ku przynależnym do kompleksu
stadionu miejskiego przy ul. Spor-
towej 1 w Darłowie. 

Kontakt z referatem można na-
wiązać za pośrednictwem Biura
Obsługi Interesanta UM – tel. 94
314 2223 (do 26) w godzinach pracy
ratusza.

1 lutego w Urzędzie Miejskim w Dar-
łowie dokonano zmiany organizacyjnej 
i powołano nowy referat zwany Biurem
Burmistrza Miasta. 

Biuro tworzyć będą Joanna Byrwa, 
Jolanta Mrozowska i Anna Owczarek. Ich pra-
cami kierować będzie specjalista ds. koordy-
nacji działalności publicznej Burmistrza Dar-
łowa – Daniel Frącz.

Nowy referat scala rozproszone funkcje
związane z prowadzeniem spraw związa-
nych z organizacją i przebiegiem kontaktów
burmistrza z instytucjami i osobami współ-
pracującym z miastem. W zakres obo-
wiązków referatu weszły także sprawy or-
ganizowania uroczystości państwowych
gromadzenie i przygotowanie materiałów na
bieżące spotkania Burmistrza. Ponadto będą
to sprawy związane z obsługą medialną,

przyznawaniem honorowych patronatów,
tytułów i mecenatów. Biuro zajmować się
będzie również m.in.: gromadzeniem i pro-
wadzeniem bazy danych, sporządzaniem ra-
portów dla potrzeb samorządu i wojewody
oraz wieloma innymi sprawami i proble-
mami.

Nowy�referat�w�Urzędzie�Miejskim

Darłowiacy! Może jest ktoś 
w trudnej sytuacji, kto potrze-

buje czegoś ciepłego do ubrania dla sie-
bie lub swoich najbliższych? Zachęca-
my, byś przyszedł na peron i wybrał
rzeczy, które są Ci potrzebne.

W szafie będą czekały kurtki,

płaszcze, swetry, bluzy, czapki, ręka-
wiczki. Pomysłodawcą i pierwszym
darczyńcą jest Pan Dariusz Chimko 
– instruktor tańca Darłowskiego
Ośrodka Kultury im. Leopolda Tyr-
manda. Bardzo dziękujemy za pomysł
i SZAFĘ.

Potrzebujesz ciepłego
ubrania przyjdź i WEŹ!
ul. Bogusława X (PERON) 

Chcesz przekazać ciepłą 
odzież – ZADZWOŃ
Darłowskie Centrum Wolontariatu 
– 797 342 113
Poczekalnia Kultury - 668 508 066 

Ciepłą odzież przynosimy po wcześ-
niejszym ustaleniu telefonicznym 
i umówieniu się na konkretny dzień i
godzinę.

Ubrania powinny być w dobrym sta-
nie, wyczyszczone, wyprane, nie mogą
to być rzeczy zniszczone. I Wy i my
chcemy, by odzież mogła jeszcze służyć
innym.

Darłowska szafa 
każdego ogrzeje 

Nie od dziś wiadomo, że wspólne inicjatywy są najlepsze, zatem Darłowskie
Centrum Wolontariatu i Poczekalnia Kultury z iskrą z Darłowskiego Ośrodka
Kultury im. Leopolda Tyrmanda informują, iż od 3 lutego 2021 r. na peronie
za Poczekalnią i Wolontariatem znajduje się szafa. Otwarta dla każdego, jak
darłowskie serca.
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Kalejdoskop najważniejszych wydarzeń

DARŁOWO
2020

Styczeń 2020:
� Zainaugurowano rok 75-lecia polskiego Darłowa.

� 3 stycznia zmarł ARKADiUSz SiP – wieloletni
dyrektor Darłowskiego Ośrodka Kultury im. Leo-
polda Tyrmanda. Był pomysłodawcą i organiza-
torem wielu wydarzeń, takich jak (m.in.): Ogól-
nopolski Konkurs Poetycki o Trzos Króla Eryka,
Darłowskie Spotkania Literackie, Terminal Sztuki,
w którym organizował wystawy. Jako dyrektor
artystyczny organizował i prowadził Festiwal
Media i Sztuka. Dzięki dotacji z resortu kultury 
i dofinansowaniu z funduszy europejskich wy-
remontował i unowocześnił kino Bajka. 

[ZDJĘCIE 1]

� Dla uczczenia ogłoszonego przez Sejm RP roku
Leopolda Tyrmanda w Darłowie w ramach 
Budżetu Obywatelskiego z inicjatywy Krystyny
Różańskiej ustawiono pomnik – ławkę z brązu 
z postacią siedzącego pisarza, publicysty i dzien-
nikarza. [ZDJĘCIE 2]

� Na uroczystej Noworocznej Gali Samorządowej
Arkadiusz Klimowicz uhonorował gratulacjami 
i podziękowaniami: Patrycję Walków, Agnieszkę
i Leszka Klinów z firmy Lark, Wiktora Sawic-
kiego, Jerzego Olszewskiego, Janinę i Zygmunta
Kroplewskich, Jarosława Dąbrowskiego, Petera
Taffeirena z firmy POC Partners oraz grupę pra-
cowników UM. [ZDJĘCIE 3]

� 31 stycznia 2020 r. w siedzibie Starostwa Powia-
towego w Sławnie podpisano porozumienie 
o przejęciu z dniem 1 września 2020 zadania pro-
wadzenia Zespołu Szkół im. Stefana Żeromskiego,
przez Starostwo, a Miasto Darłowo przejęło na
swoje utrzymanie od powiatu 7,5 km dróg. 

Luty 2020
� Rozpoczęto przyjmowanie wniosków o dofinan-

sowanie na wymianę starych pieców węglowych
na nowe piece gazowe w ramach programu
„Miasto Darłowo – Ekologicznie i zdrowo”. 

Marzec 2020
� 6 i 7 marca uroczyście obchodzono na Placu Mar-

szałka Józefa Piłsudskiego pod obeliskiem Pio-
nierów Ziemi Darłowskiej 75. rocznicę powrotu
Darłowa do Polski. Na tę rocznicę na rynku sta-
romiejskim otwarto okolicznościową wystawę

prezentującą unikalne zdjęcia powojennego 
Darłowa,a w Poczekalni Kultury ekspozycję pn.
„Rodziny darłowskie po 1945 roku”.

[ZDJĘCIE 4 i 5]

� Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość, 
że 29 marca, po długiej i ciężkiej chorobie, zmarł
w Darłowie wieloletni radny miejski – EDWARD
ziółKOWSKi. [ZDJĘCIE 6]

� W marcu podsumowano zbiórkę na Finał Wiel-
kiej orkiestry Świątecznej Pomocy. Darłowscy
wolontariusze zebrali rekordową sumę 74 811
złotych. [ZDJĘCIE 7]

Kwiecień 2020
� W ramach projektu „South Coast Baltic...” do-

posażono darłowską marinę w urządzenia takie
jak: pralka, suszarka, monitor interaktywny, 
trójkołowe rowery. Zakupiono i zamontowano
defibrylator AED2 oraz reklamę i informacyjne
tablice.

� Rozpoczęcie pandemii COVID-19 wprowadziło
wiele zakazów. Zamknięto szkoły i przedszkola,
zakazano organizacji imprez masowych. Unie-
możliwiono dostęp do plaży i lasów. Unierucho-
miono kina, teatry, puby, restauracje. Korona-
wirus zmienił również sposób obsługi
interesantów w urzędach. Sesje Rady Miejskiej
odbywały się zdalnie.
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Maj 2020:
� Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego usta-

nowił rok 2020 – Rokiem Polskiego Pomorza Za-
chodniego. Miasto Darłowo podkreśliło polską 
państwowość na ziemiach Pomorza wybiciem oko-
licznościowego Medalu „75 lat polskiego Darłowa
1945-2020”. Na awersie logo obchodów 75-lecia, na-
pisy Rügenwalde – Derłów – Darłowo (trzy kolejne
nazwy Darłowa na przestrzeni 75 lat) oraz półpostać
Stanisława Dulewicza – pierwszego powojennego
burmistrza Darłowa. Autorem projektu jest Daniel
Frącz. Na rewersie herb miasta Darłowa z napisem
w otoku: Królewskie Miasto Darłowo. Tymi meda-
lami darłowski samorząd wyróżnia osoby i instytucje,
które przyczyniają się do rozwoju i promocji Darłowa. 

� Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy, gościł 23 
i 24 maja w Darłowie, gdzie wziął udział w spotkaniu
z samorządowcami z powiatu sławieńskiego oraz
w konferencji prasowej zorganizowanej wspólnie 
z burmistrzem Darłowa – Arkadiuszem Klimowiczem
i starostą Wojciechem Wiśniowskim na temat pro-
blemów branży turystycznej i bezpieczeństwa miesz-
kańców i turystów w trakcie zbliżającego się se-
zonu.

[ZDJĘCIE 8]

� Od 25 maja 2020 przyjmowane są w UM wnioski
o przyznanie grantów na realizację zadań z zakresu
ochrony środowiska obejmujących pełną lub 
częściowa modernizację budynku jednorodzinnego
wraz z trwałą zmianą systemu ogrzewania opar-
tego na paliwie stałym. Można otrzymać granty 
o wartości 25 000 zł na częściową i 50 000 zł na
pełną termomodernizację wraz z wymianą źródła
ciepła.

[ZDJĘCIE 9]

Czerwiec 2020
� W dniach 27 i 28 czerwca w porcie morskim w Dar-

łowie symbolicznie obchodzono Dni Morza. Była
msza święta za ludzi morza, morska parada kutrów
i łodzi, podczas której rzucono wieniec na wodę.
Przy latarni morskiej odbył się koncert Lucyny 
Wodzyńskiej i „Niezbędnego Balastu”.

� W Muzeum Zamku Książąt Pomorskich w Darłowie
dokonano sensacyjnego odkrycia. Dzwon dato-
wany na XVIII-XIX wiek okazał się 300 lat starszy!
Odkrycia dokonał Adrian Jusupović, prof. Instytutu
Historii Polskiej Akademii Nauk, odczytując in-
skrypcję na zabytku z cyrylicznymi napisami. Oka-

zało się, że jest to najstarszy zachowany dzwon 
z Nowogrodu Wielkiego. 

Lipiec 2020
� W 2020 roku – z powodu stanu epidemii koronawi-

rusa – nie mogła odbyć się jubileuszowa 10. edycja
Festiwalu Media i Sztuka. To jednak nie przeszko-
dziło władzom Darłowa w podjęciu decyzji o wrę-
czeniu tegorocznej nagrody festiwalowej – Fali Fes-
tiwalu Media i Sztuka. W 2020 roku uhonorowano
tym laurem ekipę „Szkła Kontaktowego” – produ-
centów, prowadzących i realizatorów programu na-
dawanego od 2005 roku na antenie TVN24.
[ZDJĘCIE 10]

� Jak oficjalne podała Państwowa Komisja Wyborcza
w drugiej turze wyborów prezydenckich w Dar-
łowie: Rafał Kazimierz TRZASKOWSKI – uzyskał
62,47% (5 983 głosów), Andrzej Sebastian DUDA
– 37,53% (3 595 głosów). Frekwencja w Darłowie
wyniosła 71,49 proc. Liczba wyborców uprawnio-
nych do głosowania w Darłowie – 13 495 osób.

� Wieczorem 23 lipca na staromiejskim rynku miał
miejsce koncert symfoniczny Orkiestry Filharmonii
Koszalińskiej. Dyrygował Jakub Chrenowicz, a kon-
feransjerkę prowadził Andrzej Zborowski. Koncert
odbył się zgodnie z obowiązującym reżimem sani-
tarnym.

[ZDJĘCIE 11]

� W budynku Darłowskiego Ośrodka Kultury, przy ul.
Marii Curii Skłodowskiej 44 w dniu 29 lipca oficjalnie
rozpoczął swą działalność Klub Seniora. Równo-
cześnie rozpoczął się trzyletni projekt „Seniorze
Trzymaj Formę” dofinansowany ze środków UE
kwotą 972 887 zł. Projekt obejmuje 50 seniorów.

[ZDJĘCIE 12]

Sierpień 2020
� W sierpniu oddano do użytku informacyjny system

darłowskiego e-cmentarza. Projekt zrealizowany 
w ramach Budżetu Obywatelskiego ułatwił rodzinom
i bliskim wyszukiwanie osób pochowanych na miej-
skich cmentarzach. E-cmentarz jest systemem infor-
macyjnym działającym na zasadzie strony interne-
towej.

� 27 sierpnia wkopano na placu budowy przy al. Bel-
gijskiej kamień węgielny pod budowę drugiego bu-
dynku kompleksu – Vista Mar. Inwestorem Mariny
Royale jest POC Partners. 
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� W sezonie letnim Darłowski Ośrodek Kultury
zorganizował w reżimie sanitarnym cykl kon-
certów na rynku pod wspólną nazwą „Muzyczne
Piątki. Kultura na Fali”. Wśród artystów znalazła
się m.in. BOVSKA. [ZDJĘCIE 13]

� 25 sierpnia po długiej chorobie zmarł Jan Skórski
– jeden z pierwszych osadników na Ziemi 
Darłowskiej, zastępca przewodniczącego Klubu
Pionierów Ziemi Darłowskiej, popularyzator po-
wojennego dziedzictwa miasta. Mieszkał 
w Darłowie nieprzerwanie od 10 marca 1945
roku. Miał 87 lat. [ZDJĘCIE 14]

� W sierpniu 2020 zakończono budowę oraz ozna-
kowanie pionowe i poziome dwóch odcinków
trasy rowerowej Velo-Baltica. Jeden liczący 800
metrów biegnie od ronda przy ul. A. Mickiewicza
wzdłuż ul. Gen. Sowińskiego do ul. S. Wyspiań-
skiego i drugi o długości 250 m wzdłuż ul. Mor-
skiej. [ZDJĘCIE 15]

Wrzesień 2020
� 1 września przy ulicy Szkolnej tuż przed nowym

rokiem szkolnym przekazano do użytku nowo-
czesne Przedszkole przy Szkole kosztem ponad
2,5 miliona złotych, według koncepcji jego dy-
rektorki Patrycji Walków. Budynek ma 700
metrów kw. na trzech poziomach, a obok niego
znajduje się plac zabaw. 

� Z dniem 1 września został powołany na zastępcę
burmistrza miasta Darłowa Rafał Nagórski. Rafał
Nagórski ma 41 lat, jest magistrem ekonomii.
Ukończył specjalizację z zakresu europeistyki
oraz mediów i komunikowania. Przez kilkanaście
lat był dziennikarzem i redaktorem „Głosu Po-
morza”, później „Głosu Koszalińskiego”. Pracował
też w Regionalnym Centrum Informacji Euro-
pejskiej w Koszalinie. W 2019 roku został peł-
nomocnikiem burmistrza Darłowa do spraw
współpracy z inwestorami i instytucjami pub-
licznymi.

[ZDJĘCIE 16]

� Przed terminem wykonawca, firma Lech-POL 
z Darłowa, zakończył przebudowę ulicy Hiero-
nima Fiodorowa. Firma ta wygrała nieograni-
czony przetarg na realizację inwestycji. Koszt
przebudowy ulicy wyniósł 963 444 złotych. 
Darłowski samorząd, dzięki wnioskowi gospo-
darza miasta na przebudowę tej drogi, otrzymał
dotację z Funduszu Dróg Samorządowych w wy-
sokości około 50%.

� Zmniejszenie rygorów związanych z epidemią
koronawirusa umożliwiło nowemu wykonawcy
firmie Ecoax z Koszalina wznowienie i zakoń-
czenie układania bruku granitowego w układzie
rzymskim na miejskim targowisku przy ulicy Sto-
dolnianej. Wcześniej zostały już wykonane: toa-
leta dostosowana dla osób niepełnosprawnych,
oświetlenie za pomocą stylowych, ale energo-
oszczędnych lamp, parking z odcinkiem drogi
oraz kanalizacja sanitarna. Prace zakończono we
wrześniu 2020.

Październik 2020
� Darłowo zostało docenione w plebiscycie „Dzien-

nika Gazety Prawnej” – zostaliśmy wyróżnieni
w kategorii „Kampania komunikacyjna. Gmina
miejska do 100 tys. mieszkańców”. Dostrzeżona
przez kapitułę konkursową została kampania rea-
lizowana w 2019 roku przez Biuro Promocji
Miasta i Komunikacji Społecznej UM – „Plaże bez
papierosa”. 

� Od października 2020 w Darłowie po tabliczce
„NO SMOG” na ścianie budynku będzie można
rozpoznać, że jest on ogrzewany w sposób, który
ogranicza emisję szkodliwych substancji do śro-
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dowiska naturalnego, a tym samym wpisuje się
w politykę ochrony klimatu. Prawo do posługi-
wania się certyfikatem „NO SMOG” oraz Certy-
fikat Redukcji Niskiej Emisji „PreQurs” otrzymał
od Krakowskiego Instytutu Certyfikacji Emisji
Budynków otrzymało Miejskie Przedsiębiorstwo
Energetyki Cieplnej w Darłowie. [ZDJĘCIE 17]

� 27 października 2020 podobnie jak prawie 
w całej Polsce tłumy darłowianek wspierane
również przez wielu mężczyzn manifestowały 
i protestowały nie tylko przeciwko zaostrzeniu
prawa aborcyjnego. Protestujący po przejściu
wszystkimi ważniejszymi ulicami miasta przy-
byli pod siedzibę biura PiS. Tam protestowano
najmocniej w sprawie pozbawienia kobiet
prawa decyzji o swoim ciele. Demonstrujące ko-
biety żądały pełnych praw dostępu do odpo-
wiedniego zakresu usług zdrowotnych, w tym
do antykoncepcji oraz aborcji w sytuacjach,
kiedy ciąża jest wynikiem gwałtu, kiedy ciąża
zagraża zdrowiu lub życiu kobiety lub płód jest
poważnie i nieodwracalnie uszkodzony. Dopo-
minały się o zorganizowanie w tej sprawie re-
ferendum. [ZDJĘCIE 18]

Listopad 2020
� 12 listopada 2020 burmistrz Darłowa – Arkadiusz

Klimowicz powołał Magdę Burduk na stanowisko
dyrektora Darłowskiego Ośrodka Kultury im.
Leopolda Tyrmanda. Już wcześniej przez blisko
rok pełniła tę funkcję. Poprzednio kierowała
Biurem Promocji Miasta i Komunikacji Społecznej
w Urzędzie Miejskim w Darłowie. Z wykształ-
cenia jest magistrem inżynierem organizacji usług
turystyczno-hotelarskich po Akademii Morskiej
w Gdyni. Jest współorganizatorką Festiwalu
Media i Sztuka oraz inicjatorką wielu przedsięw-
zięć promocyjnych jak np.: Laponia Świętego Mi-
kołaja, Koncertów na 4 Strony Świata, lubiędar-
łowo i wielu innych. [ZDJĘCIE 19]

� W listopadzie Darłowie nagrywane były sceny
do pełnometrażowego filmu fabularnego pt. „Val-
halla” o dobrze rokującym bokserze, który próbuje
wyrwać się z małego miasteczka i osiągnąć
sukces. Film reżyseruje aktor Marcin Wawrzyniak.
Nad zdjęciami czuwa Rafał Jerzak. Będzie to film
o sile marzeń i realiach życia. Większość zdjęć po-
wstało w Darłowie, choć są również ujęcia ko-
ścioła w Cisowie czy kutrów w Jarosławcu. Film
już w roku 2021 będzie dystrybuowany poprzez
sieć kin studyjnych – poinformowała Hanna Bauta
– kierownik produkcji. [ZDJĘCIE 20]

� W Darłowie zamontowano trzy granitowe słupy
przeznaczone tylko i wyłącznie do naklejania 
nekrologów. Ustawiono je w trzech miejscach:
przy cmentarzu przy na ul, św. Gertrudy, przy
placu T. Kościuszki między ratuszem a kościołem
NMP i tuż przy kościele św. Jerzego przy ulicy
Bogusława X.

Grudzień 2020
� W grudniu 2020 Towarzystwo Przyjaciół Ziemi

Darłowskiej wydało drukiem album zatytuło-
wany „75 rysunków piórkiem i tuszem na 
75-lecie polskiego Darłowa”. Autorem wszystkich
rysunków jest członek TPZD Konstanty Kon-
towski. W albumie znajdują się rysunki wyko-
nane w latach 1989-2020 przedstawiające 
zarówno Darłowo dawne jak i współczesne. Wy-
danie drukiem wsparł darłowski samorząd w ra-
mach współpracy z organizacjami pozarządo-
wymi. [ZDJĘCIE 21]

� W grudniu rozpoczęły się prace drogowe przy
połączeniu ronda na ul. Nadmorskiej z ul. 
Marynarską wraz z ciągami pieszo-rowerowymi
i oświetleniem. Roboty wykonuje firma Lech-
Pol, która wygrała nieograniczony przetarg. Prace
mają się zakończyć pod koniec maja 2021. 

� W tym roku przypadała 70. rocznica powstania
w naszym mieście klubu sportowego Darłovia
Darłowo. Niestety, na oficjalne obchody musimy
poczekać ze względu na pandemię. 

� Darłowo jest niekwestionowanym liderem w re-
gionie w pozyskiwaniu funduszy z Unii Europej-
skiej. Potwierdził to ranking publikowany przez
pismo samorządu terytorialnego „Wspólnota”,
w którym Miasto Darłowo w wykorzystywania
środków europejskich przez samorządy 2014-
2019 uplasowało się na wysokim 16. miejscu 
w skali całego kraju! To efekt intensywnych wy-
siłków specjalistów darłowskiego samorządu,
którzy efektywnie pozyskują fundusze na wiele
projektów, tak potrzebnych mieszkańcom i tu-
rystom.

� W grudniu 2020 wydano nowy folder, który nie-
wątpliwie promuje marinę jachtową w Darłowie,
położoną na szlaku południowego Bałtyku. 
Wydawnictwo jest ostatnim elementem działań
w ramach projektu „South Coast Baltic”, którego
jesteśmy partnerem. W folderze znajduje się
kompendium informacji niezbędne żeglarzom
przybywającym z różnych stron świata. Licząca
145 kolorowych stron publikacja ukazała się 
w nakładzie 5500 szt. w jednoczesnej wersji an-
gielskiej, niemieckiej i polskiej. 

� Urząd Marszałkowski Województwa Zachod-
niopomorskiego ogłosił zwycięzców konkursu
marszałka o tytuł „Najlepszej Przestrzeni Pub-
licznej Województwa Zachodniopomorskiego”.
Jury wręczyło nagrody przedsięwzięciom ukoń-
czonym w 2019 r. w dwóch kategoriach: naj-
lepsza przestrzeń i najlepszy obiekt użyteczności
publicznej. Miasto Darłowo otrzymało dwa wy-
różnienia komisji konkursowej. Pierwsze za re-
witalizację trzech istniejących parków miejskich
i stworzenie nowego o nazwie Park Inkula, co
udało się dzięki realizacji programu zainicjowa-
nego przez władze miasta pn. „Zielone Dar-
łowo”. Kolejne wyróżnienie otrzymała „Pocze-
kalnia Kultury” za – jak czytamy w uzasadnieniu
Urzędu Marszałkowskiego – godny naślado-
wania przykład rewaloryzacji dawnego dworca
kolejowego i przypisanie mu nowej funkcji
związanej z kulturą. Doceniono, że projekt przy-
czynił się do stworzenia nowego miejsca spo-
łecznej integracji. [ZDJĘCIE 22]

� Podczas prac renowacyjnych w XV-wiecznej ka-
plicy kościoła Mariackiego w Darłowie po zdjęciu
części tynków toruńscy archeolodzy odkryli uni-
katowe szczątki malowideł oraz dobrze widoczne
zacheuszki, czyli krzyże apostolskie, umieszczane
podczas ich konsekracji w dwunastu miejscach.
Z inicjatywy proboszcza parafii MB. Częstochow-
skiej i gwardiana klasztoru franciszkanów o. Wie-
sława Przybysza, po zakończeniu renowacji latem
2021 r., będzie tam kaplica Adoracji Najświęt-
szego Sakramentu. Podczas prac konserwator-
skich odkryto również średniowieczne ostrołu-
kowe wejście prowadzące od południa do kaplicy.
Prace konserwacyjne i renowacyjne zostały do-
finansowane kwotą 40 tys. złotych przez dar-
łowski samorząd. [ZDJĘCIE 23]

� Wzdłuż brzegów rzeki Wieprzy w Darłowie rea-
lizowana jest inwestycja o nazwie „Poprawa wa-
runków przepływu wody w obrębie miasta Dar-
łowo wraz z zabezpieczeniem przeciwpowo-
dziowym”. Inwestorem są Wody Polskie i Re-
gionalny Zarządu Gospodarki Wodnej w Szcze-
cinie. Prace budowlane na odcinku ponad 3 km
o wartości blisko 16 milionów złotych brutto pro-

wadzi firma Melbud S.A. z Grudziądza, która wy-
grała przetarg nieograniczony oraz jej podwyko-
nawcy.

� Ziemia Darłowska to jeden z czołowych kobie-
cych klubów kolarskich w kraju, którego repre-
zentanci od lat zdobywają medale mistrzostw
Polski, Europy i świata. Do końca 2020 roku zdo-
byli już ich ponad 500 Gratulujemy. Od niedawna
wspiera ich firma LARK. [ZDJĘCIE 24]

� Na zakończenie roku 2020 – Roku Leopolda Tyr-
manda – Darłowski Ośrodek Kultury rozwiesił
przy stadionie miejskim, wzdłuż ulicy Sportowej
wystawę 14 wielkich fotosów pochodzących 
z filmu „Naprawdę wczoraj”. Film realizowano
w Darłowie w roku 1963. W filmie główne role
grali: Beata Tyszkiewicz i Andrzej Łapicki a sce-
nariusz filmu oparty został na powieści Leopolda
Tyrmanda pt.: „Siedem dalekich rejsów”. Wy-
stawę można było oglądać od 22 grudnia 2020
do 31 stycznia 2021 r. [ZDJĘCIE 25]

opracował 
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remont�
nabrzeży�
portowych�

Urząd Morski w Szczecinie poinfor-
mował o zakończeniu prac remontowych
nawierzchni na styku nabrzeży czołowego
i postojowego w darłowskim porcie.

Zły stan techniczny nabrzeża był 
widoczny gołym okiem: płyty drogowe 
częściowo przemieszczone i zapadnięte, zaś
narożnik styki nabrzeży uszkodzony.

Urząd Morski w Szczecinie podaje, że
w ramach prac wykonano demontaż istnie-
jących płyt drogowych, przygotowano pod-
łoże pod ponowne ich ułożenie, wymieniono
uszkodzone płyty oraz naprawiono uszko-
dzony narożnik (styk) obu remontowanych
nabrzeży specjalistycznymi zaprawami.

Nowa ulica 
z oświetleniem
Na początku drugiego kwartału

br. mają zostać ukończone pra-
ce związane z budową oświetlenia uli-
cy Jana z Maszewa. To pierwszy etap
prac dotyczący planowanej budowy tej
ulicy.

Oświetlenie wykonane zostanie 
w technologii LED. Zaprojektowano 
9 punktów oświetleniowych, z łączną
liczbą opraw równą 10. Wykonawcą
prac jest lokalna firma – Eltrom „Za-
kład Usługowo Handlowy”. 

Budowa oświetlania kosztować bę-
dzie 52 845,68 zł. Całość kosztów sfi-
nansowana zostanie ze środków fundu-
szu przeciwdziałania COVID-19 na in-
westycyjne zadania dla jednostek
samorządu terytorialnego. Dokumen-
tacja budowlana sfinansowana została
przez miasto.

Z prac budowlanych zadowoleni są
przedstawiciele Rady Osiedla Południe,
którzy o ich rozpoczęcie wnioskowali
do burmistrza miasta.

widok na ulicę jana z maszewa, po
lewej fundamenty betonowe pod za-
projektowane słupy.

WDarłówku trwają prace przy
budowie nowego odcinka

drogi łączącego ulice Nadmorską z ist-
niejącym układem ulic (Marynarska,
Południowa…).

Pomimo tego, że tegoroczna zima
faktycznie postanowiła być „zimą”, pra-
ce budowlane przy budowie drogi są
kontynuowane przez wykonawcę, firmę
Lech-Pol z Darłowa. W grudniu ub. roku
udało się częściowo wykonać roboty
elektryczne, w styczniu prowadzone są
roboty branży sanitarnej. 

– Pomimo niesprzyjających warun-
ków pogodowych wraz z nowy rokiem
rozpoczęliśmy prace przy budowie za-
projektowanego odcinka kanalizacji
służącej odwodnieniu drogi. Do tej pory

radziliśmy sobie bez użycia specjalis-
tycznego sprzętu, jednak teraz z uwagi
na naprzemienne opady śniegu 
i deszczu oraz zbadane warunki geolo-
giczne zmuszeni jesteśmy do użycia ig-
łofiltrów. Dzięki nim będziemy mogli
obniżyć poziom wód gruntowych, a to
znacznie ułatwi prace nad dalszym
fragmentem kolektora deszczowego 
– mówi Tomasz Breszka, kierownik Re-
feratu Inwestycji. 

Budowa drogi współfinansowana
jest z środków budżetu państwa w ra-
mach programu Fundusz Dróg Samo-
rządowych w kwocie 284 681,04 zł. Po-
zostałe koszty realizacji w ilości 290
339,05 zł pokryte zostaną w ramach bu-
dżetu miasta Darłowo na rok 2021.

powstaje�łącznik

Opłata za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi dla nieru-

chomości zamieszkałych w mieście
Darłowo ustalana jest na podstawie
ilości m³ średniomiesięcznego zużycia
wody za poprzedni rok kalendarzowy
(od stycznia do grudnia). 

W związku z powyższym, corocznie
w styczniu właściciel nieruchomości
zamieszkałej ma obowiązek złożyć
zmianę deklaracji na odbiór odpadów
komunalnych. Dotychczas mógł 
to uczynić bezpośrednio, osobiście 
w urzędzie miejskim.

Tym razem, w styczniu 2021 roku, 
w związku z panującą sytuacją epide-
miczną w naszym kraju, mając na uwa-
dze Państwa bezpieczeństwo, wypełnio-
ne druki deklaracji zostaną do Państwa
wysłane za pośrednictwem poczty pol-
skiej. Po weryfikacji danych zawartych
w deklaracji (dane właściciela, ilość zu-
żytej wody) właściciel nieruchomości
uzupełnia pole: miejscowość i data oraz
składa czytelny podpis. Następnie de-
klarację należy dostarczyć do tutejszego
urzędu (drogą pocztową lub złożyć do
skrzynki podawczej znajdującej się 
w holu na parterze budynku Ratusza).

Wraz z drukiem deklaracji otrzyma-
cie Państwo (proszę nie odsyłać):

• informację o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalny-
mi – informacja zawierająca kwotę

opłaty na każdy miesiąc 2021 roku wraz
z indywidualnym nr konta,

• ulotkę „Odpady komunalne – pod-
stawowe informacje” – aktualne infor-
macje o gospodarce odpadami komu-
nalnymi w mieście Darłowo.

W przypadku braku potwierdzenia
danych zawartych w deklaracji lub bra-
ku zwrotu deklaracji zostanie z urzędu
wszczęte postępowanie określające wy-
sokość opłaty za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi.

U W A G A ! Od stycznia 2021 r. pro-
szę nie uiszczać opłaty obowiązującej 
w 2020 roku.

Stawka opłaty nie ulega zmianie,
wynosi 11 zł za 1 m³ zużytej wody. Zmie-
nia się natomiast zużycie wody z danej
nieruchomości, które powoduje zmianę
opłaty, dlatego w 2021 roku nie należy
uiszczać opłaty, która obowiązywała 
w roku 2020.

Właściciele nieruchomości nieza-
mieszkałych takich jak sklepy, biura,
szkoły, gabinety, urzędy nie mają obo-
wiązku składania zmiany deklaracji. In-
formację o wysokości opłaty za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi na 2021
rok otrzymają drogą pocztową. Zasada ta
nie dotyczy nieruchomości o charakterze
hotelarskim. Właścicieli hoteli, domów
opieki, pensjonatów czy internatów obo-
wiązuje procedura jak w przypadku nie-
ruchomości zamieszkałych.

Gospodarka�odpadami�
komunalnymi�w�2021�roku

C
elem realizowanych przez
Państwowe Gospodarstwo
Wodne Wody Polskie w War-

szawie prac jest poprawa warunków
przepływu wody w obrębie miasta Dar-
łowo wraz z zabezpieczeniem przeciw-
powodziowym.

Prace budowlane prowadzone będą
wzdłuż brzegu. W pierwszej fazie rea-
lizacji wykonawca uporządkuje istnie-
jący drzewostan i wytnie drzewa za-
grażające bezpieczeństwu. Głównie
chodzi o te, które w perspektywie ko-
lejnych lat i tak przewrócą się do rze-
ki, lub też ich system korzeniowy nie
gwarantuje odpowiedniej stabilności.

Dalszy etap to regulacja samego brze-
gu, uzupełnienie spowodowanych
przez rzekę zakoli, które jak widać na
zdjęciach w niektórych fragmentach
Wyspy powodują ograniczenia dostęp-
ności terenu jak również niebezpiecz-
nie zbliżają się do wybudowanych cią-
gów dla pieszych.

Uwaga! Realizacja tych prac spowo-
duje czasowe ograniczenie w wykorzy-
stywaniu tej części Wyspy – teren prac,
zgodnie z ustaleniami pomiędzy inwes-
torem a miastem zostać ma ogrodzony 
i odpowiednio oznakowany.

Zwracamy się do Państwa z ogrom-
ną prośbą, by na czas prowadzenia ro-

bót ograniczyć spacery w tej części Wy-
spy. Według ustalonego harmonogramu
prac, roboty trwać mają do połowy maja
br. Po ich zakończeniu Wody Polskie
zobowiązały się do odtworzenia terenu
Wyspy wykorzystywanego do porusza-
nie się sprzętu budowlanego.

Inwestycja współfinansowana jest
przez Europejski Fundusz Rozwoju Re-
gionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego dla Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego Oś priory-
tetowa III Ochrona środowiska i adap-
tacja do zmian klimatu, Działanie 3.2
Zarządzanie ryzykiem przeciwpowo-
dziowym.

wyspa łososiowa w przebudowie
W połowie lutego na Wyspie Łososiowej rozpoczną się prace budowlane
dotyczące umocnienia i regulacji rzeki Wieprzy na całym odcinku naszego parku. 

Docelowy wygląd brzegu Brzeg przed rozpoczęciem prac 

agnieszka Graczyk – kierownik referatu Gospodarki odpadami w Urzędzie miejskim
w Darłowie.
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Jak poinformował burmistrz Ar-
kadiusz Klimowicz, w terminie

24-27 czerwca 2021 roku odbędzie się
jubileuszowa 10. edycja festiwalu Me-
dia i Sztuka, która będzie jednocześnie
połączona z 11. odsłoną tego wielkiego
projektu rozpoznawalnego w całej Pol-
sce. W 2020 roku festiwal nie odbył się 
z powodu pandemii koronawirusa.

– Bardzo dużo ludzi kojarzy Darło-
wo właśnie z tym festiwalem. Sporo
osób nalegało, żeby impreza wróciła.
Wzięliśmy sobie to do serca, żeby to
kontynuować – mówił po ogłoszeniu
decyzji o reaktywacji festiwalu mediom
burmistrz Darłowa.

Tegoroczny festiwal będzie nieco
inny niż poprzednie. Zmieni się zarów-
no termin, który otworzy festiwalowy
sezon nie tylko w Darłowie, ale i w ca-
łym kraju. Modyfikacji ulegnie także lo-

kalizacja miasteczka festiwalowego,
które przeniesie się do historycznej
części miasta.

– Chcemy zorganizować to wyda-
rzenie na wzgórzu zamkowym, obok
Zamku Książąt Pomorskich w Darłowie.
To właśnie tam powstanie hala festiwa-
lowa. Liczymy na to, że Zamek też zo-
stanie włączony w to festiwalowe mias-
teczko – opowiadał red. Wojciechowi
Kuligowi burmistrz Klimowicz.

Jedno z pewnością będzie niezmien-
ne – nietuzinkowi goście, wśród któ-
rych nie zabraknie nowych twarzy, jak
również uwielbianych przez publicz-
ność znanych z poprzednich edycji pub-
licystów, artystów i osób publicznych. 

Zapraszamy
24-27 czerwca 2021 roku w Darło-

wie, X/XI festiwal Media i Sztuka.

Festiwal�Media�i�sztuka�wraca�do�Darłowa!

Rok 2020 okazał się 
nietypowy dla wielu branż, 
w tym bardzo dotkliwy dla

wielu kin. 
Nikt się nie spodziewał, że praktycz-

nie z dnia na dzień zostaną one za-
mknięte, premiery odwołane, a sale
świecić będą pustkami... Jak sobie pora-
dziliśmy w tej sytuacji? 

W covidowej rzeczywistości w mi-
nionym roku uruchomiliśmy kino przy-
jazne sensorycznie z wygodnymi puf-
kami w sali kinowej oraz z kącikiem ar-
tystyczno-sensorycznym w holu. 

Kontynuowaliśmy zajęcia w ramach
programu KinoSzkoła, choć konieczna
była całkowita zmiana ich formy. 

Od kwietnia praktycznie wszystkie
zajęcia odbyły się on-line, początkowo
na Fanpage’u kina Bajka w formie zajęć
prowadzonych „na żywo”. Łącznie od-
było się ich 11 o tematyce: science fictio,
horror, S – jak Superbohaterowie, E –
jak efekty specjalne, Filmowe Monstra
Roman Polański – twórca na emigracji.

Dla najmłodszych widzów w ramach
KinoPrzedszkola: podróże, przyroda,
bezpieczeństwo; Eko; jak się bawić bez
mediów; lato – czas tradycji i zwycza-
jów; bezpieczne wakacje.

Od października zajęcia zostały do-
stosowane do nauczania zdalnego, wobec
którego musiały zmierzyć się szkoły i do
dziś odbywają się w formie on-line z lin-
kiem do prelekcji oraz filmu wysyłanego
bezpośrednio do nauczycieli i uczniów.

maGDaLena cicHocKa

Kino w pandemii Wirtualnie, na sali i w plenerze 
Otworzyliśmy naszą drugą, a zarazem pierwszą wirtualną salę kinową na pierwszej tego typu
platformie w Polsce, serwisie filmów art-housowych zrzeszających blisko 50 kin studyjnych 
z całej Polski www.mojeekino.pl 
Tymczasowe poluzowanie gospodarki pozwoliło w czerwcu na ponowne wyświetlanie na
dużym ekranie. Tak więc w reżimie sanitarnym oraz w ograniczonej liczbie przyjmowanych
widzów (50% widowni) zorganizowaliśmy w naszym kinie 20. Festiwal Filmów Skandynaw-
skich, który zgromadził w ciągu 4 dni trwania 611 widzów. 
Nieodzownym elementem letniej działalności kina Bajka jest także kino plenerowe Kino Pod
Chmurką, które w minionym roku poszerzyliśmy o kino plenerowo – wyjazdowe. 
łącznie wyświetliliśmy 16 tytułów dla blisko 600 widzów.
Nadal trwamy w akcji #wspieramykinapolskie, na zakup bezterminowego biletu do kina 
z wykorzystaniem w dowolnym i oczywiście możliwym czasie www.wspieramy-kina.pl

KinoSzkła w pandemii 
zorganizowało 30 zajęć, 
w których udział wzięło
3 919 widzów. 
www.kinoszkola.pl

W telegraficznym skrócie:

30 zajęć w ramach programu KinoSzkoła 
2 pokazy PRZEDPREMIEROWE 2 PREMIERY
124 TYTUŁY 332 SEANSE 13 689 WI-
DZÓW 

F
erie zimowe już za nami. Ze
względu na pandemię w tym
roku przebiegały one nieco

inaczej niż zwykle. Zostaliśmy zmusze-
ni do ograniczenia swojej działalności 
i większość naszych działań skupiło się
bardziej w sieci niż „na żywo”. Mimo to,
każdy mógł znaleźć dla siebie coś
dobrego i miło spędzić wolny czas an-
gażując się kulturalnie. 

Nasze internetowe działania kręciły
się wokół zajęć prowadzonych na co
dzień przez instruktorów Domu Kultu-
ry, którzy przygotowali dla mieszkań-
ców filmy instruktażowe z zajęć cera-
micznych, tanecznych, modelarskich 
i plastycznych. 

Pomocny internet
Instruktor ceramiki Agnieszka Goz-

dalska w 5 filmach uczyła swoich wi-
dzów jak z gliny wykonać misę, pod-
stawkę pod kadzidło, kotka, anioła czy
mydelniczkę. 

Praktyczne wskazówki w formie fil-
mu przygotowała również Pani Anna
Grabowska (instruktor plastyki), która
prosto z Poczekalni Kultury opowiadała
jak zrobić koronę na Trzech Króli oraz
maskotkę – materiałową sówkę, która
może być kotkiem. Wspólnie z naszym
instruktorem modelarstwa Arturem
Hamerlingiem przygotowali również
film instruktażowy o tym, jak wykonać
papierowy model autobusu. Materiały
do zrobienia takiego modelu są nadal
możliwe do odbioru w biurze Kina BAJ-
KA, możemy je również wysłać na mai-
la. Proponowane przez nas zadania pla-
styczne, ceramiczne i modelarskie były
dobrą okazją do poprawy umiejętności
manualnych, a także cierpliwości. 

Na naszej stronie na facebooku mo-
żecie również znaleźć opublikowane
podczas ferii filmowe lekcje ulicznego
tańca break-dance, które przygotował
Marcin Grzybowski. Filmy dla począt-

kujących amatorów tego tańca przed-
stawiają lekcje podstawowych kroków
w parterze i przejść tzw. foot work
(kroki taneczne, najczęściej wykonywa-
ne z pozycji przysiadu podpartego) oraz
kroków w górze i top rock (dynamiczne
kroki taneczne łączące gestykulację,
tworzące wrażenie „mowy ciałem”, któ-
re są wstępem do każdego wyjścia na
parkiet).

Jedne zajęcia zrobiliśmy on-line „na
żywo”. Tego odważnego zadania podjął
się Dariusz Chimko nasz instruktor
tańca, który w dwóch wejściach przez
prawie 2 godziny na „antenie” prowa-
dził lekcję tańca contemprary jazz.
Wzięło w nich udział łącznie 20 osób. 

Podczas ferii nie mogło zabraknąć
kina, które w formie on-line „live” pro-
wadziło dla dzieci edukację filmową:
projekt „Kino Szkoła”. Czwartkowe
spotkania rozpoczynały się w samo po-
łudnie na fecebooku Kina Bajka oraz
Darłowskiego Ośrodka Kultury. Dzieci 
i młodzież poprzez udział w zajęciach
mogli dowiedzieć się mnóstwo nowych
rzeczy o filmie, a także o tym, jak bawić
się bez mediów. Zajęcia prowadzili pre-

legenci z Interdyscyplinarnego Progra-
mu Edukacji Medialnej i Społecznej
Kino Szkoła: dr Joanna Zabłocka-Skorek
oraz Łukasz Nieradko. Warto dodać, że
wszystkie filmy są nadal dostępne do
obejrzenia na naszej stronie fecebooko-
wej. 

Zaproszenie 
na kulturalny spacer
Podczas ferii podjęliśmy również

próbę wyciągnięcia mieszkańców Dar-
łowa z domów na zimowe spacery. 
No i udało się. Nasza wystawa „Darłowo
Naprawdę Wczoraj” była kierunkiem
spacerów wielu darłowiaków, którzy
ciekawi byli 14 filmowych kadrów dra-
matu psychologicznego „Naprawdę
wczoraj”, który realizowany był w Dar-
łowie w 1963 roku. 

Niektórzy pytali się „dlaczego wy-
stawa jest na ulicy Sportowej, a nie 
w centrum miasta”. Nasza odpowiedź
brzmi: żeby zmotywować mieszkańców
do wspólnego wyjścia z domu i jej obej-
rzenia. Wystawa mierząca 3540 cm dłu-
gości czynna była do końca stycznia.

– Po pierwsze chcieliśmy dołożyć
wisienkę na torcie Roku Leopolda Tyr-
manda, a także ofiarować mieszkańcom
Darłowa namiastkę normalności oraz
okazję wejścia w reakcję widza z kultu-
rą – komentuje Magda Burduk, dyrek-
tor DOK. 

Druga akcja rekreacyjno-kulturalna
podczas ferii to gra terenowa „Kultu-
ralnym szlakiem po Darłowie”. Wzięło 
w niej udział 19 drużyn, łącznie 45 osób
z Darłowa, Sławna i okolic! W grze moż-
na było wygrać cenne nagrody np. hu-
lajnogę, rolki, głośnik bluetooth oraz
darłowskie gadżety promocyjne. 

Uczestnicy mieli postępować zgodnie
ze wskazówkami umieszczonymi w re-
gulaminie gry, dostępnymi tylko przed
Kinem Bajka w gablocie. Na kulturalnej
trasie znalazły się m.in. Ławeczka Tyr-
manda, Poczekalnia Kultury, Karczma
Rzymska (miejsce koncertów w ramach
„Melanży Muzycznych”), dawna restau-
racja Bagatella (miejsce koncertów w ra-

mach „Pociągu do Jazzu”) i inne ważne
dla mieszkańców miejsca związane 
z kulturą. 1. miejsce zajęła rodzina
Trzpisów (Magda, Piotrek, Kuba, Filip), 
2. miejsce – Maja Południk, 3. miejsce 
– sąsiedzka drużyna: Natalia, Julka, Pat-
rycja piesek Lala i Lola. 

Wyróżnienia za zdjęcia współczes-
nych kadrów z filmu „Naprawdę Wczo-
raj” otrzymali:

darłowsko-sławieńska drużyna pod
wezwaniem „Naprawdę dziś” (Agniesz-
ka Schlegel-Chmielnicka, Magdalena
Miszke, Antosia Chmielnicka, Maciek
Miszke), rodzina Szatkowskich (Asia,
Romek, Kacper, Bartek), Legendy (Zuzia
i Bartek Szwed), drużyna Czerwonego
Dinozaura (Mateusz Wiernicki), Joanna
Gawle–Sawa z rodziną.

Warto dodać, że każdego uczestnika
nagrodziliśmy niespodzianką. Szkoda
tylko, że z racji pandemii nagrody mu-
sieliśmy wręczyć każdemu indywidual-
nie.

Aktywność mieszkańców nie ma
końca! Przez ferie można było korzys-
tać z miejskiego pumptracka, który
mieścił się na Placu Kościuszki. Na rol-
kach, rowerach, hulajnogach i desko-
rolkach każdego dnia śmigały dziesiąt-
ki dzieci i młodzieży. 

roBert GorGoL

Ferie pełne pomysłów 
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powrót�do�klas
Konkurs międzynarodowy, ale… lokalny

Współpraca Młodzieży
(PNWM) zaprasza do udziału

w konkursie o Polsko-Nie-
miecką Nagrodę Młodzieży

2021-2023 pod hasłem 
„U mnie i u Ciebie. Wymiana

młodzieży lokalnie”.
Konkurs na najciekawszy projekt

polsko-niemieckiego spotkania mło-
dzieży angażujący się w życie miejscow-
ej społeczności jest skierowany do
wszelkich organizatorów wymiany 
– stowarzyszeń, szkół, fundacji, insty-
tucji itp. Zaplanowane na okres od po-
łowy 2021 roku do końca 2022 roku pro-
jekty można zgłaszać do 28 lutego 2021
roku. Wartość pierwszej nagrody wyno-
si 4000 euro dla każdego z partnerów
projektu.

Tematyka i forma projektów jest do-
wolna. Młodzież może zająć się na
przykład kulturą, sportem czy sytuacją
społeczną w swojej okolicy – wszyst-
kim, co ją interesuje i dzięki czemu
chciałaby sprawić, że lokalnym miesz-
kańcom będzie żyło się lepiej, ciekawiej
czy atrakcyjniej.

Od nagrania audioprzewodników po
polskiej i niemieckiej gminie przez
wspólne posiedzenie parlamentów
młodzieżowych po międzypokoleniowe
wycieczki rowerowe po okolicy – naj-
ważniejsze, aby projekty zostały przy-
gotowane i zrealizowane z udziałem

młodzieży z Polski i Niemiec. Do współ-
pracy uczestnicy mogą zaprosić rów-
nież lokalne organizacje lub instytucje.

Dlaczego warto wziąć udział w kon-
kursie? Dyrektor zarządzająca Polsko-
Niemieckiej Współpracy Młodzieży Ewa
Nocoń przekonuje: – Biorąc udział 
w projektach, młodzi Polacy i Niemcy
mogą wspólnie zrobić coś pożytecznego
dla swoich miejscowości – dla siebie 
i dla innych. Działanie to już samo 
w sobie jest dużą wartością naszego
konkursu. Jeśli ich projekt dodatkowo
zwycięży, ich wkład w życie lokalnej
społeczności zostanie szczególnie do-
ceniony. Taka nagroda może ich
utwierdzić w ważnym poczuciu spraw-
czości. 

Aby zgłosić projekt do konkursu,
należy wspólnie z partnerem wysłać
szkic projektu poprzez formularz onli-

ne. Spośród zgłoszeń jury wyłoni fina-
listów konkursu, którzy m.in. podczas
seminarium wprowadzającego będą
mieli czas na dopracowanie lub zmody-
fikowanie dostarczonych szkiców pro-
jektów z pomocą trenerów i ekspertów.
Projekt musi obejmować przynajmniej
dwa spotkania w okresie od lipca 2021
roku do końca 2022 roku, składające się
każdorazowo z przynajmniej czterech
dni – jedno po polskiej, drugie po nie-
mieckiej stronie. W przypadku trwania
pandemii spotkania mogą odbyć się on-
line. Wszystkie projekty finałowe
otrzymają dofinansowanie PNWM. La-
tem 2023 roku polsko-niemieckie jury
wyłoni zwycięzców i odbędzie się semi-
narium podsumowujące oraz uroczyste
wręczenie nagród: 4000 euro dla każde-
go z partnerów projektu za zajęcie
pierwszego miejsca, 3000 euro – dru-
giego i 2000 euro – trzeciego. Koszty
uczestnictwa wszystkich finalistów 
w tej uroczystości, a także w obu semi-
nariach, ponosi PNWM.

Kto nie ma jeszcze partnera do pro-
jektu, może poszukać go czy to za pomo-
cą giełdy kontaktów online Polsko-Nie-
mieckiej Współpracy Młodzieży czy to na
własną rękę. Warto sprawdzić tę możli-
wość w partnerskiej gminie lub powiecie
z Niemiec, jeśli takie istnieją. Partner
projektu może także pochodzić z innego,
dowolnego miejsca w drugim kraju.

więcej informacji o konkursie:
www.pnwm.org/pnwm/nagroda-mlodziezy

przedszkole�i�szkoła�
dobrze�chronione

Szkoła Podstawowa nr 3 
i Przedszkole nr 2 są wła-

ściwie zaopatrzone w mate-
riały, środki i urządzenia prze-
ciwdziałania koronawirusowi

COViD-19. 
Jeszcze pod koniec ubiegłego roku

obie placówki dokonały potężnych za-
kupów za kwotę blisko 190 tys. zł. Dzię-
ki złożonym projektom Miasto Darłowo
przystąpiło do projektu wspófinanso-
wanego przez Unię Europejską ze środ-
ków EFS oraz z budżetu państwa w ra-
mach projektu grantowego „Pomorze
Zachodnie – Bezpieczna Edukacja”.

Kamila Malec z Przedszkola nr 2 
i Elżbieta Tomaszewska oraz Karolina

Piątkowska ze Szkoły Podstawowej nr 3
niemało się natrudziły, aby w perspek-
tywie kilku nadchodzących miesięcy
zabezpieczyć swoje placówki w nie-
przebrane ilości środków czystości, ter-
mometrów, dozowników, pralek, przy-
łbic i dziesiątków innych bardzo po-
trzebnych środków i urządzeń. Łącznie
lista zakupów obejmowała 200 pozycji. 

Zakupy wypełniły pomieszczenia 
i korytarze tych placówek, ale satysfak-
cja pracowników jest zrozumiała. Teraz
muszą rozliczyć się z dokonanych za-
kupów, a o wielkości i różnorodności
zakupionych przez nie środków świad-
czą załączone zdjęcia. 

Wymienionym pracownikom gratu-
lujemy pomysłu na pozyskanie środ-
ków, które nie obciążą budżetu miasta.

informujemy, że od 8 lutego do
12 marca 2021 r. prowadzimy za-
pisy dzieci w wieku od 3 do 6 lat
oraz dzieci niepełnosprawnych
do grupy integracyjnej w pub-
licznym Przedszkolu nr 2. 
W miarę wolnych miejsc przyj-
mujemy dzieci 2,5-letnie.

K
arty zapisu oraz dodatkowe
informacje można otrzymać
w przedszkolu oraz na stro-

nie internetowej: www.przedszko-
lenr2.darlowo.pl

Przypominamy, że dzieci z rocznika
2015 objęte są obowiązkiem rocznego
przygotowania przedszkolnego. Prowa-
dzimy pracę w grupach:
• 10-godzinnych odpłatnych – najniż-

sze ceny w Darłowie (średni mie-

sięczny koszt z wyżywieniem ok. 220
zł),

• 5-godzinnych – bezpłatnych,
• funkcjonuje również oddział inte-

gracyjny dla dzieci niepełnospraw-
nych, które mają możliwość inte-
growania się z innymi dziećmi.

Rodzice dzieci 6-letnich, objętych
obowiązkiem rocznego przygotowania
przedszkolnego ponoszą opłatę tylko za
wyżywienie. Przedszkole funkcjonuje
od godz. 6:00 do godz. 17:00.

Oferujemy:
• Smaczne posiłki przygotowywane

na miejscu;
• Dobrze wyposażone sale zabaw;
• Wykwalifikowaną i doświadczoną

kadrę pedagogiczną;
• Przestronny i bezpieczny plac zabaw

dla dzieci;

• Najniższe ceny;
• Bogatą ofertę zajęć dodatkowych:

rytmika, zajęcia logopedyczne, 
plastyczne, taneczne, kulinarne, ar-
tystyczno-teatralne, badawcze, reli-
gia;

• Zajęcia z j. angielskiego w ramach
realizacji podstawy programowej.

Zapraszamy na wirtualny spacer po
przedszkolu poprzez stronę interneto-
wą przedszkola i Facebooka.

Przedszkole nr 2 im. Janiny Porazińskiej

Rekrutacja do Przedszkola nr 2

Adres: 

ul. Kr. Jadwigi 3 
tel. 94 314 02 21 
e-mail: przedszkolenr2@darlowo.pl 
www.przedszkolenr2.darlowo.pl
Facebook – Przedszkole nr 2 Darłowo

18stycznia uczniowie z klas 
I-III szkół podstawowych

wrócili do nauki stacjonarnej w szkole.
W ramach zrealizowanego przez Miasto
Darłowo projektu grantowego Pomorze
Zachodnie – Bezpieczna Edukacja
otrzymaliśmy środki czystości oraz
środki ochrony osobistej, które posłu-
żyły do gruntownego przygotowania
szkoły na przyjęcie uczniów. 

Ze względu na sytuację epidemiczną
powrót najmłodszych uczniów odbywa
się w reżimie sanitarnym: każda grupa
uczniów (klasa) przebywa w wyznaczo-
nej i stałej sali. Uczniowie z poszczegól-
nych klas rozpoczynają zajęcia o róż-
nych godzinach dostosowanych do pla-
nu lekcji. Do grupy przyporządkowani
są ci sami, stali nauczyciele. 

– Dbamy o to, by każda grupa
uczniów w trakcie przebywania w szko-
le miała ograniczoną do minimum
możliwość kontaktowania się z pozos-
tałymi klasami. Na bieżąco, w czasie
przerwy i w czasie zajęć wietrzone są
sale i pomieszczenia w częściach wspól-
nych. Nauczyciele zwracają uwagę na
częste mycie rąk. W szkole, w swoich
stałych godzinach pracy czynna jest
świetlica i biblioteka. Uczniowie mają
możliwość korzystania ze stołówki 
z zachowaniem wszelkich środków bez-
pieczeństwa i na podstawie ustalonego
grafiku. Cała społeczność szkoły dba 
o bezpieczeństwo i przestrzeganie reżi-
mu sanitarnego – zapewnia dyrektor
szkoły Bożena Tatuśko.

sZKoła PoDstawowa nr 3
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prezes�Mroziński�odznaczony�
W pierwszym tygodniu stycznia burmistrz Darłowa Arkadiusz Klimowicz uho-

norował wieloletniego prezesa Bałtyckiego Banku Spółdzielczego – Ryszarda Mro-
zińskiego, który obchodzi 40-lecie pracy zawodowej, medalem wybitym przez
miasto z okazji 75-lecia polskiego Darłowa. 

Jubileusz pracy prezesa Mrozińskiego koresponduje z inną okrągłą rocznicą, bo-
wiem Bałtycki Bank Spółdzielczy w Darłowie powstał 11 stycznia 1946 roku, zatem
przeszło 75 lat temu i jest najstarszym bankiem na terenie powiatu sławieńskiego.

Prezesowi oraz pracownikom BBS z okazji jubileuszu składamy najlepsze życzenia
wszelkiej pomyślności! 

Powrót na pokład 

WDarłowie, według stanu na 
1 stycznia 2021 roku, mieszka

13120 osób. Rok temu było ich 13418
(dane wg biura UM). Liczba stałych
mieszkańców w porównaniu do roku
ubiegłego spadła o 298 osób. Główną
przyczyną takiego stanu rzeczy jest od-
pływ ludzi młodych do dużych miast 
i ujemny przyrost naturalny. Na 100
mężczyzn w Darłowie przypada 111 ko-
biet. Gęstość zaludnienia w Darłowie
wynosi 649,5 osób/km².

Liczba dzieci w wieku żłobkowym 
i przedszkolnym, czyli do 5 lat włącz-
nie, wynosi 612 w tym 302 chłopców.
Ogółem mamy 120 sześciolatków, 
w tym 56 dziewczynek. Liczba dzieci 
i młodzieży w wieku od lat siedmiu do
18 wynosi 1554, w tym 825 chłopców. 
W wieku produkcyjnym (19-65 lat)

mieszka w Darłowie 3990 panów oraz
kobiety 3560 (19-60 lat). W wieku po-
wyżej 65 lat, w Darłowie znajduje się
1043 mężczyzn i 2241 kobiet powyżej
60 lat.

Znacznie więcej informacji znajduje
się w zestawieniach GUS, ale dotyczą
one roku 2019 i lat wcześniejszych.
Średni wiek mieszkańców za rok 2019
wynosi 43,3 lat i jest porównywalny do
średniego wieku mieszkańców woj. za-
chodniopomorskiego oraz nieznacznie
większy od średniego wieku mieszkań-
ców całej Polski. 

Mieszkańcy Darłowa zawarli w 2019
r. 52 małżeństwa. 28,2% mieszkańców
Darłowa jest stanu wolnego, 54,4% żyje
w małżeństwie, 5,3% mieszkańców jest
po rozwodzie, a 9,4% to wdowy lub
wdowcy. W 2019 r. urodziło się 99 dzie-

ci, w tym 53,5% dziewczynek i 46,5%
chłopców. Średnia waga noworodków to
3 405 gramów. 

Na 1000 osób w Darłowie przypada
12,1 zgonów. Jest to znacznie więcej od
wartości średniej dla województwa za-
chodniopomorskiego oraz znacznie
więcej od wartości średniej dla kraju.
Wynika to z faktu, że Główny Urząd
Statystyczny wszystkie zgony w dar-
łowskim hospicjum zalicza do zgonów
mieszkańców Darłowa. Według infor-
macji dyrektora Hospicjum ks. Krzysz-
tofa Sendeckiego od momentu jego
otwarcia w 2011 roku do dnia 23 listopa-
da 2020 zmarło w nim 978 osób z terenu
całego powiatu sławieńskiego, w tym
szacunkowo około 300 mieszkańców
Darłowa. 

58,6% mieszkańców Darłowa jest 

w wieku produkcyjnym, 16% w wieku
przedprodukcyjnym, a 25,3% mieszkań-
ców jest w wieku poprodukcyjnym. 
W Darłowie na 1000 mieszkańców pra-
cuje 151 osób. 51,5% wszystkich pracują-
cych ogółem stanowią kobiety, a 48,5%
mężczyźni. Bezrobocie rejestrowane 
w Darłowie wynosiło w 2019 r. 12,3%
(13,9% wśród kobiet i 10,9% wśród męż-
czyzn). W 2018 r. przeciętne miesięczne
wynagrodzenie brutto w Darłowie wy-
nosiło 3770,34 PLN, co odpowiada 78%
przeciętnego miesięcznego wynagro-
dzenia brutto w Polsce. Wśród aktyw-
nych zawodowo mieszkańców Darłowa
367 osób wyjeżdża do pracy do innych
miast, a 314 pracujących przyjeżdża do
pracy spoza miasta. 

W Darłowie w 2019 r. zarejestrowane
były 2 032 podmioty gospodarki naro-

dowej, z czego 1 555 stanowiły osoby fi-
zyczne prowadzące działalność gospo-
darczą. W tymże roku zarejestrowano
164 nowe podmioty, a 122 podmioty zos-
tały wyrejestrowane. Wśród osób fi-
zycznych prowadzących działalność
gospodarczą w Darłowie najczęściej de-
klarowanymi rodzajami działalności
jest działalność związana z zakwatero-
waniem i usługami gastronomicznymi
(31,7%) oraz handel hurtowy i detalicz-
ny; naprawa pojazdów samochodowych
(20,6%).

LesZeK waLKiewicZ 

DARŁOWO W STATySTyCe 

– Od roku 1121 do czasów obec-
nych minęło 900 lat, gdy Bolesław
Krzywousty zhołdował Księstwo Po-
morskie i jego władcę księcia Warci-
sława I.

– W roku 1321, czyli 700 lat
temu, 2 listopada Bracia Święcowie
Piotr i Jaśko pan Darłowa kupili za
1000 grzywien słowiańskich denarów
od biskupa kamieńskiego wsie Żerawe
i Żukowo wraz z przyległościami oraz
patronat nad kościołami w Darłowie 
i Cisowie i następnie 5 grudnia tego
samego roku odsprzedali je miastu
Darłowo wraz z prawem połowów ryb
morskich dwoma szkutami w rejonie
ujścia odnogi rzeki Grabowej Lychowe
(Obecnie Martwa Woda) do Bałtyku.

– Od roku 1361, czyli 660 lat
temu, Darłowo za pośrednictwem Ko-
łobrzegu należało do Związku Han-
zeatyckiego miast handlowych Europy
Północnej.

– W roku 1351, czyli 670 lat
temu, urodził się książę Kazimierz IV

– syn Bogusława V i Elżbiety córki
króla Polski. Przez wiele lat przebywał
na zamku w Darłowie. W roku 1371,
czyli 650 lat temu, książę Bogusław V
dopuścił go do współrządów w Księ-
stwie stargardzko-słupskim. Kazi-
mierz Wielki swego wnuka po kądzieli
planował na następcę na polskim tro-
nie.

– W roku 1381, czyli 640 lat
temu jak podaje encyklopedia Brytan-
nica i wiele źródeł skandynawskich
król Eryk Pomorski urodził się w Dar-
łowie, jako syn Warcisława VII i Marii
córki Henryka III meklemburskiego.
Fakt ten potwierdza rok 1401, (620 lat
temu) w którym królowa Małgorzata
przestała być regentką, a Eryk objął
pełnię władzy na skandynawskich tro-
nach. Regencja trwała do ukończenia
20 lat.

– W 1451 roku, czyli 570 lat
temu księżna Zofia córka Bogusława
IX i Marii mazowieckiej w darłow-
skim zamku została wydana 12 listo-
pada przez króla Eryka za mąż za

księcia pomorskiego Eryka II. Koszty
wesela i posagu pokrył Eryk Pomor-
ski.

– 17 lutego 1621 roku, czyli
czterysta lat temu książę Bogusław
XIV na mocy ugody przekazuje władzę
nad Księstwem Darłowskim swemu
bratu księciu Ulrykowi, który w dar-
łowskiej mennicy bije swoje srebrne
grosze, półtoraki i dwuszelągi. 24 paź-
dziernika 1621 r. Ulryk zwany darłow-
skim przyjął hołd rycerstwa i miasta
Darłowa.

– W 1841 roku, czyli 180 lat
temu wybudowano drogę z Darłowa
do Darłówka, po wschodniej stronie
rzeki Wieprzy.

– W 1921 roku, 12 września, 
a więc sto lat temu zawieszono w wie-
ży kościoła Mariackiego trzy staliwne
dzwony o masie 51, 30 i 18 cetnarów.
Poprzednie dzwony z brązu przeto-
piono podczas wojny na armaty.

– W 1931 roku, czyli 90 lat
temu, w darłowskiej stoczni budowa-
no drewniane kutry rybackie o długo-

ści 15,5 metra, szerokości 5,3 metra,
zanurzeniu 2,1 metra z silnikiem disel-
-benz o mocy 68 KM.

– W 1941 roku, 80 lat temu,
na poligonie artylerii kolejowej 
w Darłówku hitlerowska III Rzesza
zbudowała stanowisko do testowa-
nia największej armaty świata ka-
libru 800 mm i rozpoczęła próbne
strzelania.

– W 1946 roku, 75 lat temu 
w lutym w Darłowie utworzono Dom
Dziecka dla sierot wojennych, następ-
nie w marcu miała miejsce pierwsza
zbiórka ZHP w szkole powszechnej.
Również w 1946 roku, 75 lat temu, 
w Darłowie rozpoczął od 1 kwietnia
funkcjonowanie Bank Spółdzielczy, 
a w maju Darłowo przystąpiło do
Związku Gospodarczego Miast Mor-
skich. Następnie 10 czerwca założono
Klub Sportowy Derłowianka, którego
prezesem został Teodor Niedźwie-
dziński. Dalej 28 lipca po mszy św. ob-
chodzono w Darłówku po raz pierwszy
po wojnie Święto Morza.

– W 1951 roku, 19 maja, 70 lat
temu, ordynariusz gorzowski ks. pra-
łat Tadeusz Załuczkowski erygował
darłowską parafię do której należały
również wioski: Cisowo, Krupy, Kowa-
lewice, Stary Jarosław, Stary Kraków 
i Barzowice.

– W 1961 roku, 9 maja, 60 lat
temu, odsłonięto Pomnik Zwycięstwa
zwany również Pomnikiem Tysiącle-
cia dłuta prof. Witolda Tołkina.

– W 1971 roku, 50 lat temu,
utworzono w Darłowie filię Północ-
nych Zakładów Obuwia „Alka” w Słup-
sku Zakład w Darłowie.

– W 1981 roku, 13 grudnia, 40
lat temu, wprowadzono stan wojenny.
Zdelegalizowano NSZZ „Solidarność”
do którego w Darłowie należało 4,5 ty-
siąca członków, a następnie utworzo-
no w Darłówku Ośrodek Odosobnienia
gdzie internowano setki działaczy an-
tyrządowych.

LesZeK waLKiewicZ 

Ważniejsze rocznice związane z Darłowem 

Miejska podróż w czasie 

Wgrudniu na pokład M/T
Franka, statku szkoleniowe-

go Zespołu Szkół Morskich w Darło-
wie, po dekadach od ostatniego zejścia
wszedł Bronisław Ogrodowczyk – czło-
wiek nierozerwalnie związany ze zna-
nym wszystkim darłowiakom DAR-
205.

Wilkowi morskiemu towarzyszył za-
stępca burmistrza Darłowa – Rafał Na-
górski i radny miejski Andrzej Herdzik,
inicjator spotkania. 

Pan Bronisław Ogrodowczyk (ur.
1931 r.) był kucharzem okrętowym za-
równo na pierwszym „Franku” – drew-
nianym, zbudowanym ok. 1944 r. – jak 
i drugim (z którego do dziś korzystają
„Morsacy”) o numerze bocznym DAR-
205. Do Darłowa przyjechał w 1952
roku, gdzie początkowo pełnił służbę
wojskową w punkcie obserwacyjnym
jednostki wojskowej w Darłówku. 

Swoje wachty na „Franku” pan Bro-
nisław pełnił w okolicach mesy od 1953
roku, aż do swojej emerytury, na którą
przeszedł w 1981 r. – o czym opowiadał
na pokładzie statku, będąc jego hono-

rowym gościem. Mało kto wie tyle 
o historii tej jednostki pływającej, 
o czym przekonali się przedstawiciele
darłowskiego ratusza, słuchając nie-
zwykłych historii.

W czasie tej „podróży do przeszło-
ści” przekazano niezwykłemu gościowi

upominki, wśród których znalazł się
niedawno wydany przez Towarzystwo
Przyjaciół Ziemi Darłowskiej album „75
rysunków piórkiem i tuszem na 75-lecie
Polskiego Darłowa”, wśród których zna-
lazła się ilustracja bohatera opowieści 
– M/T Franka.
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Samorząd pospieszył z pomocą
niepełnosprawnym seniorom.

Dowieziono już pierwszą pacjentkę,
87-letnią seniorkę z ul. Wilków Mor-
skich na szczepienie przeciwko CO-
VID-19 do ośrodka zdrowia przy ul. M.
Skłodowskiej-Curie.

W myśl decyzji wojewody zachod-
niopomorskiego z 11 stycznia 2021 r. na
samorządzie ciąży obowiązek dowiezie-
nia osób, które chcą się zaszczepić, ale
ze względu na problemy w poruszaniu
się, tego nie mogą zrobić samodzielnie.
Dlatego uruchomiono busa Urzędu
Miejskiego, który z domu przewiózł do-
stojną nestorkę do punktu szczepień. 

W całym transporcie nie mogło się obyć
bez pomocy strażaków, którzy w oczach
wojewody są odpowiedzialni za pomoc
w doprowadzeniu z miejsca zamieszka-
nia potrzebującej pomocy osoby do
busa i stąd do miejsca szczepień. Po-
wrót odbywa się w ten sam sposób.

Następny transport odbył się 2 lute-
go, kiedy to dwaj seniorzy szczepieni
byli w Darłowie, a 9 lutego także dwaj
seniorzy będą zaszczepieni w Sławnie. 

Przyjmowanie zgłoszeń pod numerem
881 567 764. Gdy pacjent jest leżący, na-
leży zgłosić zapotrzebowanie do trans-
portu sanitarnego poprzez lekarza
pierwszego kontaktu. 

Szczepienia wykonywane są w pun-
kcie szczepień Przychodni Rodzinnej
(Spółka Lekarska Dec i Partnerzy), ul. M.C
Skłodowskiej 32, Darłowo, tel. 94 314 47
33.

MIAsTO�DOwOzI�NIepełNOsprAwNych�
seNIOrów na�szczepienia�przeciw�cOvID-19

Pomoc strażaków podczas pierwszego
transportu staruszki na punkt szcze-
pień.

ZIMOWY PLAC ZABAW
Od 18 stycznia 2020 roku dzięki przychylności aury udało się uruchomić w parku

miejskim na Wyspie Łososiowej – Zimowy Park Zabaw. Mieszkańcy mogą we własnym 
zakresie korzystać z miejskiej ślizgawki i rozwijać swoje umiejętności jazdy na łyżwach. Park
jest czynny w godzinach 8–20, codziennie. Do kiedy? Tak długo jak tylko temperatury na to
będą pozwalały. 

Wpiątek, 22 stycznia, w trybie
zdalnym pod przewodnic-

twem Czesława Woźniaka obradowała
Rada Miejska Miasta Darłowa. Udział
wzięło 10 radnych. Podjęto uchwałę
m.in. o przeznaczeniu pieniędzy na re-
habilitację senioralną.

Na wstępie podjęto uchwałę w spra-
wie zmian budżetu Miasto Darłowo na
2021 rok. Miasto otrzymało dotację na
realizację dwóch programów dotyczą-
cych dofinansowania wymiany indywi-
dualnych źródeł ciepła na ekologiczne
oraz na przedsięwzięcia antysmogowe.
Po tych zmianach budżet zamyka się
dochodami na sumę 70.608.549,96 zł 
i wydatkami ogółem w wysokości
79.035.488,78 zł. Deficyt budżetowy 
w kwocie 8.426.938,82 zł będzie pokryty
przychodami z lat ubiegłych. Jednocześ-
nie drugą uchwałą zmieniono wielolet-
nią prognozę finansową Miasta Darłowo
na lata 2021-2024, dostosowując ja do
przeprowadzonych zmian w budżecie.

Radni podjęli uchwałę w sprawie
przyjęcia Programu Polityki Zdrowot-
nej „Program zwiększenia dostępności
do świadczeń gwarantowanych z zakre-
su rehabilitacji leczniczej wśród senio-
rów 60+ mieszkańców Miasta Darłowo”
w roku 2021. Podjęta uchwała umożli-
wia przeznaczenie kwoty 50 tysięcy zł
na zabiegi rehabilitacyjne dla seniorów

60+ i jest kontynuacją programu z roku
ubiegłego.

Następnie uchylono uchwałę spra-
wie uchwalenia miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego dla
jednostki strukturalnej C – Darłówko
Wschodnie położonej na terenie Miasta
Darłowo – obszar C9.

W następnej kolejności podjęto
uchwałę w sprawie zmiany miejscow-
ego planu zagospodarowania prze-
strzennego dla terenu pomiędzy ulica-
mi Chopina, M. Karłowicza, K. Kurpiń-
skiego, W. Lutosławskiego w obszarze F.

Podjęto również dwie uchwały 
w sprawie wyrażenia zgody na wydzier-
żawienie dwóch nieruchomości grunto-
wych jednej o powierzchni 176 metrów
kwadratowych położonej przy ul. Wało-
wej na okres 11 lat i drugiej o po-
wierzchni 31001 m kw. leżącej w narożu
ulic Słowiańskiej i Jana Pawła II (tu,
gdzie odbywał się Zlot Pojazdów Woj-
skowych) na 12 lat z przeznaczeniem na
plac zabaw i rekreacji wraz z zapleczem
gastronomicznym. Dzierżawą i zagos-
podarowaniem terenu zajmie się firma
TWISTER spółka z o.o.

zdalne�obrady�radnych

ZOSTAW PROCeNT 
PODATKu W DARŁOWIe

Miasto Darłowo przystąpiło do Programu „Wspieraj Lokalnie”,
w ramach którego istnieje możliwość bezpłatnego rozliczenia
podatku PiT online. 

Program ułatwia skuteczną zbiórkę
1% podatku dla lokalnych organizacji 
z terenu Miasta Darłowo. Służy do roz-
liczania deklaracji PIT, a każdy podat-
nik, który skorzysta z programu, będzie
mógł przekazać 1% podatku jednej z or-
ganizacji działającej w naszym regionie.

Korzyści z Projektu
„Wspieraj Lokalnie”:
• bezpłatne korzystanie ze specjal-

nie przygotowanej wersji programu do
rozliczeń podatku dochodowego;

• ułatwienie dostępu do listy OPP 

z terenu powiatu sławieńskiego i tym
samym szerzenie idei wsparcia lokal-
nych organizacji i świadomej regional-
nej pomocy;

• wspieranie i promowanie lokal-
nych organizacji pożytku publicznego;

• wzmocnienie polityki współpracy
samorządu z lokalnymi organizacjami
pozarządowymi;

• pomoc w zbiórce 1% dla organizacji
lokalnych, celem realizacji ich celów
statutowych;

• zwiększenie świadomości 1% po-
datku dochodowego jako metody finan-
sowania lokalnych OPP.

Projekt „wspieraj lokalnie” powstał dzięki współpracy instytutu wsparcia organizacji
Pozarządowych z Pitax.pl łatwe podatki.

uwaga! PrZetargi!
Burmistrz Miasta Darłowo ZAPRASZA
do zapoznania się z ofertą nieruchomości
przeznaczonych do zbycia w drodze przetargów
ustnych nieograniczonych położonych w Darłowie.

Przetargi w dniu 18 lutego
Nieruchomości położone przy ulicy Bursztynowej, obręb 3
Godzina 9:00

• nieruchomość składająca się z działek oznaczonych numerami:
7/5,05/2,06/3 i 3/3, o łącznej powierzchni 23971 m2, oraz udział
w drogach wewnętrznych.

Cena wywoławcza nieruchomości – 9.600.000,00 
Wadium w wysokości 480.000,00 należy wpłacić najpóźniej 

do 9 lutego 2021 roku

Godzina 10:00
• nieruchomość oznaczona numerem 5/13 o powierzchni 12.207 m2,

oraz udział w drogach wewnętrznych.
Cena wywoławcza nieruchomości – 4.500.000,00 
Wadium w wysokości 225.000,00 należy wpłacić najpóźniej 

do 9 lutego 2021 roku
Godzina 11:00

• nieruchomość składająca się z działek oznaczonych numerami:
5/16, 2/26, 18/56 i 12/10, o łącznej powierzchni 9934 m2, oraz
udział w drogach wewnętrznych.

Cena wywoławcza nieruchomości – 3.700.000,00
Wadium w wysokości 185.000,00 należy wpłacić najpóźniej 

do 9 lutego 2021 roku

Przetargi 9 marca
Nieruchomości położone przy ulicy Bursztynowej, obręb 3
Godzina 8:00

• oznaczona numerem 112/1, o powierzchni 2053 m2, oraz udział
w drodze wewnętrznej.

Cena wywoławcza nieruchomości – 800.000,00 
Wadium w wysokości 40.000,00 należy wpłacić najpóźniej do 1 marca

2021 roku

Godzina 9:00
• oznaczona numerem 112/2, o powierzchni 2256 m2, oraz udział

w drodze wewnętrznej
Cena wywoławcza nieruchomości – 900.000,00 
Wadium w wysokości 45.000,00 należy wpłacić najpóźniej do 1 marca

2021 roku

Godzina 10:00
• oznaczona numerem 112/3, o powierzchni 2116 m2,

Cena wywoławcza nieruchomości – 840.000,00 
Wadium w wysokości 42.000,00 należy wpłacić najpóźniej do 1 marca

2021 roku

Godzina 11:00
• oznaczona numerem 18/64, o powierzchni 2009 m2,

Cena wywoławcza nieruchomości – 800.000,00 
Wadium w wysokości 40.000,00 należy wpłacić najpóźniej do 1 marca

2021 roku

Godzina 12:00
• oznaczona numerem 18/65, o powierzchni 2634 m2,

Cena wywoławcza nieruchomości – 1.050.000,00 
Wadium w wysokości 55.000,00 należy wpłacić najpóźniej do 1 marca

2021 roku

Godzina 13:00
• oznaczona numerem 18/66, o powierzchni 2893 m2,

Cena wywoławcza nieruchomości – 1.150.000,00 
Wadium w wysokości 60.000,00 należy wpłacić najpóźniej do 1 marca

2021 roku

Godzina 14:00
• oznaczona numerem 18/67, o powierzchni 2627 m2,

Cena wywoławcza nieruchomości – 1.050.000,00 
Wadium w wysokości 55.000,00 należy wpłacić najpóźniej do 1 marca

2021 roku

Przeznaczone pod: zabudowę obiektami hotelarskimi, dopuszcza się
apartamentowe domy rekreacyjne, koncentracja usług turystycznych.

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

Ogłoszenie i warunki przetargów publikowane są na stronie interne-
towej Urzędu Miejskiego w Darłowie www.darlowo.pl w Biuletynie In-
formacji Publicznej w zakładce zarządzenia Burmistrza, są wywieszane na
tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Darłowie. 

Dodatkowe informacje można uzyskać w tut. Urzędzie, osobiście 
w pokoju nr 27 lub pod numerem telefonu 94 314 22 23 do 26, wew. 208,
Anna Kostrzewa – referent ds. gospodarowania mieniem komunalnym 
i rolnictwa.
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Okres zimowy jest doskonałym czasem na solidny trening motoryczny, na zdo-
bywanie siły i odporności, która pozwoli znakomicie wypaść podczas wiosenno-
letnich zawodów kolarskich. Biegając, dźwigając i ćwicząc nie można zapomnieć 
o rowerze i treningu specjalistycznym.

Właśnie w tym celu grupa zawodników Klubu Kolarskiego „Ziemia Darłowska”
odwiedziła Pruszków i tamtejszy welodrom. Po ciężkim okresie treningu fizycznego
jazda rowerem to czysta przyjemność. Pozwoliło to na doskonalenie ważnych ele-
mentów kolarstwa torowego. W tym samym czasie welodrom był areną treningów
wielu doświadczonych i znanych kolarek, obserwowanie ich było pożyteczną nauką 
i dopingiem do ciężkiej racy treningowej.

zimowe�ładownie�
akumulatorów

Rozmowa 
z Mateuszem
Kaźmierczakiem,
trenerem piłkarzy MKS
Darłovia:

–�Zanosi�się,�że�ten�sezon�rozegra-
ny�zostanie�w�całości,�czyli�także
wiosną.�Proszę�o�kilka�słów,�jak
do�tejże�wiosny�będzie�się�przygo-
towywał�zespół.

– Przygotowania, tak jak w poprzed-
nich latach, zaczęliśmy na początku
stycznia na własnych obiektach, co jest
dużym komfortem o tej porze roku.
Mamy do rozegrania kilka gier kontro-
lnych z ciekawymi przeciwnikami, 
w których będziemy nie tylko testować
nowych zawodników, ale też zamie-
rzam zmodyfikować rozgrywanie piłki.

–�Czy�może�Pan�zdradzić�nam,�na
jakich�pozycjach�będziemy�poszu-
kiwać�wzmocnień?�Czy�oprócz�
Babeca�ktoś�uszczupli�kadrę�I�ze-
społu?

– Nie chodzi tylko o zawodników na
konkretnej pozycji. Szukamy wzmoc-
nień na każdą pozycję, zawodników
uniwersalnych, którzy potrafią zagrać
na dwóch-trzech pozycjach. W rundzie
jesiennej mieliśmy szczupłą kadrę i to
się odbiło na wynikach. Chcemy unik-
nąć sytuacji, kiedy w 12-13 zawodników
rozgrywamy cały mecz.

–�W�poprzednim�sezonie,�jego�je-
siennej�części,�zajmowaliśmy�po-
dobne,�9.�miejsce.�Jednak�bilans
spotkań�u�siebie�(5-1-2)�był�lepszy.
Jesień�roku�2020,�to�bilans�2-5-3.
Co�spowodowało�tak�diametralną

różnicę�w�skuteczności�na�włas-
nym�boisku?

– Rzeczywiście bilans meczów u sie-
bie jest niezadowalający. Do każdego
meczu podchodzimy tak samo, chcemy
go wygrać i można nam zarzucić wiele,
ale nie to, że chłopaki nie zostawili ser-
ca na boisku. Walczyliśmy, robiliśmy
wszystko, żeby wygrać i po prostu bra-
kowało szczęścia, obijaliśmy słupki, po-
przeczki, a piłka nie chciała wpaść do
bramki.

–�Kibiców�martwi�nikła�ilość�gra-
czy�z�Darłowa�i�okolic.�Czy�powo-
dem�tego�są�ich�umiejętności�pił-
karskie?�A�może�znikoma�ilość
graczy�16-,�18-letnich,�jacy�aspiro-
wali�do�gry�w�drużynie�senior-
skiej?

– Nie słyszałem, żeby kibiców mart-
wiła taka sytuacja. Trochę dziwne pyta-
nie! Jak wywalczyliśmy awans do IV ligi,
to powtarzam, nikt się tym nie martwił.
Powiem więcej – nigdy od prezesa nie
usłyszałem, że bierzemy tego zawodni-
ka, bo jest z Darłowa albo z okolic. 
U mnie decydują umiejętności! Bardzo
fajnie i z ogromną satysfakcją wprowa-
dzałbym juniorów z Darłowa i tak się
staje, ale niestety, to jest proces, który
trzeba dobrze zaplanować i zmodyfiko-
wać struktury w klubie.

–�Panie�trenerze,�nie�da�się�ukryć,
że�miasto�Darłowo�znakomicie

wywiązuje�się�ze�zobowiązań
sponsorskich.�Czy�są�jakieś�ocze-
kiwania�w�stosunku�do�zespołu�
i�jego�pozycji�na�koniec�sezonu?�
O�co�będziemy�walczyć?

– Bardzo bym chciał usłyszeć od za-
rządu, że gramy o awans do III ligi.
Obecnie wiem, że to jest niemożliwe.
Mamy dobre warunki czwartoligowe 
i wszyscy jesteśmy z tego zadowoleni.
My wiemy o co gramy! Jesteśmy zespo-
łem, który się rozwija, robi postęp i taki
mamy cel.

–�Na�koniec�–�jak�odnajduje�
Pan�Darłowo,�klub�i�kibiców�
w�kontekście�pracy�trenerskiej�
z�MKS?

– Bardzo dobrze czuje się w klubie,
jest super atmosfera i chęci do dalszej
pracy. Wszyscy marzymy, żeby powstał
budynek z prawdziwego zdarzenia,
nowe szatnie, boisko trawiaste z super
równą trawa. To byłby kolejny krok do
przodu. I mam jeszcze jedno marzenie
– żeby kibice wrócili na nasz stadion,
bo są najlepsi w buszel lidze.

wiemy o co gramy

Siatkarze i siatkarki KS STOCZNI
DARŁOWO M&W rozegrali ko-

lejne mecze ligowe w ramach mist-
rzostw województwa zachodniopo-
morskiego. Były to turnieje II i III ligi
młodzika i młodziczek, które odbyły się

w Darłowie, Goleniowie i Drawsku Po-
morskim pod koniec 2020 roku. Siat-
karki i siatkarze KS Stoczni grali 
ze zmiennym szczęściem. Zespół Mło-
dzika I pod wodzą trenera Surdela Jacka
awansował do I ligi, natomiast zespół

Młodzika II zaliczył spadek do III ligi.
Zespół młodziczek pozostaje w II lidze.

MłODziCzKi: 
Weronika Nowak (kapitan), Hania

Jankowiak, Hania Bagnucka, Karolina
Wiczkowska, Martyna Niedzielska, Zu-
zanna Bednarczyk, Maja Kubicka (Libe-
ro), Pola Sapieja, Wiktoria Kowalska,
Madzia Skrzypczyńska, Wiktoria Wie-
czorek, Hania Rynkowska.

Ostatki�pod�siatką

Siatkarze Stoczni w akcji
Siatkarze KS STOCZNI DARŁOWO

M&W 23 stycznia rozegrali ko-
lejne mecze ligowe w ramach mist-
rzostw województwa zachodniopo-
morskiego młodzika. Były to turnieje 
I ligi. Zespół młodzika I pod wodzą tre-
nera Jacka Surdela, niestety, spadł do
ligi II. 

Natomiast w tym samym dniu, 
w Szczecinku, odbył się VI Ogólnopolski
Turniej Mini Piłki Siatkowej Chłopców
o Puchar Małgorzaty Glinki – MINI
GRYF CUP VI. Młodzi siatkarze Stoczni
pod wodzą trenera Edmund Surdela

uczestniczyli w grach w kat. „2” i „3”.
Zespół dwójek zajął 13. miejsce, nato-
miast zespół trójek miejsce 9. W turnie-
ju uczestniczyło 150 dzieci.

MŁODZIK I wystąpił w składzie: Do-
minik Wójcik, Hubert Tomczyk, Miłosz
Mioduszewski, Aleksander Błaszczyk,
Krystian Piórecki, Aleksander Skok,
Franciszek Wojciechowski, Wojciech
Gręda, Piotr Pauba, Wiktor Sławiński.

MiNiSiATKóWKA – Turniej w Szczecinku 
– 23.01.2021 r.

„DWÓJKI” wystąpiły w składzie: Ma-

ksymilian Suszek, Filip Trzpis, Gaje-
wicz Franciszek;

„TRÓJKI” wystąpiły w składzie: Ja-
kub Milczarek, Maksymilian Wierzbic-
ki, Patryk Gondek, Hubert Podsiedlik.

Zarząd klubu zaprasza na treningi
piłki siatkowej wszystkich, którzy
chcą uprawiać piłkę siatkową. 
Telefony kontaktowe do trenerów:
chłopcy – 509290923, dziewczęta 
– 669111604, 693998726, koordy-
nator – 609920127.
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Gratulacje
prezesie
Pod koniec 2020 roku swoje 

70. urodziny obchodził Eugeniusz
Adamów. 

Popularny Pan Gienio od ponad 40 lat
należy do czołówki działaczy skupionych

wokół Ludowych Zespołów Sportowych. To
właśnie on zainspirował i stworzył w Dar-
łowie sekcję kolarstwa sportowego dziew-
cząt, która dzisiaj odnosi wspaniałe sukcesy
na szosach i torach całego świata.

Panie Eugeniuszu, rodzina sportowa
Miasta Darłowo składa Panu serdeczne ży-
czenia urodzinowe. Aby długo jeszcze nie za-
brakło Panu pasji i zaangażowania w rozwój
tej dyscypliny sportu.

Wszystkiego najlepszego. 

Sezon olimpijski – czas start
Wklubie kolarskim Ziemia Dar-

łowska nie świętowano zbyt
długo. Zima jest najlepszym okresem
na tak zwane ładowanie akumulatorów.
Im więcej pracy wykonanej teraz, tym

lepsze wyniki sportowe podczas sezonu
kolarskiego. Nic więc dziwnego, że za-
wodniczki i zawodnicy klubu, w wielkiej
masie ruszyli do treningów. Pierwsze ta-
kie zgrupowanie odbyło się w pobliskim

Mielnie. Plaża okazała się doskonała dla
treningów ogólnorozwojowych, ale nie
zapomniano też o rowerach. Ciężki tre-
ning nie pozbawił uśmiechu trenujących
w Mielnie.

Mało kto z naszych
Czytelników, szczególnie
tych z młodszego
pokolenia wie, że 
w naszym mieście istnieją
duże tradycje bokserskie,
sportu, nazywanego
kiedyś szermierką na
pięści. 

K
orzystając z zasobów Kroniki
Budnego spróbujmy umiejs-
cowić te tradycje w czasie 

i nieco je spersonifikować.
Początki darłowskiego boksu, to rok

1947. Pod kierownictwem Mieczysława
Koteckiego powstała w mieście sekcja
bokserska. W sali PKS rozstawiono ring
i rozpoczęto selekcję tych najbardziej
uzdolnionych. W każdej z wag trener
miał do dyspozycji co najmniej dwóch
równorzędnych zawodników – w sumie
uzbierało się ich 26. Szczególnym talen-
tem błyszczeli: Żukowski, Figurski, Wa-
chowiak, bracia Walczakowie, Witkow-
ski i Rumik. 

W jednym z pierwszych spotkań 

o mistrzostwo klasy B nasz Transpor-
towiec, bo tak nazywała się ekipa bo-
kserska, pokonał II zespół Odry Szcze-
cin w stosunku 12:4. Szczególnie efek-
townym nokautem w I rundzie wagi
półśredniej popisał się Rumik posyłając
na deski Górskiego z Odry. W latach na-
stępnych, już jako Związkowiec, nasi
bokserzy wywalczyli awans do klasy A,
pokonując w najważniejszym meczu,
bezpośrednio o awans, Budowlanych
Szczecin 10:8. W takim samym stosun-
ku pokonaliśmy, w meczu towarzyskim,
bardzo silnego II ligowca Kolejarza-Po-
morzanina Toruń, co było dowodem na
coraz większy potencjał naszego boksu.

Co dwa kluby, to nie
jeden…
...Wtedy zresztą Darłowo posiadało

dwa ligowe zespoły. W drugim zespole
boksowali m.in. Olechno, Lisewski, Ha-
łajko czy Skórski. W tym czasie nasze
miasto było organizatorem gal bokser-
skich, na których boksowało wielu za-
wodników. 

W roku 1954 nastąpiła zmiana na
stanowisku trenera. Zespół objął Józef
Hałajko, zastępując dotychczasowego
trenera Koteckiego. Józef Hałajko rów-
nie dobrze radził sobie na boisku pił-
karskim, gdzie był znakomitym pomoc-

nikiem, jak i w ringu. Boksował w wa-
dze koguciej i lekkiej. 26 jego pod-
opiecznych rozpoczęło przygotowania
do ligi i mistrzostw okręgu. Po raz
pierwszy w historii klubu nasi bokserzy
walczyli o awans do II ligi. Mimo bardzo
ambitnej i dobrej postawie na turnieju
w Poznaniu nie udało się go wywalczyć.
Choć ponieśliśmy porażkę, to jednak
prasa poznańska doceniła poziom na-
szych zawodników i wśród gwiazd tur-
nieju wymieniła: Hałajke, Sidoruka,
Bestrzyńskiego i Wachowiaka. 

Boks 
w odwrocie
Sekcja bokserska w latach później-

szych przeżywała różne koleje losu. Co-
raz trudniej było z naborem adeptów do
tej morderczej treningowo dyscypliny.
Coraz mniej młodych garnęło się do
sportu pięściarskiego. Z upływem lat
zapał powoli wygasł i bokserzy zniknęli
ze sportowej mapy Darłowa. Tak było aż
do roku 1970. Wtedy to do oddanego
sportowi Józefa Hałajki dołączył Alojzy
Korek i obaj postanowili reaktywować
w mieście tradycje uprawiania boksu na
poziomie ligowym.

Alojzy Korek to... siatkarz. Grał 
w zespole od 1962 roku w meczach 
A klasy I ligi okręgowej. Dodatkowo był
także sekretarzem i wiceprezesem ds.
sportu klubu w czasie prezesury Jerze-
go Rusińskiego. Jego zaangażowanie się
w boks spowodowało zakończenie ka-
riery siatkarskiej w 1972 roku. 

Selekcja i praca trenerska obu tych
pasjonatów sportu w ogóle, a boksu w
szczególności szybko zaczęła przynosić
znakomite efekty...

Ale o tym w kolejnych odsłonach
historii darłowskiego boksu…

Historia darłowskiego boksu 

Runda pierwsza 
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