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Miasto Darłowo zgłosiło do Rzą-
dowego Funduszu „Polski

Ład”: Program Inwestycji Strategicz-
nych projekt rozbudowy i moderniza-

cji oczyszczalni ścieków opiewający na
kwotę 14 000 000 zł. Wniosek oczekuje
na ocenę i weryfikację.

Zakładany całkowity koszt inwesty-

cji wynosi 14 mln zł. Kwota wnioskowa-
nych do Banku Gospodarstwa Krajowe-
go środków to ponad 13,1 mln zł. 

Projekt „Rozbudowa i moderniza-

cja oczyszczalni ścieków dla miasta
Darłowo” przedłożony przez Urząd
Miejski w Darłowie zakłada moderni-
zację części mechanicznej, biologicz-
nej, osadowej, a także budowę zbior-
nika buforowego w lokalnej oczysz-
czalni ścieków. Oprócz tego
przebudowie uległby wylot ścieków
oczyszczonych. 

To – jak pisze samorząd we wniosku
– wyzwania, jakim musimy stawić czoła
wskutek rosnącego obciążenia hydrau-
licznego, biologicznego, a także nieko-
rzystnej sezonowości pracy oczyszczal-
ni przez wzrost turystycznej bazy noc-
legowej, co charakterystyczne jest
jedynie dla gmin nadmorskich.

W efekcie podniesienia jakości 
i efektywności stopnia usuwania sub-
stancji biogennych spodziewana była-
by oczekiwana przez wszystkich wła-
ściwa gospodarka osadowa oraz po-

prawa wydajności oczyszczalni i jako-
ści ścieków. 

Rządowy Fundusz „Polski Ład”
– Program Inwestycji Strategicznych to
nowa forma wsparcia inwestycji reali-
zowanych przez samorządy, która ma
pobudzić inwestycje we wszystkich re-
gionach Polski, wesprzeć rozwój przed-
siębiorstw i poprawić warunki życia
Polaków. Samorządy – wg zapowiedzi 
– dostaną do 95 proc. bezzwrotnego do-
finansowania, czyli refundacji środków
poniesionych na inwestycje. Program
realizowany jest poprzez promesy in-
westycyjne udzielane przez Bank Gos-
podarstwa Krajowego.

– Czekamy z niecierpliwością na roz-
strzygnięcie Bank Gospodarstwa Krajo-
wego w tej ważnej dla społeczności lokal-
nej inwestycji, polepszającej jakość życia
przede wszystkim mieszkańców Darłowa
– zaznacza burmistrz Klimowicz.

Wnioskujemy o środki na rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków

W
Darłowie spotkali się
wójtowie, burmistrzo-
wie i prezydenci 10 nad-

morskich gmin, którzy chcą mówić
wspólnym głosem w sprawach najważ-
niejszych dla ich samorządów. Niefor-
malne porozumienie nazwali Koalicją
Nadmorską. Nie trzeba się do niej zapi-
sywać, bo jest otwarta na wszystkich
wójtów z pasa nadmorskiego.

– To nie jest żadne nowe stowarzy-
szenie, ale forum dyskusyjne włodarzy
nadmorskich miejscowości – mówi 
Arkadiusz Klimowicz, burmistrz Darło-
wa i pomysłodawca stworzenia Koalicji
Nadmorskiej. 

Ściślejsza współpraca wójtów, bur-
mistrzów i prezydentów z pasa nad-
morskiego rozpoczęła się wiosną ubieg-
łego roku, gdy wspólnie rozmawiali 
z rządem na temat organizacji sezonu
letniego w dobie pandemii. Podpisywali
się pod wspólnymi apelami do rządzą-
cych i brali udział w wideokonferen-
cjach. Wtedy też pojawił się pomysł, by
używać nazwy Koalicja Nadmorska.

– Teraz po raz pierwszy spotkaliśmy
się na roboczym spotkaniu w Darłowie,
by podsumować wspólne działania i od-
powiedzieć sobie na pytanie, czy taka
współpraca ma sens. Odpowiedź była
jednomyślna: Tak! – mówi Arkadiusz
Klimowicz, który zaproszenie wysłał do

wszystkich włodarzy gmin leżących
nad Bałtykiem od Świnoujścia po Kry-
nicę Morską.

Spotkanie poprowadził burmistrz
Darłowa Arkadiusz Klimowicz. Podkre-
ślał, że zainteresowanie działaniami
Koalicji Nadmorskiej jest dużo większe,

ale nie wszyscy zaproszeni mogli do-
trzeć do Darłowa.

Wiodącymi tematami rozmów były
kwestie zagrożonych wpływów budże-
towych gmin nadmorskich w dobie 
pandemii oraz trudności ze skutecz-
nym ściąganiem opłaty miejscowej 

i uzdrowiskowej. Wprowadzenie do dys-
kusji o sezonie wakacyjnym zaprezento-
wał na przykładzie gminy Darłowo wójt
Radosław Głażewski. Założenia propo-
nowanych zmian w ustawie o obszarach
morskich przedstawił z kolei ich autor 
– senator Stanisław Gawłowski. 

Celem nowelizacji jest zapewnienie
gminom nadmorskim szerszego wpły-
wu na sposób gospodarowania pasem
technicznym, w obrębie którego znaj-
dują się plaże.

Spotkanie zorganizowane w Termi-
nalu Turystycznym w Darłowie zakoń-
czyło się podpisaniem deklaracji Koa-
licji Nadmorskiej, która otwarta jest
na wszystkich włodarzy ponad 30
gmin leżących bezpośrednio nad Bał-
tykiem. 

Partnerami i sponsorami spotkania
byli: hotel Amber Port i restauracja
Lido, należąca do POC Partners.

(treść porozumienia na str. 2)

Wspólny głos wójtów, burmistrzów i prezydentów 

Koalicja Nadmorska ma sens

Liczymy 
na „PoLski ład” 

Budowa obecnej oczyszczalni ścieków w Darłowie ruszyła w listopadzie 1997

Od lewej: Arkadiusz Klimowicz – burmistrz Darłowa, Radosław Głażewski – wójt Gminy Darłowo, Mariusz Jaroniewski – wójt Gminy Będzino, Senator RP – Stanisław Gawłowski,
Bernadeta Borkowska – wójt Gminy Ustronie Morskie, Anna Mieczkowska – prezydent Kołobrzegu, Jacek Karnowski – prezydent Sopotu, Olga Roszak-Pezała – burmistrz Mielna,
Grzgeorz Jóźwiak – burmistrz Dziwnowa, Jacek Maniszewski – burmistrz Ustki, Aleksander Duszny – reprezentujący gminę Ustka i Rafał Nagórski – zastępca burmistrza miasta Darłowo
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30 września, w darłowskim ratuszu
odbyło się posiedzenie podsumowujące
sezon letni 2021. Na spotkanie zaproszono
przedstawicieli służb mundurowych, Sa-
nepidu, kierownictwo wybranych jedno-
stek Urzędu Miejskiego, a także pracow-
ników struktur zarządzania kryzysowego.

Podczas spotkania dokonano staty-
stycznego podsumowania działań ra-
towniczych i interwencji. Zarówno Po-
licja, Straż Pożarna, Straż Graniczna 
i inne służby oznajmiły, że sezon ogól-
nie nie był łatwy. Nie oznacza to jednak,
że nie był bezpieczny.

– Dopisała pogoda i dopisali turyści 
– zaczął Rafał Nagórski, zastępca bur-
mistrza. – Wystarczy też szybkie spoj-
rzenie na liczby. Wpływy z opłaty miej-
scowej na koniec września przekraczały
663 tysiące złotych. Dla porównania 
w tym samym okresie ubiegłego roku
nieznacznie przekraczały 500 tysięcy.
Wpływy z opłaty parkingowej w części
zasilającej budżet miasta przekroczyły
323 tysiące złotych. W ubiegłym roku za-
mykały się na poziomie 238 tysięcy. Jesz-
cze inny, już niezwiązany z finansami
przykład. Porównując z rokiem poprzed-
nim odnotowuje się znaczy wzrost ilości
odebranych odpadów komunalnych na
terenie Darłowa. Do tej pory w 2021 roku
zostało odebranych w Darłowie więcej 
o 925 ton odpadów niż w roku 2020.

Pozytywną informacją jest, że w tym
sezonie na darłowskich kąpieliskach nie
odnotowano ani jednego utonięcia. Pozy-
tywnie również stan darłowskich kąpie-
lisk ocenia sławieński Sanepid.

– Tylko raz zamykano jedno z kąpie-
lisk i nie trwało to dłużej jak 3 dni. Z 45
pobieranych przez nas próbek, tylko
jedna budziła wątpliwość – stąd decyzja
o zamknięciu kąpieliska – tłumaczyła
Izabela Mendel ze Stacji Sanitarno-
-Epidemiologicznej w Sławnie.

8 akcji ratowniczych 
przez cały sezon
– W bieżącym roku funkcjonowało 

w Darłowie 8 stanowisk ratowniczych: 
3 na plaży wschodniej i 5 na plaży za-
chodniej. Pilnowało ich łącznie w najgo-
rętszym okresie 28 ratowników. Przez
cały sezon zanotowano tylko 8 zdarzeń
wymagających akcji ratowniczych w wo-
dzie. Jedna osoba zmarła z przyczyn na-
turalnych – mówił Waldemar Śmigielski
z Referatu Sportu i Rekreacji, a w sezo-
nie letnim koordynator ratowników.

Jak informuje komendant Straży
Miejskiej Rafał Musiał, pracownicy
mieli pełne ręce roboty. Strażnicy miej-
scy przeprowadzili łącznie 734 kontro-
le, interweniowali aż 310 razy w spra-
wach nielegalnego handlu, zakłócania
porządku publicznego, zaśmiecania,

niszczenia urządzeń użyteczności pub-
licznej, nieprzestrzegania regulaminu
utrzymania czystości na terenie gminy,
spożywania alkoholu w miejscach pub-
licznych, złego parkowania czy niszcze-
nia zieleni oraz wydm. 

W wyniku podjętych działań z za-
kresu bezpieczeństwa i porządku w ru-
chu drogowym ujawnili 398 wykroczeń,
279 osób ukarano mandatami na łączną
kwotę 87 300 zł. Ujawniono 439 wykro-
czeń przeciwko urządzeniom użytku
publicznego i nałożono 398 mandatów
na łączną kwotę 109 400 zł. Pouczono 41
osób. To był wymagający sezon – pod-
sumował komendant. 

Sezon jako pracowity ocenili również
strażacy. Komendant KPSP w Sławnie
mł. bryg. Paweł Faryno poinformował,
że ogólnie w sezonie straż pożarna na
terenie Darłowa interweniowała 74 razy
(ponad 41% wszystkich interwencji 
w powiecie). Mieszkańcy miasta Darło-
wo oraz osoby przyjezdne, u których
zdarzenia miały miejsce ponieśli straty
w wysokości szacunkowej około 217 tys.
zł, natomiast wartość uratowanego
mienia, w wyniku prowadzonych dzia-
łań ratowniczo-gaśniczych wyniosła 
w przybliżeniu 2 mln 880 tys. zł. Istotne,
że we wszystkich akcjach ratowniczych
nie odnotowaliśmy ofiar śmiertelnych 
– uzupełniał kpt. Damian Tomczyk.

Jako umiarkowanie spokojny sezon
oceniła darłowska i powiatowa policja.
Podinsp. Andrzej Kamoda – komen-
dant KPP w Sławnie poinformował, że
do Darłowa przyjechało zdecydowanie
więcej ludzi niż w poprzednich latach.
Widoczna jest tym samym tendencja
wzrostowa o 384 interwencji.

Funkcjonariusze Komisariatu Policji
w Darłowie w okresie wakacyjnym 2021
roku przeprowadzili 1867 interwencji,
w tym 1227 w miejscu publicznym, 91
interwencji domowych. Na gorącym
uczynku lub w bezpośrednim pościgu
zatrzymali 30 sprawców, w tym 13 nie-
trzeźwych kierujących. W sezonie let-
nim, na terenie działania Komisariatu
Policji w Darłowie odnotowano 4 kra-
dzieże samochodów. W roku ubiegłym
nie odnotowano żadnej kradzieży 
–uzupełnił komendant KP w Darłowie,
podinsp. Wojciech Wolszczak.

W sezonie letnim ujawniono 876 
wykroczeń – ukarano mandatem 203
sprawców, wobec 41 osób skierowano
wnioski o ukaranie do Sądu, a wobec
546 osób zastosowano pouczenia. 

Również pomimo ograniczonych za-
sobów kadrowych należy uznać, iż funk-
cjonariusze Grupy Zamiejscowej z siedzi-
bą w Darłowie Placówki Straży Granicz-
nej w Kołobrzegu w sezonie letnim 2021
w sposób znaczący przyczynili się do po-
prawy bezpieczeństwa na terenie Miasta
Darłowo. Podjęto prawie 250 działań 
– referował mjr Arkadiusz Ziółkowski.

– To, nie są złe statystyki. Dzięki co-
tygodniowym spotkaniom ze wszystki-
mi przedstawicielami służb (było ich aż
11) proces decyzyjny jest dużo bardziej
sprawniejszy i przejrzysty, niż mógłby
być, gdyby takich spotkań nie było 
– podsumował Tomasz Bobin.

ARtUR WeJneROWSKi

Służby mundurowe podsumowały sezon

1. Koalicja ma służyć wzmocnieniu głosu nadmor-
skich samorządów w kontaktach z administracją rzą-
dową, samorządową i innymi organizacjami działającymi
w sferze publicznej.

2. Celem Koalicji jest wspólne identyfikowanie 
i rozwiązywanie problemów nadmorskich miejscowości
i zajmowanie wspólnego stanowiska przez wójtów, bur-
mistrzów i prezydentów w sprawach uznanych przez
nich za kluczowe dla samorządów nadmorskich.

3. Spotkania Koalicji Nadmorskiej odbywają się 
w formie konferencji przynajmniej raz w roku, częściej
mogą odbywać się w formie wideokonferencji przy wy-
korzystaniu nowoczesnych form komunikacji zdalnej.

4. Uczestnicy nie płacą żadnych składek członkowskich.
5. Forum tworzą personalnie wyłącznie wójtowie,

burmistrzowie, prezydenci poszczególnych miast i gmin
nadmorskich, którzy osobiście uczestniczą w spotkaniach.
W wyjątkowych sytuacjach udział w spotkaniach bierze
zastępca wójta lub inna wyznaczona przez wójta osoba.

6. Koalicja nie jest stowarzyszeniem ani podmiotem
posiadającym osobowość prawną. To działające na za-
sadach ustnego porozumienia forum dyskusyjne, do któ-
rego nie trzeba się zapisywać.

7. Tymczasowy sekretariat ułatwiający wymianę
korespondencji i wspierający organizację spotkań znaj-
duje się w Mieście Darłowo.

Koalicja NadmorsKa. ForUm WójtóW, BUrmistrzóW i PrezydeNtóW
Wójtowie, burmistrzowie i prezydenci nadmorskich miast i gmin tworzą koalicję, by wspólnie działać na rzecz samorządów położonych w pasie polskiego wybrzeża.

Anna Mieczkowska – prezydent Kołobrzegu Olga Roszak-Pezała – burmistrz Mielna

Bernadeta Borkowska – wójt Gminy Ustronie Morskie Grzegorz Jóźwiak – burmistrz Dziwnowa Radosław Głażewski – wójt Gminy Darłowo Mariusz Jaroniewski – burmistrz Będzina

Jacek Maniszewski – burmistrz Ustki Jacek Karnowski – prezydent Sopotu Aleksander Duszny – reprezentujący Gminę Ustka Arkadiusz Klimowicz – burmistrz Darłowa

Uroczyste obchody 
jubileuszu 75-lecia działalności

Urzędu Morskiego w Szcze-
cinie odbyły się 24 września

na terenie Bazy Oznakowania
Nawigacyjnego Urzędu 

w Szczecinie. 

Urząd, jako polska administracja
morska, od 1 kwietnia 2020 r.

(po likwidacji Urzędu Morskiego 
w Słupsku) rozszerzył swój obszar dzia-
łania o powiaty: kołobrzeski, koszaliń-
ski i sławieński, czyli praktycznie admi-
nistruje na terenie całego województwa
zachodniopomorskiego. W strukturach
Urzędu funkcjonują także darłowskie
jednostki: Kapitanat Portu oraz Obwód
Ochrony Wybrzeża.

W uroczystości Miasto Darłowo re-
prezentował Tomasz Bobin, sekretarz
miasta.

Jubileusz 
Urzędu Morskiego
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Zakończono remont 
ul. Wieniawskiego

S
amorząd zdecydował o wyłonie-
niu wykonawcy opracowania

dokumentacji projektowej adaptacji
budynku przy ul. Zamkowej 6 w celu
prowadzenia w nim działalności Miej-
skiej Biblioteki Publicznej im. Ag-
nieszki Osieckiej w Darłowie. Ogłoszo-
no w tej sprawie przetarg.

Chodzi o to, aby stworzyć doku-
mentację techniczną dla realizacji in-
westycji miejskiej, w efekcie której
Miejska Biblioteka Publiczna im. Ag-
nieszki Osieckiej otrzyma nową sie-
dzibę przystosowaną do jej spersona-
lizowanych potrzeb – Willę Młynarza
znajdującą się w bezpośrednim są-
siedztwie Zamku Książąt Pomorskich,

która przez minione co najmniej 50
lat służyła mieszkańcom Darłowa
jako słynne przedszkole „Jacek i Agat-
ka”.

Prace adaptacyjne muszą zostać
opracowane z myślą o pełnym wyko-
rzystaniu funkcji, jakie w życiu spo-
łeczności lokalnych pełnią biblioteki
publiczne. „Nowa” darłowska biblio-
teka stanowić ma centrum dostępu do
kultury i wiedzy, powinna umożliwiać
rozwój i upowszechnianie wśród
mieszkańców miasta czytelnictwa, ale
także stanowić centrum integrujące
społeczność lokalną oraz stwarzać
warunki dla zwiększenia uczestnict-
wa w kulturze różnych – pod wzglę-
dem grup wiekowych, poziomu 
wykształcenia czy grup zawodowych
– członków społeczności lokalnej.

W ramach tej idei przewidziane
jest opracowanie koncepcji budowy

m.in. wypożyczalni z otwartym księ-
gozbiorem – oddzielnej dla dorosłych
i dzieci; czytelni z co najmniej 8. no-
woczesnymi stanowiskami kompute-
rowymi oraz meblami posiadającymi
urządzenia umożliwiające odsłuch
audiobooków; kawiarni „Literatka” 
z wyjściem na istniejący w gmachu
taras; małej sali konferencyjnej na 
I piętrze czy pokoje bibliotekarza
przeznaczone do indywidualnej pracy
naukowej. Budynek zostanie dostoso-
wany dla osób ze szczególnymi po-
trzebami.

W nowym budynku Miejskiej Bib-
lioteki Publicznej ulokowany zostanie
księgozbiór liczący ostatecznie 45 tys.
książek. Siedziba MBP będzie przy-
stosowana do goszczenia w komforto-
wych warunkach na co dzień 50 osób,
a podczas spotkań czy warsztatów 
– nawet 100.

Było przedszkole – będzie biblioteka 

K
oszalińska delegatura Zachod-
niopomorskiego Urzędu Woje-

wódzkiego w Szczecinie poinformowa-
ła, że wszczęto postępowanie w spra-
wie wydania decyzji o zezwolenie 
na realizację inwestycji drogowej 
pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej
nr 203 na odcinku Darłowo – granica
województwa”.

W ramach realizowanej inwestycji
przeznaczone w całości lub w części

pod pas drogowy nowej drogi „na
Ustkę” zostały działki w gminach:
Miasto Darłowo, Gmina Darłowo (ob-
ręb Cisowo, Zakrzewo, Kopnica, Droz-
dowo, Sulimice), Gmina Postomino 
(obręb Dzierżęcin, Karsino, Kanin, Ma-
słowice, Chudaczewo, Pieńkowo, Po-
stomino).

To kolejny, ale jakże ważny etap prac
nad inwestycją, która zamieni krętą 
i wąską drogę w wygodną i bezpieczną

nadmorską trasę, ułatwiającą komuni-
kację z województwem pomorskim.
Kompleksowo przebudowany zostanie
cały odcinek od Cisowa w gminie Darło-
wo do granicy województwa zachodnio-
pomorskiego. 

Nowa droga będzie miała 7 m szero-
kości, nowe chodniki, kanalizację
deszczową i oświetlenie. 

Szacowany koszt robót wynosi po-
nad 100 mln zł.

Rozbudowa „203” – coraz bliżej

D
roga o łącznej długości 2 742
metrów była pierwszą ważną
inwestycją miejską współfi-

nansowaną ze środków Unii Europej-
skiej. Przypomnijmy, że umowa na bu-
dowę alei łączącej Darłowo z Darłów-
kiem (nadmorskiej części miasta) na
kwotę 5 449 919,93 zł została podpisana
26 kwietnia 2005 roku, a zatem niespeł-
na rok po wstąpieniu Polski do wspól-
noty europejskiej. 

Z okazji 15-lecia otwarcia I etapu
darłowskiej obwodnicy opublikowano
okolicznościowy materiał wideo, który
został opatrzony archiwalnymi zdjęcia-

mi z czasów budowy i wypowiedziami
osób odpowiedzialnych za realizację 
i powodzenie tej inwestycji: burmistrza
Arkadiusza Klimowicza i ówczesnych
pracowników Referatu Integracji Euro-
pejskiej i Inwestycji UM – Tomasza
Breszki i Sławomira Hermana, dziś ko-
lejno kierownika i zastępcy kierownika
referatu.

Jesteśmy dumni, że wysiłkiem wielu
osób Darłowo rozwija się, ułatwiając co-
dzienne życie mieszkańcom i wypoczy-
nek licznie odwiedzającym nas turystom.

Materiał wideo dostępny jest 
na www.darlowo.pl

15 lat obwodnicy 
30 czerwca obchodziliśmy jubileusz 15-lecia oddania do użytku al. Jana Pawła II – szlaku
komunikacyjnego, który diametralnie zmienił (wraz z budową ul. Północnej) oblicze
Darłówka Wschodniego, dziś prężnie rozwijającej się nadmorskiej części Darłowa. 

Od lewej: Grzegorz Januszewski – ówczesny starosta sławieński, Małgorzata Bogacka – dyrektor wydziału Certyfikacji i Funduszy
Europejskich Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, Zbigniew Grosz – przewodniczący Rady Miejskiej, Piotr Zientarski 
– senator oraz Arkadiusz Klimowicz – burmistrz Darłowa

Odcinek DW203 przed Zakrzewem

Z
akończono długo wyczekiwaną 
i potrzebną mieszkańcom

osiedla Południa inwestycję. Kosztem
363 115,81 zł wyremontowano ul. Wie-
niawskiego (odcinek o dł. ok. 280 m). 

Wraz z zakończeniem głównych
prac, powróciła stara organizacja ru-
chu. Prace remontowe trwały od poło-
wy września. Inwestycja objęła sfrezo-
wanie istniejącej nawierzchni głównej,
parkingów, wymianę uszkodzonych
krawężników oraz ułożenie warstwy
ścieralnej asfaltu. Pozostało tylko od-

tworzenie oznakowania poziomego. 
– Organizacja ruchu się nie zmieni 
– mówi Rafał Nagórski, zastępca bur-
mistrza. – Wymieniono także obrzeża 
w obrębie przejść dla pieszych na niższe
– to duże ułatwienie dla rowerzystów 
i matek z wózkami dziecięcymi – dodaje. 

W ramach realizowanej inwestycji
nie ucierpiały liczne nasadzenia i tere-
ny zielone usytuowane wzdłuż remon-
towanej ulicy.

Inwestycję realizowała firma Stra-
bag. Wykonanie oznakowania poziomego na ul. Wieniawskiego ma się zakończyć w drugiej połowie października 



N
iezwykle wyrównana była ry-
walizacja o głosy grup inicja-
tywnych, które w tym roku

zgłosiły swoje pomysły na projekty inwe-
stycyjne do realizacji w ramach przyszło-
rocznego budżetu obywatelskiego. Publi-
kowane cząstkowe wyniki głosowania 
internetowego, które – równolegle do
tradycyjnego – trwało od 16 sierpnia, 
potwierdzały rozłożone poglądy miesz-
kańców Darłowa na najważniejsze inicja-
tywy, które powinny zostać zrealizowane
w 2022 roku.

Przypomnijmy, że głosowanie odby-
wało się dwutorowo: internetowo, za po-
średnictwem strony internetowej Urzę-
du Miejskiego w Darłowie oraz tradycyj-
nie – urna do głosowania wystawiona
była w darłowskim ratuszu. Referat
Oświaty i Spraw Społecznych zorganizo-
wał również serię głosowań poza ma-
gistratem, m.in. w klubach seniora, w in-
ternacie Zespołu Szkół Morskich czy na
rynku, podczas plenerowego punktu in-
formacyjnego BO zorganizowanego 10
września na pl. Tadeusza Kościuszki. 

Bezpieczne przejście dla
pieszych i święto rowerów
– do realizacji

W tym roku zwyciężyły w kategorii
projekty inwestycyjne dwie inicjatywy:
„Aktywne przejście dla pieszych” opie-
wający na kwotę 100 000 zł oraz „Bicykl
– Święto Rowerów” o tej samej wartości. 

Pierwszy z nich zostanie zrealizowa-
ny na dwóch przejściach dla pieszych
przy skrzyżowaniu ul. Królowej Jadwigi
z ul. H. Wieniawskiego. Jest to system
poprawiający bezpieczeństwo zarówno
pieszych, jak i kierowców. „Aktywne
przejście dla pieszych” ma na celu
ochronę pieszego w momencie, gdy
znajduje się on na przejściu lub w jego
bezpośredniej okolicy. Tego rodzaju
przejście nie działa w sposób ciągły, 
a jedynie aktywuje się wówczas, gdy jest

to potrzebne. Projekt zakłada montaż
systemu aktywnego przejścia na jednym
niebezpiecznym przejściu oraz montaż
aktywnego doświetlenia LED na drugim
przejściu. Przejście posiadać będzie
zsynchronizowane ze sobą elementy:
czujnik ruchu, punktowe elementy od-
blaskowe, lampy wczesnego ostrzegania
umieszczone nad znakiem drogowym
D-6 oraz doświetlenia LED.

Z kolei „Bicykl – Święto Rowerów” to
projekt zakładający ustawienie w prze-
strzeni miejskiej rzeźby roweru/bicykla
– nowego atrakcyjnego punktu na tury-
stycznym szlaku Darłowa. Mała rzeźba
rowerowa da poczucie – jak zapewnia
wnioskodawca projektu – Krystyna 
Różańska – że nasze miasto staje się co-
raz piękniejsze. Umieszczenie rzeźby bi-
cykla tzw. małej architektury wpłynie na
większe poczucie estetyki, zachęci
mieszkańców do spojrzenia na rower

jako ciekawy obiekt komunikacji. Ponad-
to taka rzeźba roweru mogłaby podkre-
ślić jego rangę oraz przyczynić się do
zorganizowania cyklicznej imprezy
„Święta rowerów” – gdzie miłośnicy
dwóch kółek z całej Polski, Europy mog-
liby się spotkać. Rzeźba stanie na terenie
nad rzeką Wieprzą, na końcu bulwaru
naprzeciwko wejścia do nowej mariny.

Aktywni społecznicy
Z kolei w ramach projektów społecz-

nych przeszły 4 inicjatywy – każda 
o wartości 10 000 zł. 

„Mistrzostwa Darłowa w jeździe wy-
czynowej na hulajnogach, deskorolkach 
i rolkach – skate park” 

Lokalizacja: Teren nowopowstające-
go skate parku zlokalizowanego na
„Wyspie Łososiowej”.

Projekt zakłada organizację Mist-
rzostw Darłowa w jeździe wyczynowej na
hulajnogach, deskorolkach i rolkach 
z profesjonalnym pokazem jazdy in-
struktorów, a także koncert hiphopowy
dla dzieci i młodzieży. Impreza odbyłaby
się w lipcu 2022 roku. Realizacja projektu
ma na celu propagowanie zdrowego stylu
życia i sportu wśród dzieci i młodzieży.

„Miau! Hau! Daj głos!”
Lokalizacja: Teren miasta Darłowa.
Projekt zakłada ograniczenie nad-

populacji kotów wolno żyjących i bez-
domnych na terenie miasta Darłowo, 
a także zapewnienie sterylizacji lub
kastracji psom bezdomnym, wałęsają-
cym się na terenie miasta. Cel projektu
jest istotnie ważny, mając na uwadze
poprawę komfortu życia zwierząt bez-
pańskich i bezdomnych.

„Czytniki i czytaki dla Darłowian”
Lokalizacja: Miejska Biblioteka Pub-

liczna im. Agnieszki Osieckiej w Darło-
wie, ul. Wieniawskiego 19c, 76–150 Dar-
łowo.

Projekt polega na zwiększeniu do-
stępności oferty Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Darłowie dla osób słabowi-
dzących, niewidomych, osób z niepeł-
nosprawnościami oraz osób chcących
korzystać z urządzeń mobilnych, zain-
teresowanych czytaniem ebooków lub
słuchaniem audiobooków. Realizacja
projektu pozwoli wzbogacić ofertę bib-
lioteki i skierować ją do różnych grup
odbiorców. W ramach projektu zostaną
zakupione czytniki książek elektronicz-
nych oraz czytaki, czyli cyfrowe odtwa-
rzacze książek mówionych. Zakupione
czytniki i czytaki będą wypożyczane
bezpłatnie mieszkańcom Darłowa na
podstawie regulaminu wypożyczania.

„Graffiti Jam – Darłowo 2022”
Lokalizacja: Betonowa ściana

wzmacniająca wydmy zlokalizowana 
w Darłówku Zachodnim przy tzw. hy-
drobudowie – własność miasta.

Impreza Graffiti Jam to wydarzenie
zrzeszające profesjonalnych artystów
ulicznej sztuki malunku. Głównym za-
daniem projektu jest poprawa miejskiej
estetyki i krajobrazu poprzez pomalo-
wanie szpecącego betonowego muru
zlokalizowanego przy głównym wejściu
na plażę w Darłówku Zachodnim (teren
tzw. hydrobudowy). Projekt kierowany
jest zarówno do mieszkańców jak i tu-
rystów odwiedzających miasto.
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Program „Czyste Powietrze”

Działa punkt konsultacyjny
W Urzędzie Miejskim w Darłowie działa Punkt konsultacyjny rządowego pro-

gramu „Czyste Powietrze”, który jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach
11:00 do 13:00. Informacje o programie można uzyskać wyłącznie ww. wyznaczonych
godzinach oraz pod numerem telefonu: 94 355 12 37.

Do zadań punktu konsultacyjnego należy: 
– udzielanie informacji o programie osobom zainteresowanym złożeniem wniosku

o dofinansowanie,
– wsparcie w zakresie przygotowania wniosku o dofinansowanie,
– pomoc przy rozliczeniu przyznanego dofinansowania.

Miasto Darłowo otrzymało 
dofinansowanie na projekt

„Zmniejszona energochłonność jedno-
rodzinnych budynków mieszkalnych 
– przedsięwzięcie antysmogowe Mias-
ta Darłowa”.

W ramach projektu osoba zaintere-
sowana posiadająca nieruchomość na
terenie miasta będzie mogła otrzymać
grant w wysokości 50 000 zł w przypad-

ku wykonania pełnej termomoderniza-
cji budynku jednorodzinnego wraz 
z likwidacją kotła lub pieca węglowego 
i dokonaniem zmiany systemu ogrze-
wania.

Dotychczas Miasto Darłowo podpi-
sało 13 umów na ww. termomoderniza-
cję, z czego 5 otrzymało już środki z ty-
tułu zrealizowanej inwestycji na łączną
kwotę 200 000 zł. 

Na wnioski czekamy do 31 września
2022 r. Szczegóły na www.darlowo.pl/
ekologiczne oraz w Urzędzie Miejskim 
w Darłowie. 

Projekt jest częścią Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa
Zachodniopomorskiego 2014-2020 
– działanie 2.15 Termomodernizacja
budynków jednorodzinnych – Zachod-
niopomorski Program Antysmogowy.

Zachodniopomorski Program Antysmogowy

Zwracają pieniądze za termomodernizację 

30września zakończył się 
Narodowy Spis Powszechny

Ludności i Mieszkań 2021. Miasto Dar-
łowo wspomogło mieszkańców w rea-
lizacji tego obywatelskiego obowiązku,
organizując w „Poczekalni Kultury” 
15 specjalnych dyżurów rachmistrzów
– w tym dwie „Noce Spisowe” – pod-
czas których można było spisać się 
w niespełna 5 minut w formie wywia-
du bezpośredniego.

W związku ze sporym zainteresowa-
niem mieszkańców Darłowa i ościen-
nych miejscowości spisania się w Naro-
dowym Spisie Powszechnym Ludności 
i Mieszkań 2021, Urząd Miejski w Dar-
łowie zorganizował w porozumieniu 
z rachmistrzami spisowymi dyżury, 
w trakcie których bezpłatnie było moż-
na spisać się w formie wywiadu bezpo-
średniego w „Poczekalni Kultury” przy
ul. Bogusława X (budynek dawnego

dworca PKP). Dodatkowo, stanowisko
komputerowe – gdzie można było 
wypełnić NSP w formie samospisu 
– było do dyspozycji mieszkańców 
w darłowskim ratuszu w godzinach
pracy urzędu.

Wyjątkowymi wydarzeniami były
„Noce Spisowe”, podczas których 
25 i 30 września od 8:00 do północy
rachmistrzowie służyli swoją pomocą
przy dokonaniu spisu w Narodowym
Spisie Powszechnym, z czego chętnie
skorzystali mieszkańcy.

Podobnie było podczas pozostałych
dyżurów, które odbyły się 19.08, 24,08
(w „SKŁO 44”), 26.08, 02.09, 09.09, 16.09,
21.09, 22.09, 23.09, 24.09, 27.09, 28.09,
29.09, 30.09.

Wyniki Narodowego Spisu Po-
wszechnego, którego organizatorem
był Główny Urząd Statystyczny, pozna-
my wkrótce.

Spisaliśmy się dla Polski

Wybraliśmy projekty do realizacji w 2022 r. w ramach Budżetu Obywatelskiego

Walka o głosy do ostatniej chwili
30 września zakończyło się głosowanie na projekty zgłoszone przez mieszkańców do realizacji w 2022 roku 
w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Darłowo. W wyniku głosowania wybraliśmy dwa projekty
inwestycyjne oraz cztery inicjatywy społeczne.

Arkadiusz Klimowicz,
burmistrz DArłowA

– Dziękujemy wszystkim mieszkańcom,
którzy oddali swoje głosy w tegorocznym
głosowaniu projektów do budżetu oby-
watelskiego, za aktywną postawę i za-
interesowanie sprawami publicznymi.
Dzięki wspólnym wysiłkom zmieniamy
nasze miasto na lepsze!

opinia

Do głosowania na projekty BO zachęcał między innymi kierownik referatu oświaty 
i spraw społecznych - Zbigniew Mielczarski
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Zgodnie z uchwaloną 
nowelizacją ustawy 

o dowodach osobistych, 
wydawane wkrótce w Polsce
dowody osobiste – podobnie
jak w całej UE – będą zawie-

rały odciski palców i odręczny
podpis właściciela. 

Zmiany w dowodach osobistych to
efekt rozporządzenia Parlamen-

tu Europejskiego i Rady UE 2019/1157 
z 20 czerwca 2019 r. Po zmianach do 
e-dowodów (dowodów z warstwą elek-
troniczną) wprowadzona zostanie dru-
ga cecha biometryczna, czyli dwa odci-
ski palców w formatach cyfrowych. Do
warstwy graficznej dowodów powróci
zaś podpis posiadacza. Pojawi się też
oznaczenie państwa członkowskiego na
tle flagi Unii Europejskiej. 

Wprowadzenie do dowodów odci-
sków palców spowoduje, że nie będzie
można wnioskować o taki dokument

przez internet. Taka możliwość zniknę-
ła 27 lipca. Usługa ta będzie dostępna 
w przypadku dzieci poniżej 12. roku ży-
cia, ale dopiero z dniem wdrożenia roz-
wiązań technicznych umożliwiających
wydawanie dowodu osobistego zawie-
rającego odciski palców.

W związku z wprowadzeniem 
w Polsce nowych dowodów NIE
będzie konieczności obowiązkowej
wymiany ważnych dokumentów.
Z dotychczasowego dowodu bę-
dzie można korzystać do czasu, aż
minie jego ważność.

Termin wprowadzenia nowego wzo-
ru dowodów osobistych, ustalony
wcześniej na 2 sierpnia 2021 r., został
zmieniony na dzień określony w komu-
nikacie ogłoszonym przez ministra
właściwego do spraw informatyzacji 
w porozumieniu z ministrem właści-
wym do spraw wewnętrznych. Zgodnie
z powyższym, o dowód osobisty wg no-
wych wytycznych będzie można wniosko-
wać od 7 listopada. 

20 września w Szczecinie
został podpisany list inten-

cyjny dotyczący Zachodniopo-
morskiego_Offshore 2027. 

To program zainicjowany przez
Zachodniopomorski Klaster

Morski, którego celem jest jak najwięk-
szy udział Pomorza Zachodniego w roz-
woju polskich farm wiatrowych. Jed-
nym z jego sygnatariuszy był reprezen-
tujący Darłowo zastępca burmistrza
Rafał Nagórski.

Program Zachodniopomorskie_Off-
shore 2027 ma wzmocnić regionalne
firmy działające w sektorze offshore,
ułatwić ich współpracę oraz wypromo-
wać na nowych rynkach. Ma być także
odpowiedzią na wyzwania polityki kli-

matycznej UE. Dążenie do tzw. neutral-
ności klimatycznej stymuluje rozwój
nowoczesnych dziedzin gospodarki
kosztem tradycyjnych. Ogromną szansą
dla branży jest energetyka ze źródeł od-
nawialnych lokowana w środowisku
morskim. Unijne plany, z perspektywą
2050 roku, mówią o nawet 440 GW
mocy z elektrowni ulokowanych na mo-
rzach wokół Europy. Obecnie jest to kil-
kadziesiąt GW. Polski program budowy
morskiej energetyki wiatrowej przewi-
duje – do 2040 roku – budowę elek-
trowni o mocy kilkunastu GW.

Główne cele programu to wzmac-
nianie gospodarki Pomorza Zachodnie-
go, jak największy udział lokalnych
firm w budowie i eksploatacji morskich
elektrowni wiatrowych, wykorzystanie
potencjału regionalnych uczelni.

Pierwszym działaniem będzie zbu-
dowanie kompleksowej oferty inwesty-
cyjnej dla sektora wind offshore. Obej-
mie ona tereny inwestycyjne, miejsca
pod specjalistyczne usługi, bazę za-
chodniopomorskich firm zdolnych do
współpracy z branżą

Inicjatywę Zachodniopomorskiego
Klastra Morskiego i Agencji Rozwoju
Metropolii Szczecińskiej wspiera mar-
szałek województwa Olgierd Geblewicz,
a uczestniczyć w niej mają również sa-
morządy miast: Szczecin, Świnoujście,
Kołobrzeg, Darłowo.

Pomorze Zachodnie to lider energe-
tyki wiatrowej wśród regionów w Pol-
sce. Wytwarzana w Zachodniopomor-
skiem zielona energia pokrywa ponad
72% naszego zapotrzebowania energe-
tycznego.

Zachodniopomorskie_Offshore 2027 

W trosce o energię
Z sesji Rady Miejskiej

Wrześniowe 
obrady
We wtorek, 28 września, odbyła się w sali
posiedzeń darłowskiego ratusza 41. sesja Rady
Miejskiej. Radni mieli do rozpatrzenia 22 punkty
porządku obrad.

W posiedzeniu udział wzięli: burmistrz miasta Darłowo Arkadiusz 
Klimowicz, zastępca burmistrza Rafał Nagórski, sekretarz miasta Tomasz
Bobin oraz dyrektorzy spółek i instytucji miejskich. Na sesji obecnych było
13 radnych.

Wśród rozpatrywanych przez radnych zagadnień znalazły się m.in.:
zmiana budżetu miasta i idąca wraz z tym nowelizacja wieloletniej progno-
zy finansowej, podjęcie uchwał ws. zaliczenia dróg do kategorii dróg gmin-
nych (miejskich), a także dot. zasad wynajmowania lokali wchodzących 
w skład mieszkaniowego zasobu miasta Darłowo. Radni uchwalili także
teksty jednolite statutów osiedli: Zachód, Południe, Bema i Centrum. Pier-
wotnie zaplanowany porządek obrad, liczący 21 punktów, decyzją radnych
został rozszerzony o rozpatrzenie skargi. 

W związku z przegłosowaną przez radnych stosunkiem 13 głosów „za”
(przy 0 „przeciw” i „wstrzymujący się”) uchwałą zmieniającą konkluzje bu-
dżetu miasta, zwiększono dochody kasy miejskiej o kwotę 429 975,77 zł.
Wśród zmian, które wniosła nowelizacja znalazło się (m.in.) zwiększenie
dochodów z tytułu subwencji oświatowej, powiększenie wydatków na re-
monty dróg (o kwotę 124 596,55 zł) czy gospodarkę komunalną (o 55 293,22
zł) na koszty nasadzeń, obsługę toalet, montaż hydrantu, naprawę ławek
oraz koszty opracowania zagospodarowania miejskich terenów zielonych
przy ul. Lutosławskiego. Wprowadzono także nowe zadanie inwestycyjne
warte 420 000 zł – „Budowę fontanny wraz z miejscem wypoczynku w za-
bytkowym śródmieściu Darłowa” – które będzie realizowane przy dofinan-
sowaniu w wysokości 129 347,00 zł z funduszy wojewódzkich w latach 2021-
2022. 

Wobec przyjętych uchwał dot. zaliczenia dróg do kategorii dróg gmin-
nych (miejskich) uregulowano status prawny m.in. niedawno wybudowane-
go łącznika ulicy Nadmorskiej z układem ulic Marynarskiej i Południowej
w Darłówku Zachodnim. 

Uchwałą w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania
udziałów i akcji przez Burmistrza Miasta Darłowo, Rada Miejska uregulo-
wała ogólne zasady ww. materii zarówno w formie wkładów pieniężnych,
jak i niepieniężnych.

Sesję zakończyło wystąpienie Burmistrza Darłowa Arkadiusza Klimowi-
cza, który przedstawił radnym ramy planowanego budżetu miasta na 2022
rok, apelując do mieszkańców o składanie w terminie nieprzekraczającym
30 września swoich pomysłów dotyczących propozycji, które mogłyby zna-
leźć się w przyszłorocznym planie finansowym Darłowa.

Wyniki wszystkich głosowań znajdują się na stronie: 
www.portal.posiedzenia.pl/DARLOWO.

Nowy wzór dowodów osobistych

Tożsamość 
biometryczna

Na zdjęciu od lewej: Paweł Sujka – zastępca prezydenta Świnoujścia, Ewa Pełechata – zastępca prezydenta Kołobrzegu, Michał
Przepiera – zastępca prezydenta Szczecina, Olgierd Geblewicz – marszałek województwa zachodniopomorskiego, Andrzej Montwił 
– prezes zarządu stowarzyszenia Zachodniopomorski Klaster Morski, Rafał Nagórski – zastępca burmistrza Darłowa.

Niebawem 1 listopada 
– Dzień Wszystkich Świętych

Wielu z nas doświadczyło
sytuacji, w której trudno było

znaleźć grób bliskiej osoby.
Przypominamy, ze od roku

działa system darłowskiego 
e-cmentarza. Ma on ułatwić

rodzinom i bliskim korzystanie
z miejskich cmentarzy zlokali-

zowanych przy ulicy 
ojca Damiana Tynieckiego

oraz Fryderyka Chopina.

Darłowski e-cmentarz jest syste-
mem informacyjnym działają-

cym na zasadzie strony internetowej, na

której znajdują się informacje dotyczące
cmentarzy miejskich oraz osób tam po-
chowanych. Działanie systemu poprzez
takie narzędzia jak wyszukiwarka, 
wirtualny spacer, ułatwić ma przede
wszystkim znalezienie danego grobu.
Wszystko to dzięki wbudowanej mapie
danego cmentarza i jego podziału na
sektory. W trakcie prac inwentaryzacyj-
nych sporządzono również dokumenta-
cję fotograficzną grobów. Wraz z infor-
macją o miejscu pochówku w systemie
widzimy zatem jak wygląda dany grób.
Użytkownik informowany jest również
o rocznicy śmierci osób mu bliskich.
System z łatwością wyznaczy też trasę
dojazdu do poszczególnych cmentarz 
z każdego miejsca w kraju.

Poza w/w funkcjonalnością praca
systemu wpływa na efektywniejsze 
i szybsze zarządzanie cmentarzem.
Zarządca cmentarza, na bieżąco ak-
tualizuje bazę osób pochowanych. Ma
także do wykorzystania różne możli-
wości w zakresie powiadomień, 
komunikatów, które może również
kierować do użytkowników. Są to mię-
dzy innymi szczegółowe informacje 
o opłatach, dostępności miejsc pod 
pochówek, mapy zagospodarowania,
inne.

„Darłowski e-cmentarz” działa 
w systemie mogily.pl. W dostępnej wy-
szukiwarce lokalizacji wystarczy wpi-
sać: „Darłowo” a sam program przekie-
ruje nas do cmentarzy w Darłowie. 

W celu łatwiejszej nawigacji po darłowskich cmentarzach stworzyliśmy bezpośrednią domenę: www.cmentarze.darlowo.pl



WiadomościWiadomościinformacje
Wrzesień 2021 r. Nr 4 (178)6

Leszek Walkiewicz 
– wieloletni rzecznik prasowy

burmistrza miasta Darłowo 
– po kilkudziesięciu latach

pracy dla darłowskiego 
ratusza podjął decyzję o odej-

ściu z Urzędu Miejskiego 
w Darłowie na w pełni 
zasłużony odpoczynek.

W
ostatnim dniu pracy 
L. Walkiewicza, 30 czerw-
ca 2021 r., za jego nieoce-

niony wkład pracy na rzecz wspólnoty
lokalnej podziękował Arkadiusz Klimo-
wicz – burmistrz Darłowa, a także
współpracownicy z ratusza. 

Jego opowieści o wielkiej wyprawie
na pokładzie jachtu s/y Tropiciel wokół
globu słuchały niegdyś całe pokolenia
młodych mieszkańców Darłowa, w tym
przyszłych Ludzi Morza. Był niczym
Tony Halik z Elżbietą Dzikowską, któ-
rzy w swoim programie „Pieprz i wani-
lia” pokazywali nam namiastkę wielkie-
go świata, pełnego egzotycznych po-
dróży. To właśnie on snuł opowieści 
o żeglarstwie pisanym przez wielkie Ż,
a uprawianym realnie w bardzo skrom-
nych warunkach, udowadniających jed-
nak, że warto marzyć o podróży dooko-
ła świata.

W latach 1994–1998 był radnym 
i członkiem zarządu miasta, a także
przez kilka miesięcy zastępcą burmist-

rza. Od 1988 r. jest prezesem Towarzy-
stwa Przyjaciół Ziemi Darłowskiej. 
W latach 80. i 90. XX w. znajdował się

Leszek Walkiewicz zakończył pracę w darłowskim ratuszu

Dziękujemy!
we władzach Koszalińskiego Towarzy-
stwa Społeczno-Kulturalnego w Kosza-
linie i w Darłowie. Członek Stowarzy-
szenia Polskich Mediów. Od 1990 r. czło-
nek redakcji i następnie redaktor „Echa
Darłowa”, od 1993 redaktor Darłowskich
Zeszytów Naukowych, od 1999 r. był re-
daktorem „Wiadomości Darłowskich”.

Artykuły i zdjęcia publikował 
w „Morzu”, „Na Przełaj”, „Głosie Kosza-
lińskim”, „Głosie Pomorza”, „Kurierze
Szczecińskim”, „Dzienniku Bałtyckim”,
„Obserwatorze Lokalnym”, „Gazecie
Wyborczej”, „Pomeranii”, „Roczniku
Koszalińskim”, „Roczniku Słupskim”,
„Dorzeczu”, „Zeszytach Sławieńskich”,
„Wędrowcu Zachodniopomorskim”,
„Fokusie”, „Czasie Morza”. Współpraco-
wał z Radiem Koszalin, regionalnymi
gazetami i portalami internetowymi.
Inicjator i organizator historycznych
sesji naukowych o dziejach regionu.
Jest licencjonowanym przewodnikiem
po województwie zachodniopomor-
skim, pilotem wycieczek i prezesem
koła przewodników w Darłowie. Od po-
nad 10 lat jest członkiem Rady Muzeal-
nej w Muzeum Zamek Książąt Pomor-
skich w Darłowie i od 2016 r. jej prze-
wodniczącym. Odwiedził ponad 100
krajów na 6 kontynentach.

Obowiązki dotychczasowego rzecz-

nika prasowego burmistrza Darłowa
rozdzielone zostały pomiędzy Biurem
Burmistrza Miasta i Biurem Promocji 
i Komunikacji Społecznej UM.

Leszek Walkiewicz 
(ur. 18 listopada 1938 r.) 

– dziennikarz, podróżnik, pedagog, pilot
turystyczny, przewodnik, fotoreporter 
i wielki miłośnik żeglarstwa. Ukończył 
w 1962 roku Wydział Odlewnictwa Aka-
demii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
Uzupełniał wykształcenie na dwóch dwu-
letnich studiach podyplomowych: AGH 
– informatyka w przemyśle i w Politechnice
Koszalińskiej – Studium Pedagogiczne.

Pracownicy Urzędu Miejskiego 
w Darłowie serdecznie dziękują
Leszkowi Walkiewiczowi 
za owocną, wieloletnią 
współpracę. Prawdziwym 
honorem i zaszczytem była 
dla nas współpraca z tak nietu-
zinkową, barwną i ciekawą oso-
bowością.

Pamiętamy o Sybirakach Procesja w 524. rocznicę...
Ważną dla mieszkańców Kró-

lewskiego Miasta Darłowo
tradycją jest organizowana rokrocznie
procesja pokutno-błagalna, odbywają-
ca się na pamiątkę wydarzeń sprzed
524 lat, kiedy to 16 września 1497 roku
Darłowo zalała potężna fala tsunami,
zwana „Niedźwiedziem morskim”. 

W tym roku odbyła się ona 14 wrześ-
nia, a przewodniczyli jej Arkadiusz 
Klimowicz – burmistrz Darłowa oraz
ówczesny biskup pomocniczy diecezji
kołobrzesko-koszalińskiej Krzysztof
Włodarczyk.

Tegoroczna procesja przeszła przez
centrum Darłowa, przechodząc obok
charakterystycznych punktów histo-
rycznych, takich jak Brama Wysoka,
Rynek Miejski czy Zamek Książąt Po-
morskich. Uczestniczyli w niej miesz-
kańcy, turyści, kompania honorowa Ze-
społu Szkół Morskich w Darłowie oraz
poczty sztandarowe. Zgodnie z tradycją
włodarze miasta rozdawali jałmużnę 
– DAR-DARY, czyli maślane ciastka 
z wybitą nazwą miasta i koroną.

W roku 1497 w darłowskim zamku
przebywała księżna Anna Jagiellonka,
żona księcia Bogusława X, oczekując tutaj
na powrót męża z pielgrzymki do Ziemi
Świętej. Podczas jej pobytu, księżna była
świadkiem największej powodzi morskiej
w dziejach Pomorza zwanej „niedźwie-
dziem morskim”. Powódź 16 września pa-
miętnego roku 1497 zalała miasto.

– W Darłówku zostały całkowicie
zniszczone nabrzeża portowe, paraliżu-
jąc na długi czas handel. Prawie wszyst-
kie domy zostały rozmyte. Cztery statki
znajdujące się w porcie, w tym duży
„Kreyer” zostały zerwane z cum i wy-
rzucone na ląd. Jeden z nich znalazł się
koło Żukowa, jeden w pobliżu kościoła
św. Gertrudy, a dwa pod samym klasz-
torem kartuzów. Rów Lütow uległ cał-
kowitemu zapiaszczeniu – mówi Karol
Matusiak, dyrektor Muzeum – Zamku
Książąt Pomorskich w Darłowie.

– Samo Darłowo także ucierpiało.
Spichlerze nad Wieprzą zostały zalane
wodą tak, że uległy zniszczeniu znajdu-

jące się w nich towary. Przedbramie
bramy Wieprzańskiej runęło. W kościele
Mariackim zostały rozbite okna oraz
spadła część dachu z wieży. Dużą część
swojego królewskiego posagu księżna
Anna przeznaczyła na pomoc ludziom,
którzy ucierpieli w czasie powodzi. Aby
tragedia się nie powtórzyła pleban oraz
burmistrz ślubowali każdego roku 
w owym dniu, po uroczystym nabożeń-
stwie, przejść z procesją wokół miasta,
przy czym rada miała nieść ufundowaną
piękną świecę i rozdzielać jałmużnę 
– dodaje.

Felieton z tegorocznej procesji poja-
wił się w Dzień Dobry TVN.

15 czerwca 2021 roku w gabinecie
Arkadiusza Klimowicza – burmistrza
miasta Darłowa odbyła się wyjątkowa
uroczystość wręczenia Medali za Dłu-
goletnie Pożycie Małżeńskie państwu
Tadeuszowi i Marii Muchowskim. 

W imieniu Prezydenta RP Andrzeja

Dudy, gospodarz Darłowa uhonorował
jubilatów medalami i specjalnym listem
gratulacyjnym na 50-lecie ich małżeń-

stwa. Oboje urodzili się w naszym re-
gionie. Tadeusz Muchowski urodził się
w Domasławicach koło Darłowa. Pani
Maria w Jeżyczkach. 

Dostojni jubilaci zawarli związek
małżeński 25 grudnia 1969 roku. Od
1989 roku, po wybudowaniu przy ulicy
Wałowej domku jednorodzinnego,
mieszkają w Darłowie. 

Jubilaci dochowali się trzech synów,
pięcioro wnuków i trójki prawnuków.
Pasją obojga jest działka warzywna 
w Darłowcu, gdzie wypoczywają na za-
służonej emeryturze i hodują warzywa,
gołębie i rybki.

Ich receptą na długoletnie pozycie
małżeńskie jest, oprócz miłości, pełne
zaufanie oraz umiejętność wybaczania.

Złotym Jubilatom życzymy dalszych
szczęśliwych lat w zdrowiu, 

zadowoleniu, niegasnącej miłości 
oraz kolejnych pięknych jubileuszy. 

Złote Gody 
O książętach i władcach Darłowa 

W połowie czerwca 2021 roku ukazała się wydana
przez Darłowski Ośrodek Kultury im. Leopolda Tyrmanda
książka autorstwa Leszka Walkiewicza nosząca tytuł
„Książęta i władcy Ziemi Darłowskiej do połowy XVII
wieku”.

Licząca 352 strony publikacja prezentuje chronolo-
gicznie biogramy i ważniejsze dokonania na przestrzeni
ponad sześciu stuleci: monarchów, książąt, władców, a nie-
kiedy również ich żon władających tymi ziemiami.

Powstało kompendium wiedzy przydatne zaintere-
sowanym Czytelnikom i mieszkańcom Pomorza, a także
turystom. Książka zawiera duży ładunek wiedzy histo-
rycznej. Oprócz biogramów władców zamieszczono rów-
nież ważniejsze informacje o księżnych i żonach władców na tle ówczesnych czasów,
które miały istotny wpływ na dzieje Darłowa i regionu.

Publikacja obejmuje blisko siedem wieków historii tej słowiańskiej ziemi. 
Publikacja ukazała się dzięki wsparciu Arkadiusza Klimowicza – burmistrza 

Królewskiego Miasta Darłowa.

Zudziałem pocztów sztandaro-
wych, przedstawicieli lokalnych

władz i instytucji, służb mundurowych
i kompanii honorowej Zespołu Szkół
Morskich w Darłowie 17 września 
w samo południe Darłowo oddało hołd
Sybirakom podczas miejskiej okolicz-
nościowej uroczystości przy skwerze
generała Władysława Sikorskiego.

Tego wyjątkowego dnia nie zabrakło
osób najważniejszych – członków
Związku Sybiraków – z Koła w Darło-
wie, w imieniu którego podczas uro-
czystości zabrał głos Jerzy Surowiec. Po
wysłuchaniu hymnu Sybiraków i przy-
toczeniu przez prezesa darłowskiego
koła historii, wskutek której nastąpiły
masowe deportacje Polaków na wschód
– m.in. na Syberię, swoje przemówienie
wygłosił zastępca burmistrza Darłowa
– Rafał Nagórski, który złożył hołd

kombatantom i Sybirakom pamiętają-
cym z autopsji wydarzenia sprzed 
82. lat. 

Podczas uroczystości wręczono tak-
że odznaczenia osobom zasłużonym dla
podtrzymywania i kultywowania tożsa-
mości oraz historii Polski. Uhonorowa-
no Zbigniewa Stańczaka Krzyżem
Obrońców Kresów Wschodnich, za pro-
pagowanie patriotyzmu na Kresach
oraz Teresę Grywińską-Sochę, za zasługi
dla Związku Kombatantów RP i Byłych
Więźniów Politycznych.

Przed Obeliskiem Kombatantów 
i Sybiraków kwiaty złożyli m.in. przed-
stawiciele lokalnego samorządu: wice-
starosta sławieński Andrzej Protase-
wicz, sekretarz powiatu sławieńskiego
Waldemar Bonk, zastępca burmistrza
Darłowa Rafał Nagórski i wójt gminy
Darłowo Radosław Głażewski.

Praktycznie Leszek Walkiewicz się z nami nie pożegnał, ponieważ w lipcu i sierpniu pełnił
jeszcze rolę przewodnika miejskiego. Później w tej roli zastąpiła go radna Krystyna Różańska

Na zdjęciu Zbigniew Stańczak Fot. D. Jasiewicz

Od wielu lat darłowską procesję wzbogaca udział bractwa rycerskiego ze Słupska 
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ogólnopolski Dzień Przedszkola-
ka to święto ustanowione z ini-

cjatywy Rzecznika Praw Dziecka
uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Pol-
skiej 13 września 2013 roku dla popula-
ryzacji wychowania przedszkolnego 
i wzrostu jego znaczenia w świadomo-
ści społecznej.

W poniedziałek, 20 września, Przed-

szkole nr 2 rozbłysło wszystkimi kolo-
rami tęczy! Każda grupa ubrała się 
w barwy symbolizujące jej nazwę.
Przedszkolaki przygotowały się do
przemarszu ulicami miasta, żeby poka-
zać Darłowianom jak świętują. Ale za-
nim to nastąpiło, w każdej przedszkol-
nej sali odbywały się dyskoteki. Szaleń-
stwo ogarnęło wszystkich! Kółeczka,

pary, wężyki, rock&roll, macarena,
samba – czego tam nie było! Nie za-
brakło oczywiście wspólnych zdjęć 
w grupowych emblematach. Były też
dyplomy, medale, poczęstunek dla łasu-
chów. I na koniec piękny, kolorowy ko-
rowód ruszył spod przedszkola. Wywo-
łał zachwyt mieszkańców. Już czekamy
na to co się wydarzy za rok!

ŚWIĘTO WSZYSTKICH PRZEDSZKOLAKÓW

ponad 1,8 miliona złotych dar-
łowski samorząd przeznaczył

na modernizację samorządowych bu-
dynków oświatowych: Szkoły Podsta-
wowej nr 3 im. Króla Eryka Pomor-
skiego oraz Przedszkola nr 2 im. Jani-
ny Porazińskiej. W ramach inwestycji
zmodernizowano m.in. instalacje
grzewcze budynków.

29 lipca, w darłowskim ratuszu,

podpisano umowę z wykonawcą re-
montu instalacji gazowej i pomieszcze-
nia kotłowni w budynku darłowskiej
„Trójki”, a także całej infrastruktury
centralnego ogrzewania. Modernizacji
uległa także instalacja wodno-kanaliza-
cyjna budynku oraz sieć elektryczna 
w remontowanych łazienkach i kotłow-
ni. Wyremontowane zostało także za-
plecze sanitarne przy sali gimnastycz-

nej oraz toalety dla niepełnosprawnych.
Wartość tych prac to 1 492 372,79 zł.

Druga umowa dotycząca budynku
Przedszkola nr 2 im. Janiny Poraziń-
skiej określała roboty budowlane, które
wpisują się w cele zadania realizowane-
go przez Miasto Darłowo pn. „Budowa
nowego systemu zarządzania energią 
w przedszkolu nr 2 – etap dotyczący in-
stalacji grzewczej”. Inwestycje przepro-

wadzone w publicznym przedszkolu
pochłonęły 322 260,00 zł i zostały sfi-
nansowane – tak jak w przypadku prac
przeprowadzanych w SP3 – w całości ze
środków własnych samorządu.

Zastępca burmistrza Darłowa, Rafał
Nagórski wraz z przedstawicielem kon-
trahenta wizytował przed rozpoczę-
ciem prac modernizowany obiekt, by
osobiście obejrzeć zakres prac i omówić
z dyrekcją placówki jej funkcjonowanie
podczas remontu, gdyż odbywał się
także w czasie roku szkolnego.

Rubinowy 
Jubileusz 
pRacy 
We wtorek, 3 sierpnia, sekretarz

miasta Tomasz Bobin zaprosił na spotkanie
do ratusza Bożenę Tatuśko – wieloletnią
nauczycielkę, a obecnie także dyrektor Szkoły
Podstawowej nr 3 im. Króla Eryka Pomor-
skiego w Darłowie. Przekazał w imieniu bur-
mistrza Darłowa okolicznościowe gratulacje
z okazji wyjątkowego – rubinowego jubi-
leuszu 40-lecia pracy zawodowej. 

„Gratulując zaszczytnego jubileuszu 
zawodowego, życzę dalszych sukcesów 
w pracy pedagogicznej” – napisał w liście
skierowanym do Jubilatki włodarz Darłowa.

Remonty w przedszkolu i szkole

Rozpoczęcie roku szkolnego
to dla wielu powrót do szarej

rzeczywistości. Jednak 
po niemal dwuletniej 

przerwie, 1 września 2021 roku
uczniowie z utęsknieniem 

zasiedli w szkolnych ławkach.
Jak wyglądało huczne powi-

tanie nauki w Darłowie? 
Każdemu apelowi przyświe-

cało jedno hasło: 
by nauka stacjonarna trwała

jak najdłużej.

Jednak to, jak długo uczniowie 
w szkolnych ławkach zostaną, za-

leży też od nich samych. Pomóc mają
szczepienia. Jednak jeszcze nie wszyst-
kie roczniki szkolne mogą przyjąć
szczepionkę. Wszystkich natomiast
obowiązuje zasada DDM, czyli dystans,
dezynfekcja, maseczka. Darłowskie pla-
cówki – jak podkreśla burmistrz Darło-

wa – Arkadiusz Klimowicz, ale i sami
dyrektorzy – są przygotowane na przy-
jęcie uczniów.

Statystyki edukacyjne

Do szkół powiatu sławieńskiego
uczęszcza 1445 uczniów. których uczy
192 nauczycieli. Najbardziej obleganą
szkołą powiatową jest Zespół Szkół
Morskich w Darłowie (821 uczniów).

Samorząd miejski Darłowa jest 
organem założycielskim dla jednej
szkoły i jednego przedszkola. Do Szkoły
Podstawowej nr 3 im. Króla Eryka 
Pomorskiego uczęszcza 806 uczniów
(78 nauczycieli), a do Przedszkola nr 2
im. Janiny Porazińskiej – 165 dzieci (22
nauczycieli).

Oczywiście w Darłowie funkcjonuje
też Niepubliczna Szkoła Podstawowa
im. Lotników Morskich (ok. 150
uczniów) oraz cztery przedszkola nie-
publiczne, do których łącznie chodzi
422 dzieci.

Darłowskie szkoły i przedszkola

Inauguracja roku szkolnego

fot. artur WejneroWski

fot. Łukasz Dominiak fot. Daniel frącz



Trochę o statystykach…
Pomimo pandemii, wprowadzonych

obostrzeń i wydawałoby się niezbyt opty-
mistycznego początku wakacji, letni sezon
turystyczny pod wieloma względami
można udać za bardzo udany. Utrudnienia
w podróżowaniu za granicę sprawiły, że
ogromna liczba gości, która mogłaby poje-
chać w inne miejsce, w tym roku wybrała
się nad polskie morze. Pośredni wpływ na
ten stan miała nasza obecność w mediach. 

Od końca czerwca pojawiło się aż 3793
wzmianek o Darłowie (484 w prasie, 212 ra-
diowych, 103 w TV) Reszta to wzmianki 
w social mediach i internecie – 2994. Biorąc
pod uwagę wycenę danego przekazu, tj. jego
ekwiwalent reklamowy, daje nam to aż 16
936 809 zł.

Ekwiwalent reklamowy to nic innego
jak oszacowanie wartości publikacji lub emisji
danego przekazu na podstawie cenników re-

klamowych medium, powierzchni publikacji, liczby odsłon, liczby unikatowych użytkow-
ników czy czasu trwania programu. Wyraża sumę środków finansowych, jakie Miasto
musiałoby wydać, gdyby dany materiał był reklamą. 

Nie gorzej prezentowaliśmy się w mediach społecznościowych. Sam zasięg strony
„Miasto Darłowo” na Facebooku (od 29 czerwca): to aż 726 672 użytkowników.

Najwięcej osób obejrzało galerię inscenizacji batalistycznej D-DAY, na plaży zachod-
niej, ramach Międzynarodowego Zlotu Pojazdów Wojskowych: 50,9 tys.

Najwięcej reakcji osiągnął post dot. 20-lecia TVN24: ponad 1,2 tys.

Te wyniki to zasługa nas wszystkich, za co serdecznie dziękuję.

Artur WeJNerOWsKI 
KIerOWNIK BIurA PrOMOcJI I KOMuNIKAcJI sPOłecZNeJ
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Projekt Plaża W DarłoWie!

Świetna zabawa 
Wraz z zakończeniem Igrzysk

Olimpijskim w Tokio, w Dar-
łowie – a konkretnie na plaży w Dar-
łówku Zachodnim – dobiegł końca te-
goroczny Projekt Plaża TVN. W tym
roku kluczowy był sport i aktywności
fizyczne. Przez cały weekend strefa tęt-
niła życiem, oferując moc atrakcji dla
odwiedzających w każdym wieku. 

– To już trzeci raz w te wakacje, kie-
dy telewizja TVN gościła w Darłowie.
Zaczęliśmy Szkłem Kontaktowym. Ty-
dzień później wyjazdową prognozą po-
gody, by na półmetek wakacji wkroczyć
gościnnie z TVN-em, Eurosportem 
i playerem w klimacie finału Igrzysk
Olimpijskich – mówi Artur Wejnerow-
ski, kierownik darłowskiej promocji. 
– W miasteczku każdy miał szansę na
spróbowanie swoich sił w wielu waka-
cyjnych dyscyplinach: pływaniu na de-
sce SUP, kajakach, ściance wspinaczko-
wej czy siatkówce plażowej. Na zwolen-
ników mniej „ekstremalnych” sportów
czekały zajęcia z zumby i jogi. Z myślą 

o najmłodszych w ramach projektu po-
wstała strefa „Kids Club”.

Wieczory z kolei były czasem kino-
maniaków, którzy mogli zrelaksować
się na leżaku w strefie kina plenerowe-
go PLAYER. Specjalne pokazy filmowe:
„Różyczki” i „Nice Guys” odbyły się na
Wyspie Łososiowej.

Projekt Plaża nie byłby tym projek-
tem, który pamiętamy, gdyby miało
zabraknąć spotkań ze znanymi osoba-
mi. W Darłowie, w ramach „Spotkań
Playera”, gościli uczestnicy programów
reality-show: Beata Postek (Hotel Pa-
radise, One Night Squad) oraz Michał
Baryza (Top Model, One Night Squad).
Wraz z Olivierem Janiakiem na miej-
scu była także Karolina Malinowska,
ambasadorka marki Ovolovo, Piotr
Kucharski z Masterchefa, ambasador
marki Sokołów, prof. dr hab. n. med.
Marek Ruchała, konsultantka ds. me-
dycznych w firmie BIOFARM Marzena
Wierzbicka, czy aktorka Julia Konars-
ka.

Wakacyjne preferencje wypoczynku Polaków

Jakość budzi zaufanie 
– To było wspaniałe lato. Rekordowe.
Z roku na rok jest lepiej – mówił 
w wywiadzie dla dziennika „Rzecz-
pospolita” Arkadiusz Klimowicz, bur-
mistrz Darłowa.

Tegoroczne powodzenie sezonu let-
niego w Darłowie dało się dostrzec go-
łym okiem, widząc chociażby tłumy tu-
rystów na plażach, w restauracjach, na
„Muzycznych 5” na rynku, czy w hote-
lach.

Połowa września to czas, gdy sezon
wakacyjny powoli dobiega końca. Jest to
zatem dobra chwila na jego podsumo-
wanie – w niecodziennej statystyce. Ta
jest możliwa dzięki danym udostępnio-
nym przez Referat Integracji Europej-
skiej i Inwestycji UM, które w liczbach
ujmują ilość przejść mieszkańców i tu-
rystów w dwóch charakterystycznych
punktach Darłowa – przez kładkę przy-
rodniczą na wydmie zachodniej w Dar-
łówku Zachodnim oraz przez most im.
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Jak wskazują wyniki z urządzeń
mierzących natężenie ruchu, od 
1 czerwca do 31 sierpnia 2021 roku kładkę

Szkło Kontaktowe z Darłow
Setki tysięcy widzów z całej Polski mogło po raz kolejny obejrzeć „Szkło Kontaktowe”  

nadawane z Darłowa. Katarzyna Kasia i Grzegorz Markowski 26 i 27 czerwca poprowadzili wyja
odcinki, w tym jeden z udziałem publiczności.

To nie pierwszy raz, kiedy ekipa „Szkła Kontaktowego” – magazynu satyryczno-publicysty
emitowanego na antenie telewizji TVN24 od 2005 roku – realizuje odcinki wyjazdowe z Darłow   
widzowie cenią sobie transmisje z różnych charakterystycznych dla naszego miasta miejsc. W ty  
koordynatorzy przedsięwzięcia – pracownicy Biura Promocji Miasta i Komunikacji Społecznej – w
dziedziniec Zamku Książąt Pomorskich (w sobotę – z udziałem publiczności) oraz wnętrza urokliwej Br
LIDO (w niedzielę).

Zarówno w 2020 roku, jak i 2021 r. – z powodu pandemii koronawirusa – nie mogła odbyć się j
szowa 10. edycja Media i Sztuka. Mimo to władze Darłowa postanowiły uhonorować rok temu ekipę 
Kontaktowego” TVN24 nagrodą festiwalową – Falą Festiwalu Media i Sztuka. 

„Szkiełko” jest ściśle powiązane z Darłowem od lat, właśnie za sprawą Festiwalu Media i S
podczas którego to w przeszłości dziennikarze – m.in. śp. Grzegorz Miecugow, Marek Prz  
czy śp. Maria Czubaszek – prowadzili dla milionów widzów codzienny magazyn satyryczno-publicys
(m.in. z wnętrz Zamku Książąt Pomorskich czy znad kanału portowego).

Retransmisja wszystkich odcinków dostępna jest na platformie TVN24 GO.

Onet rano powiedział Polakom:

„Dzień dobry” z Dar

Gośćmi pani redaktor podczas
1,5-godzinnej audycji byli:

– marszałek województwa zachodnio-
pomorskiego – Olgierd Geblewicz, który 
z kładki przyrodniczej w Darłówku Za-
chodnim zachwalał walory Pomorza Za-

chodniego, wskazując na rozwój tego re-
gionu dzięki Funduszom Europejskim 
– w tym m.in. Europejskiemu Funduszo-
wi Społecznemu w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa
Zachodniopomorskiego 2014-2020;

15 lipca widzowie nadawanego w internecie porannego pro-
gramu publicystycznego „Onet Rano” rozpoczęli dzień pięk-

nymi widokami z Darłowa, bo to właśnie z naszego miasta 
realizowane było wyjazdowe wydanie pasma prowadzonego

przez dziennikarkę Iwonę Kutynę.

Na zdjęciu: Olivier Janiak
Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego - Olgierd Geblewicz w rozmowie 
z red. Iwoną Kutyną
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przyrodniczą w Darłówku Zachodnim od-
wiedzono w sumie aż 216 803 razy! Śred-
nio w trakcie doby spacerowicze wizy-
towali to miejsce 2357 razy, zaś najwię-
cej – w sobotę, 21 sierpnia, podczas
inscenizacji batalistycznej walki w Nor-
mandii. Wówczas kładkę odwiedzono
aż rekordowo 4 758 razy. 

Z kolei mostem im. Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy, który przebiega
przez rzekę Wieprzę, w analogicznym
okresie przespacerowano się 55 774 razy
(średnio 625 razy na dobę).

Warto także przytoczyć dane prze-
kazane przez Biuro Prasowe Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Za-

chodniopomorskiego, które wskazują
na ogromne zainteresowanie turystów
przyjazdem do Darłowa transportem
kolejowym. Na przejazdy szynobusem re-
lacji Sławno-Darłowo kupiono w okresie
26.06-31.08.2021 r. aż 13 117 biletów (6385
w lipcu i 6732 w sierpniu). Największe
obłożenie odnotowano w tygodniu 
12-18 lipca (gdzie sprzedano ponad 1600
biletów) oraz 16-22 sierpnia (ponad
1700 biletów).

Wszystkie te wskaźniki jednoznacz-
nie wskazują, że kolejny rok zaufało
nam i wybrało Darłowo na miejsce swo-
jego wakacyjnego wypoczynku tysiące
gości, za co bardzo dziękujemy!

   wa
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             azdowe

      
          ycznego

             wa. Stali 
            m roku

           wybrali
             rasserie

  
                  ubileu-

              ę „Szkła
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– poseł do Parlamentu Europejskiego –
Bartosz Arłukowicz, który spędził mło-
dość w Darłowie i z sentymentem
wspominał z Brukseli młodzieńcze lata
spędzone np. jako uczeń darłowskiego
liceum im. Stanisława Żeromskiego;

– redaktor Cezary Łazarewicz, rów-
nież darłowiak z pochodzenia, który
zwrócił uwagę z tarasu Zamku Książąt
Pomorskich na niesamowitą zmianę
wizerunkową i infrastrukturalną, jaką
Darłowo przeżywa od czasu upadku ko-
munizmu w Polsce;

– zastępca burmistrza Darłowa Rafał

Nagórski, opowiadający o niedawnej
„walce z parawaningiem” na darłow-
skich w plażach i ofercie turystycznej
nadmorskiego kurortu;

– Agnieszka Kwiatkowska-Chicewicz
– menadżerka Brasserie LIDO oraz Ya-
roslav Petrovski, kucharz;

– ratownicy wodni: Julia Salik i Sylwe-
ster Kowalski, którzy z pokładu jachtu
Hoteli Nadmorskich przybliżyli swoją
codzienną pracę na kąpieliskach strze-
żonych i wyzwania, przed którymi stają
każdego dnia.

   

   rłowa

Program można obejrzeć w każdej chwili
na naszej stronie internetowej oraz 
w mediach społecznościowych. Był 
sfinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Zachodniopomorskiego 2014-
2020.

Kulturalne
wakacje

Ponad 100 dzieci skorzystało z bez-
płatnych zajęć wakacyjnych w ramach „Kul-
turalnych Wakacji w Skło 44”. 

Przypominamy – oferta kierowana była
do dzieci i młodzieży z Darłowa i oferowała
udział w zajęciach tanecznych, plastycznych
i ceramicznych realizowanych w Domu Kul-
tury Skło 44 pod czujnym okiem wykwalifi-
kowanych instruktorów DOK Darłowo. Rea-
lizatorem tego przedsięwzięcia był: Darłowski
Ośrodek Kultury, a wsparcia finansowego
udzieliło na ten cel – Miasto Darłowo.

DOK kończy
sezOn na plus 

Na zdjęciu red. Iwona Kutyna i Cezary Łazarewicz Fot. tomasz Keler

Magda Burduk, dyrektor Darłowskiego
Ośrodka Kultury

Zespół Niezbędny BalastKoncert Filharmoni Koszalińskiej

Żywiołowa Dikanda zaingurowała cykl muzycznych piątków Tłum ludzi gromadził się na darłowskim rynku

Szkło Kontaktowe na żywo, z udziałem publiczności na zamkowym dziedzińcu pro-
wadzili: dr Katarzyna Kasia i Grzegorz Markowski

Rewelacyjny koncert Renaty Przemyk Mocne brzmienia zapewnił zespół Cree

Grand Press Photo 2021 w darłowie

272 najlepsze zdjęcia prasowe, z tegorocznej edycji konkursu Grand Press
Photo, gościły od 19 lipca do 8 sierpnia na  rynku miejskim w Darłowie.

Do obejrzenia ekspozycji na Placu Tadeusza Kościuszki w Darłowie zaprosili organiza-
torzy konkursu: magazyn „Press” i Fundacja Grand Press. Wystawę można było oglądać 
codziennie, przez całą dobę. Prezentowały 272 fotografie: 44 zdjęcia pojedyncze, 10 fotore-
portaży, cztery projekty dokumentalne oraz siedem zdjęć pojedynczych i trzy fotoreportaże
w kategorii Young Poland. 

Tytuł Zdjęcia Roku otrzymała fotografia Adama Lacha (Napo Images) przedstawiająca
mężczyznę, który utknął w samochodzie między kordonem policji a protestującymi przeciwko
orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji.

Organizatorem był samorząd darłowski Miasto wspólnie z partnerem – Proxin Inves-
tment budującym apartamentowiec Nautic Park w Darłówku Wschodnim.

Dziękujemy za wspólny
sezon – wynikiem na „plus”

kończymy lato!
Dziękujemy przede wszystkim pub-

liczności. A ponadto: artystom, partne-
rom, mecenasom, mieszkańcom Darło-
wa, przyjaciołom, fanom i sympatykom.

Lato i wakacje 2021 
kończymy wynikiem: 
24 kina plenerowe (14 granych dla

Darłowa – 10 dla sąsiadów z gmin: Dar-
łowo, Postomino i Malechowo), 

26 koncertów (w tym: Muzyczne
Piątki, koncerty organowe, Reggaen-
walde, Operetki na Zamku, szanty 
w porcie), 

do tego Festiwal Filmów Skandynaw-
skich, spotkania, pokazy specjalne, wy-
darzenia okolicznościowe i… zorgani-
zowane wakacje dla dzieci i młodzieży 
–to najpiękniejszy koncert grany pro-
sto z serca w takt melodii, którą znają
wszyscy: #lubiędarłowo

Za udany sezon dziękują pracownicy
i dyrekcja Darłowskiego Ośrodka Kultu-
ry im. Leopolda Tyrmanda.
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Uwaga! Przetargi!

Przygotowywane są do sprzedaży następujące nieruchomości:
– Nieruchomości położone przy ulicy Nadmorskiej, obręb 2
• oznaczona numerem 343/28, o powierzchni 2245 m2,
• oznaczona numerami 343/29,342/8,345/8, o powierzchni 2223 m2,
• oznaczona numerem 342/10, o powierzchni 2208 m2,
• oznaczona numerem 342/11, o powierzchni 2164 m2,

– Nieruchomość położona przy ul. Wybickiego 6 i 8, obręb 13
• oznaczona numerami 149/35,154/10,153/1, o powierzchni 6002 m2,

– Nieruchomość położona przy ul. Rzemieślniczej 32, dz. 301, o pow. 197 m2, obręb 10

– Nieruchomość położona przy ul. Bogusława X 28, dz. 30/5, o pow. 21 m2, obręb 11

– Nieruchomości położone przy ul. Królowej Jadwigi, obręb 13
• oznaczona numerem 274/37, o powierzchni 3141 m2,
• oznaczona numerem 274/38, o powierzchni 3150 m2,

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

Ogłoszenie i warunki przetargów publikowane są na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Darłowie www.darlowo.pl
w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce zarządzenia burmistrza, są wywieszane na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim 
w Darłowie.

Nowy 
portal 
dla 
inwestorów

Referat Gospodarki Nierucho-
mościami i Planowania oraz Biuro
Promocji Miasta oddały do użytku
nową stronę z kompendium wiedzy
dla inwestorów. 

Na www.darlowo.pl/inwestor
publikowane są wszystkie niezbędne
informacje dotyczące planowanych
przetargów i zamówień publicznych
oraz funkcjonowania strefy ekono-
micznej czy Miejskiego Planu Zagos-
podarowania Przestrzennego, które
mogą okazać się pomocne w podej-
mowaniu decyzji o inwestowaniu 
w naszym mieście.

„Morsacy”
w Ystad

Projekty unijne w Zespole Szkół Mor-
skich to niewątpliwie najlepsza okazja do
rozwijania swoich zainteresowań i pozna-
wania świata. Szkolny projekt „Kwalifikacje
zawodowe krokiem w przyszłość” to oprócz
kursów dedykowanych poszczególnym kie-
runkom, również możliwości udziału w wy-
jazdach i wizytach studyjnych. Uczniowie
klas czwartych i absolwenci mieli okazję wy-
jechać do Akademii Morskiej w Szczecinie.
Dzięki uprzejmości władz uczelni mogliśmy
zwiedzić wszystkie wydziały i uzyskać szcze-
gółowe informacje na temat nauki na kon-
kretnych kierunkach.

Bardzo ciekawą częścią wyjazdu był rejs
edukacyjny promem Mazovia. Za zgodą ka-
pitana promu zobaczyliśmy pracę załogi „od
kuchni” – wchodząc na mostek kapitański,
poznając kajuty o różnych standardach oraz
schodząc pod pokład do samego serca ma-
szyny.

Wszystkim uczniom polecamy udział
w szkolnych, większych i mniejszych projek-
tach.

To już trzeci rok, w którym
usiłujemy pogodzić działal-

ność Portu i Mariny Darłowo 
z okresami pandemicznymi.

Nie jest to łatwe, wymaga
wzmożonego wysiłku i czuj-

ności, ale dajemy radę.

Jedną z ważniejszych ról naszego
portu są przeładunki. Większość 

z nich jest świadczona przez firmę
Agroport. Firma MAG, także obecna na
tym rynku, powoli wycofuje się z obsłu-
gi w naszym porcie.

Obecnie rozładunki ogółem to 72192
tony.

Drugą, znakomicie się rozwijającą

rolą naszego portu jest działalność bia-
łej floty, czyli statków wycieczkowych.
Król Eryk i Unicus zabrali na swoje po-
kłady ponad 40 tys. pasażerów.

W Marinie Darłowo, pomimo nie-
sprzyjającej sierpniowej pogody i roz-
huśtanego morza, odwiedziło nas po-
nad 400 jednostek, dzięki czemu uroki
portu i miasta Darłowo poznały 1322
osoby. Co ważne, żadna z nich nie była
zawiedziona ofertą, jaką dla nich przy-
gotowaliśmy. Musimy się pochwalić, że
żeglarze są pod wrażeniem obsługują-

cej ich infrastruktury portowej, empa-
tii, z jaką spotkali się ze strony naszej
załogi, i zauroczeni naszym kurortem.

Dodatkowo nasz port był miejscem
regat organizowanych przez miejscowy
Jacht Klub Królewskiego Miasta Darło-
wo. Znakomicie zorganizowane i cieszą-
ce się sporym zainteresowaniem braci
żeglarskiej z Kołobrzegu, Ustki i innych
portów nadbałtyckiego wybrzeża.

Na koniec coś, z czego jesteśmy
szczególnie dumni. Wraz z ZSM Darło-
wo realizowaliśmy projekt pod nazwą

„Kwalifikacje Zawodowe Krokiem 
w Przyszłość”. Uczestniczyło w nim 
19 uczniów z naszej „Morskiej”. Według
ich opinii wiele wynieśli edukacyjnie 
z uczestnictwa w tym projekcie.

Teraz przed nami okres wytężonej
pracy modernizacyjnej, konserwator-
skiej i remontowej. Przygotowania do
sezony turystycznego 2022 rozpoczyna-
my już teraz.

AgnieszkA Lupke, 

prezes zArządu portu

Port otwarty na żeglarzy 

Wandalizm – nie bądźmy bierni! Nie bądźmy bierni 
i obojętni w sytua-
cjach, gdy jesteśmy
świadkami aktów
chuligaństwa. 
Prosimy o zgłaszanie
wszystkich zaobser-
wowanych zachowań
sprzecznych 
z prawem na policję 
– telefonicznie na
alarmowe numery
112, 997 
lub dzwoniąc 
do komisariatu 
w Darłowie: 
47 784 33 11. 
Wezwania przyjmuje
także Straż Miejska
w Darłowie 
– tel. 94 314 34 97.

M
inisterstwo Infrastruktury
analizuje możliwość reor-
ganizacji połączeń kolejo-

wych w północnej części Polski. Być
może w perspektywie 2030 roku uru-
chomione zostaną sezonowe połączenia
dalekobieżne docierające do Darłowa 
– wynika z oficjalnego pisma przedło-
żonego w Sejmie RP przez wiceministra
infrastruktury.

Zgodnie z konkluzjami zawartymi 
w odpowiedzi z 1 września 2021 r.
wiceministra infrastruktury Andrzeja
Bittela na interpelację poselską 
w sprawie połączeń kolejowych do
miejscowości nadmorskich i ułatwie-
nia transportu społeczności lokalnej,
trwają prace nad opracowaniem doku-
mentacji przedprojektowej (studium
wykonalności) dla projektu pn. „Prace
na ciągu transportowym Trójmiasto 
– Szczecin na odcinku Słupsk – Szcze-

cin Dąbie przez Koszalin – Stargard/
Kołobrzeg – Goleniów obejmującym li-
nie kolejowe nr 202, 401 i 402 – analiza
możliwości nowego przebiegu linii ko-
lejowych przez Darłowo, Darłówko,

Mielno oraz inne miejscowości nad-
morskie”.

– Pierwszy krok do sukcesu został
zrobiony. Gdyby nie było właśnie tej
analizy, to sprawy by w ogóle nie było.

Nie moglibyśmy marzyć, że kiedykol-
wiek szybki pociąg typu Pendolino
przyjedzie do Darłowa. Dzięki aktywno-
ści wielu ludzi, w tym Urzędu Miejskie-
go w Darłowie i wsparcia Urzędu Mar-
szałkowskiego w Szczecinie oraz polity-
ków życzliwych sprawie, został
poczyniony pierwszy ważny krok – pod-
sumowywał przed rokiem rozpoczęcie
prac nad studium wykonalności Arka-
diusz Klimowicz, burmistrz Darłowa.

W ramach przygotowywanych wów-
czas opracowań, analizowana była m.in.
możliwość realizacji nowych kolejo-
wych połączeń nad Bałtyk z Darłowa do
Darłówka oraz od Koszalina do Darłów-
ka – nadmorskiej części miasta. Opra-
cowane materiały pomogą rządzącym 
w podjęciu decyzji dot. ew. zmian prze-
biegu linii kolejowych lub przygotowa-
nia nowego odcinka, tak, żeby mógł do
Darłowa docierać pociąg Pendolino. 

Co istotne z punktu widzenia dar-
łowskiego samorządu, przedmiotowe
studium zakłada budowę przystanku
osobowego w Darłówku Zachodnim,
który będzie wyposażony w dwa perony
jednokrawędziowe zewnętrzne o długo-
ści 400 m. 

Projekt dotyczący realizacji robót
wstępnie przewidziany jest – jak wyni-
ka z pisma sygnowanego przez wicemi-

nistra Andrzeja Bittela – do realizacji 
w ramach perspektywy unijnej przewi-
dzianej na lata 2021–2027, jednakże jest
to uzależnione od zapewnienia nie-
zbędnych środków finansowych, któ-
rych wielkość nie jest jeszcze znana. 

Z kolei odpowiadając na pytanie do-
tyczące przewidywań w zakresie uru-
chomienia pociągów dalekobieżnych 
w sezonie letnim do m.in. Darłowa, se-
kretarz stanu w Ministerstwie Infra-
struktury i pełnomocnik rządu ds. prze-
ciwdziałania wykluczeniu komunikacyj-
nemu przekazał, że w załączeniu do
obowiązującego rozporządzenia Minist-
ra Infrastruktury w sprawie planu zrów-
noważonego rozwoju publicznego trans-
portu zbiorowego w międzywojewódz-
kich i międzynarodowych przewozach
pasażerskich oraz w wojewódzkich prze-
wozach pasażerskich i transporcie kole-
jowych wskazano połączenia sezonowe
do Darłowa w perspektywie 2030 roku.

Darłowski samorząd z uwagą moni-
toruje wszystkie sygnały płynące z urzę-
dów i instytucji, które dotyczą planów 
z zakresu rozwoju infrastruktury kolejo-
wej poprawiającej dostępność komuni-
kacyjną naszego miasta. Ze strony Urzę-
du Miejskiego w Darłowie tą sprawą zaj-
muje się Jarosław Byrwa – Pełnomocnik
Burmistrza ds. Rozwoju Miasta.

Czy pociągi dotrą do Darłówka? 

Kolejny sygnał z Sejmu

W ostatnim czasie odnoto-
wano kilkanaście aktów wan-

dalizmu na terenie Darłowa,
które naraziły miejską kasę 

– a są to pieniądze nas
wszystkich – na straty. 

Zdewastowana wiata przystanko-
wa, umyślnie uszkodzone

oświetlenie kładki przyrodniczej będą-
cej jedną z wizytówek Darłówka Za-
chodniego czy wymalowane wulgarne
hasła na ścianach wyremontowanych
elewacji to smutny obraz, który potę-
piają władze lokalne, prosząc przy tym
mieszkańców o pomoc w zgłaszaniu
tego typu incydentów. 

– Wakacje to też czas wzmożonej
aktywności wandali. Rodzimych i przy-
jezdnych. Zniszczony przystanek, lam-
py na ścieżce na wydmie, elewacje…
Dziś każdy ma komórkę i może dys-
kretnie zadzwonić na nr 112 widząc, że
dzieje się zło. Mam wrażenie, że zbyt
rzadko dzwonimy na policję i straż
miejską – napisał w mediach społecz-
nościowych Arkadiusz Klimowicz, bur-
mistrz Darłowa.

Zgłaszanie przestępstw i aktów chuli-
gaństwa to nie donosicielstwo. Pamiętaj-
my o tym, gdyż mienie miejskie – takie
jak pobite szyby w wiatach przystanko-
wych, czy zniszczona niedawno fontan-
na w Darłówku Wschodnim – to dobro
nas wszystkich.

Na aktach wandalizmu tracimy
wszyscy, bowiem zamiast przeznaczać
miejskie fundusze na rozwój infra-
struktury, edukację czy inne czynniki
polepszające życie mieszkańcom, Urząd
Miejski w Darłowie doraźnie musi in-
westować w – często wielokrotne – na-
prawianie szkód powstałych wskutek
działań chuliganów. 

– Zniszczeń jest dużo. Na kładce
przyrodniczej odnotowaliśmy 20 skopa-
nych i zdewastowanych lamp. W innym
miejscu wymalowano sprayem elewację
budynku. Zdewastowano wiatę przystan-
ku autobusowego przy ul. Tynieckiego.
Wybite zostały szyby – opisuje problem
uszkodzeń publicznego mienia Tomasz
Bobin, sekretarz miasta Darłowo.
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Darłowska 
premiera 

Co przyniesie jutro? Tego nie wie-
my. Wiemy natomiast, że film

„Żeby nie było śladów” to jeden z najbar-
dziej oczekiwanych filmów 2021 roku, pol-
ski kandydat do Oscara, a także film, któ-
ry otrzymał Srebrnego Lwa na Festiwalu
Filmów Fabularnych w Gdyni. 

Nade wszystko to film, który oparty
został na tragicznej historii Grzegorza

Przemyka opisanej w książce Cezarego
Łazarewicza, który otrzymał za nią Li-
teracką Nagrodę Nike. 

W piątek, 24 września w Darłowie
odbyła się premiera filmu Jana P. Matu-
szyńskiego „Żeby nie było śladów”. Mie-
liśmy tę przyjemność, że autor reporta-
żu był z nami w Kinie „Bajka” w Darło-
wie za co dziękujemy.

P
omimo epidemicznych obost-
rzeń, które drugi rok z rzędu

uniemożliwiły organizację jubileuszo-
wej edycji Media i Sztuka – Festiwalu 
w Darłowie, władze samorządowe pod-
jęły decyzję o przyznaniu w 2021 roku
nagrody festiwalowej „Fala Festiwali
Media i Sztuka” marszałkowi wojewódz-
twa zachodniopomorskiego Olgierdowi
Geblewiczowi, który gościł w Królew-
skim Mieście 15 lipca przy okazji reali-
zacji programu „Onet Rano” w Darłowie.

Wydarzeniem towarzyszącym na-
graniom programu na żywo było prze-
kazanie laureatowi nagrody festiwalo-
wej – Fali Festiwalu Media i Sztuka. 
W 2021 roku uhonorowany tą prestiżową
statuetką został marszałek wojewódz-
twa zachodniopomorskiego Olgierd

Geblewicz, który z pozycji piastowanego
urzędu, a także personalnie od lat
wspiera ideę organizacji wielowymiaro-
wego projektu kulturalnego i wyjątko-
wego wydarzenia na mapie letnich im-
prez organizowanych nad Bałtykiem.

Uroczyste przekazanie nagrody od-
było się w Brasserie LIDO w Darłówku
Zachodnim i udział w nim – oprócz
uhonorowanego marszałka Geblewicza
– wzięli: zastępca burmistrza Darłowa
Rafał Nagórski, dyrektor gabinetu mar-
szałka województwa – Krzysztof Bar-
czyk, kierownik Biura Promocji Miasta
i Komunikacji Społecznej darłowskiego
ratusza – Artur Wejnerowski oraz go-
ścinnie redaktor Cezary Łazarewicz,
który uświetnił swoją obecnością to
wydarzenie.

Festiwal Media i Sztuka 

Fala dla marszałka 

W obiektyWie
Na przełomie sierpnia i września w Darłowie odbyło się

Spotkanie Miłośników Latawców – impreza znana wcześniej
w Darłowie jako „Międzynarodowy Festiwal Latawców”. 
Mariola i Andrzej Cembikowie, mieszkańcy Darłowa, szyją 
latawce i są głównymi pomysłodawcami Zlotu.

Można nie być ich pasjonatem, nigdy ich nie puszczać
i nigdy nie skonstruować, ale nie da się na ich widok nie

uśmiechnąć i nie podziwiać tego jak porwane przez wiatr płyną
i wirują po niebie. Latawce kojarzą się z dzieciństwem, beztroską
i radością. I choć częściej nad głowami możemy spotkać obecnie
świszczące drony niż cudne latawce, to moda na nie, zapewne
nigdy nie przeminie.

D
arłowski Ośrodek Kultury im.
Leopolda Tyrmanda, Zamek

Książąt Pomorskich – Muzeum w Dar-
łowie oraz Miejska Biblioteka Publiczna
im. Agnieszki Osieckiej wspólnie opra-
cowały tegoroczny harmonogram Euro-
pejskich Dni Dziedzictwa. W Darłowie
otrzymały one dodatkową misję. Miały
pokazać, jak smakuje miasto i udowod-
nić, że największą jego wartością są lu-
dzie. 

W programie nie zabrakło cieka-
wych spotkań, dyskusji, dobrej i ambit-
nej literatury, wycieczki krajoznawczej,
podczas której odkrywano nieodkryte.

Ponadto odbyła się premiera filmu 
„W Tyrmanowskim Darłowie po 70. la-
tach”, spotkanie z organizatorami Me-
dia i Sztuka, a na koniec zagrał zespół
„Przezwyczajność”. 

A co w tych wydarzeniach było naj-
ważniejsze? 

Dziedzictwo i smaki Darłowa. Orga-

nizatorzy udowodnili, że nie tylko po-
trafią zjednać sobie wspaniałych part-
nerów do współorganizacji, ale także to,
że dziedzictwo jest procesem nieustan-
nym. Jest ono zakorzenione w teraź-
niejszości – z jednej strony stanowi dla
nas pomost łączący nas z przeszłością,
by z drugiej inspirować do dalszego
działania nie tylko tu i teraz, ale także
na zaś, dla potomnych. 

Wszystkim, którzy wzbogacili i do-
łożyli własnych starań do tegorocznej
edycji EDD – dziękujemy.

Premiera filmu „W Tyrmandowskim 
Darłowie po 70. latach” – w reżyserii 
i według scenariusza Jadwigi Zając-Jan-
kowskiej, z udziałem aktorów Naszego
Teatru, odbyła się 18 września 2021 roku
w Kinie Bajka. Wydarzenie to było jedną
z atrakcji tegorocznych Europejskich Dni
Dziedzictwa.

Dziedzictwo i smaki

Statuetkę Fali Festiwalu przyznano już po raz piąty
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18 sierpnia świętowaliśmy
20-lecie podpisania umowy

partnerskiej z niemieckim
miastem Gardelegen, leżącym

na terenie landu Saksonia 
Anhalt. Z tej okazji burmistrz

partnerskiego miasta 
– Mandy Schumacher prze-

słała mieszkańcom Darłowa
życzenia i gratulacje z okazji

pięknego porcelanowego jubi-
leuszu bilateralnych, bardzo

dobrych relacji.

G
ardelegen, jest bardzo po-
dobnym miastem do Darło-
wa. To średniowieczne mias-

teczko z ponad 800-letnią historią, 
w której znaczącą rolę odegrał waleczny
rycerz Roland i popularny w Niemczech
komik Otto Reutter. Miasto otaczają
malownicze krajobrazy, które zachęcają
do wycieczek rowerowych i konnych.

W sobotę, 18 sierpnia 2001 roku, na
rynku w Gardelegen w obecności tam-
tejszych władz miasta – na czele 
z ówczesnym burmistrzem Konradem
Fuschem – umowę o partnerstwie Kró-
lewskiego Miasta z Gardelegen podpi-
sała ówczesna burmistrz Darłowa 
– Ewa Kucharska.

Od tego wydarzenia nasze miasta
współpracowały na wielu płaszczy-
znach. W 2003 roku powstał m.in. prze-
wodnik „Miejska Trasa Turystyczna”,
przybliżający historię Darłowa i Garde-
legen. Został on wydany w językach
polskim, niemieckim oraz angielskim 
i był kolportowany na terenie Polski 
i Niemiec.

Przez lata organizowane były Mię-
dzynarodowe Przeglądy Twórczości
Plastycznej, których celem była promo-
cja kultury i sztuki miast partnerskich
w naszym regionie i poza granicami
kraju oraz rozwój kultury literacko-
plastycznej młodego pokolenia. 
W przeglądach udział brała wówczas
m.in. młodzież darłowska i pochodząca
z Gardelegen.

Na przestrzeni minionych dwóch
dekad wielokrotnie dochodziło do obu-
stronnych wizyt, podczas których roz-
grywano towarzyskie mecze piłkarskie
czy wspólnie celebrowano ważne święta
lokalne, jak np. Dni Darłowa przed sze-
ścioma laty w obecności władz niemiec-
kiego miasta. Takie bilateralne spotka-

nia odbywały się m.in. w latach 2006,
2015, 2017, 2019.

Wybuch pandemii koronawirusa za-
mroził możliwość takich spotkań, jed-
nak pomimo tego podtrzymywano
partnerskie kontakty, m.in. podczas
ubiegłorocznej wideokonferencji bur-
mistrzów A. Klimowicza i M. Schuma-
cher.

Mieszkańcom i władzom Gardele-
gen życzymy wszystkiego najlepszego,
mając nadzieję, że nasze partnerstwo 
w następnych latach będzie jeszcze sil-
niejsze. Okolicznościowy list gratula-
cyjny podpisany przez burmistrza Dar-
łowa Arkadiusza Klimowicza został
wysłany do naszych niemieckich przy-
jaciół.

Jubileusz partnerstwa Darłowo w obronie
wolności słowa

30 sierpnia, w rocznicę Porozumień Sierpniowych, 
w Europejskim Centrum Solidarności podczas Gali Wolności

Słowa, Fundacja Grand Press wręczyła pierwsze 
Medale Wolności Słowa. 

Weronika Mirowska, prezeska
Fundacji Grand Press, wraz 

z Verą Jourovą, wiceprzewodniczącą
Komisji Europejskiej, wręczyły medal 
w kategorii Instytucja Adamowi Bodna-
rowi, byłemu rzecznikowi praw obywa-
telskich.

W kolejnej kategorii Media medal
przypadł uwięzionemu przez reżim
Aleksandra Łukaszenki dziennikarzowi
„Gazety Wyborczej” Andrzejowi Poczo-
butowi, który nie chce się zgodzić na
uwolnienie w zamian za konieczność
opuszczenia Białorusi. 

W trzeciej kategorii Obywatel medal
otrzymała nauczycielka Agnieszka Jan-
kowiak-Maik, „Babka od Histy”. Wrę-
czyła go prezydent Gdańska Aleksandra

Dulkiewicz, w obecności włodarzy
miast patronujących gali: Jacka Sutryka
– prezydenta Wrocławia, Jacka Kar-
nowskiego – prezydenta Sopotu, Ta-
deusza Truskolaskiego – prezydenta
Białegostoku, Jacka Jaśkowiaka – pre-
zydenta Poznania, Wojciecha Szczurka
– prezydenta Gdyni, Arkadiusza Kli-
mowicza – burmistrza Miasta Darło-
wo, a także marszałka województwa
pomorskiego – Mieczysława Struka.

Na koniec uroczystości Medal Spe-
cjalny za bycie Świadkiem otrzymał
Marian Turski – jak stwierdzili organi-
zatorzy – „autor najważniejszego prze-
mówienia, jakie powstało w języku pol-
skim w ostatnich latach „– Nie bądź
obojętny”.

WDarłowie odbyła się jedna 
z największych w Europie

tego typu imprez cyklicznych. Przez
cały tydzień – w nowej lokalizacji, bo na
terenie w Darłówku Zachodnim przy ul.
Nadmorskiej.

Kulminacją wydarzeń całego tygo-
dnia – wśród nich m.in. prezentacje
grup rekonstrukcyjnych – była insce-
nizacja batalistyczna walki w Norman-
dii z 1944 roku, która rozegrana zosta-
ła na plaży zachodniej w Darłówku 21
sierpnia. Kapitalnie wyreżyserowana,
świetnie odegrana z udziałem mate-

riałów pirotechnicznych historia 
bohaterskiego zdobycia francuskiego
wybrzeża cieszyła się olbrzymim zain-
teresowaniem mieszkańców i turys-
tów.

Ciekawa była także parada wozów
wojskowych, której trasa przebiegała
przez darłowski rynek, gdzie zatrzy-
mały się wszystkie pojazdy uczestni-
czące w XXIII edycji zlotu, by umożli-
wić wszystkim zainteresowanym
zwiedzenie zabytkowych „perełek”
motoryzacji, a także wykonać pamiąt-
kowe zdjęcia.

Międzynarodowy Zlot Historycznych Pojazdów Wojskowych

HistOriA nA żywO
Armia miłośników militariów oblegała Darłowo 
od 16 do 22 sierpnia.

Od lewej: marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk, Arkadiusz Klimowicz
– burmistrz Darłowa, Jacek Karnowski – prezydent Sopotu, Jacek Sutryk – prezydent
Wrocławia, Tadeusz Truskolaski – prezydent Białegostoku, laureatka Medalu Wolności
– Agnieszka Jankowiak-Maik, Aleksandra Dulkiewicz – prezydent Gdańska

Darłowski Ośrodek Kultury
zrealizował dwa przedsię-

wzięcia społeczne, które
wzbogaciły Darłowo o dwa

regały biblioteczne 
oraz ławostół i grillowisko.

Przedsięwzięcie inwestycyjne
realizowane było latem 2021 

w ramach projektu „Rewitalizacja szan-

są na aktywną integrację”. Dwa dofi-
nansowania na przedsięwzięcia pn.:
„Wspólny wypoczynek na świeżym po-
wietrzu – budowa małej architektury
obok Domu Kultury w Darłowie” oraz
„Biblioteka społeczna – nowoczesna
przestrzeń kultury” – opiewały łącznie
na kwotę 43 tys. zł, a wsparcia udzieliła
Koszalińska Agencja Rozwoju Regio-
nalnego. 

Przypominamy: Projekt współfinan-

sowany przez Unię Europejską z Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego w ra-
mach Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Zachodniopo-
morskiego na lata 2014-2020 i projektu
pn. „Rewitalizacja szansą na aktywną
integrację”.

Zostało zrealizowane dzięki stara-
niom członków społeczności lokalnej.

Oficjalna inauguracja przedsięwzięć
miała miejsce 10 września. 

Co łączy grill i regały biblioteczne?

Aktywność DOK
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Jeden regał znajduje się na rynku miejskim, drugi przy Darłowskim Centrum Wolon-
tariatu
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13 i 14 sierpnia, po raz 
kolejny w Darłowie, odbył się

ostatni, finałowy turniej 
5. edycji PGNiG Summer 

Superligi w piłce plażowej.

Wzięło w nim udział 8 drużyn
kobiecych i tyleż samo mę-

skich. Rywalizacja w Darłowie to naj-
ważniejszy turniej w całym sezonie,

który wyłonił mistrzów i mistrzynie
Polski. Wieczorne spotkania rozgrywa-
ne były przy sztucznym oświetleniu, co
gwarantowało wyjątkową atmosferę
spotkań. Walkę o medale kibice mogli
po raz drugi z rzędu oglądać w TVP
Sport. Mecze oraz ciekawe studio
przedmeczowe transmitowane były 
w sobotnim, najlepszym czasie, czyli 
w premium, w godzinach. 19:25–22:00.

W wyniku niezwykle zaciętych, sto-

jących na znakomitym poziomie zma-
gań, wśród pań tytuł mistrzyń zdobył
zespół GRU Juko Piotrków Trybunalski,
pokonując w meczu finałowym KS La-
kers Powidz. Trzecie były dziewczyny 
z MKS Ochota Warszawa.

Wśród panów mistrzami Polski zos-
tali zawodnicy Petry Płock, srebro dla
GRU Juko Piotrków Trybunalski, zaś
brąz zdobył zespół UKS GOKIS Kąty
Wrocławskie.

Miasto Darłowo serdecznie gratulu-
je wszystkim zespołom znakomitych
występów w tej niezwykle dynamicznej
odmianie piłki ręcznej.

FOt. PGNiG Summer SuPerliGa

Rynek wydawniczy 
powiększył się ostatnio o ko-

lejną publikację mieszkanki
Darłowa. Kamila Malec ma na

koncie już 4 premiery, a jej de-
biut „Na krawędzi” osiągnął
status bestsellera. Ona sama
stanęła na podium w plebis-

cycie Głosu Koszalińskiego
„Osobowość Roku 2019”.

Antologia „Granice wyobraźni” mia-
ła swoją premierę 13 września i to właś-
nie w niej znajdziemy tekst „Koloseum
śmierci”, którego akcja dzieje się w na-
szym mieście. W przygotowaniu są ko-
lejne książki autorki. 

Niepozorne nadmorskie Darłowo
skrywa o wiele więcej niż tyko piękne,
piaszczyste plaże. Bohaterami opowia-
dania jest rodzeństwo, które nie boi
się żadnych wyzwań i pod osłoną nocy
wyrusza na tajemniczą eskapadę. Tym
razem ich celem jest miejsce, w któ-
rym zdaniem niektórych Hitler ukrył
największą niemiecką armatę. Choć
bohaterowie są zaprawieni w bojach 
z nadprzyrodzonymi mocami, nie spo-

dziewają się tego, co zastaną w podzie-
miach.

Kamila Malec w swoim opowiadaniu
łączy niesamowity, klaustrofobiczny
klimat niemieckich bunkrów z wartką
akcją. Brat i siostra tworzą zgraną dru-
żynę, a czytelnik z przyjemnością śledzi
ich losy pełne brawury, soczystych
przekleństw i wzajemnego przekoma-
rzania. Jeśli lubicie literaturę akcji 
z elementami fantasy, to musicie poz-
nać historię Belli i Toma.

Darłowo ją inspiruje Mistrzostwa na plaży 

Trzeci tom przygód Paneuropy
przenosi nas na pole równoleg-

łych zmagań z atakującym ludzkość wi-
rusem COVID-19 i podstępnym wro-
giem, który pragnie wykorzystać sytua-
cję do realizacji swoich niecnych
planów. Bohaterowie Paneuropy rusza-
ją na pomoc swoim rodakom – Romulus
i Remus wspomagają lekarzy we wło-
skim Bergamo, Szczurołap rozprowa-
dza materiały ochronne w Niemczech, 
a Léandre pomaga paryżanom dotknię-

tym lockdownem. Twardowski i Bazyli-
szek podążają tropem tajemniczej fir-
my Pseudologoi i zaszyfrowanych se-
kretnych danych. Tymczasem tajemni-
cza grupa złoczyńców mąci i stara się
rozbić europejską jedność w walce 
z COVID-19. Atena nie pozostaje bez-
czynna i rzuca im wyzwanie. Paneuro-
pa musi pokazać światu, że tylko
współpraca i solidarność całej Europy
pozwoli zwyciężyć w walce z pandemią.

Komiks autorstwa Tobiasza Piątkow-

skiego, Wojciecha Stefańca i Rafała Szłapy
powstał z inicjatywy Komisji Europejskiej
– Przedstawicielstwa w Polsce i został
wydany ze środków Unii Europejskiej. 
W publikacji znalazła się istotna wzmian-
ka o Darłowie, które zostało partnerem
projektu – w fabule komiksu pojawiła się
postać m.in. króla Eryka Pomorskiego.

Oficjalna premiera komiksu odbyła
się już 2 października na 32. Międzyna-
rodowym Festiwalu Komiksu i Gier 
w Łodzi.

Komiks w darłowskiej odsłonie
Zmagania bohaterów Paneuropy z siłami zła, solidarność Europejczyków w obliczu zagrożenia

i ofiarna postawa personelu medycznego – to tematy trzeciego tomu „Paneuropa vs COVID-19”,
którego jedna z wersji okładkowych jest poświęcona naszemu miastu – znalazł się na niej 

Zamek Książąt Pomorskich w Darłowie.

„Czuwaj” małych artystów

1
sierpnia 2021, na deskach Kina
„Bajka” w Darłowie z okazji 77.
rocznicy wybuchu Powstania

Warszawskiego premierę miało widowi-
sko taneczne „Czuwaj”, w reż. Dariusza
Chimko, instruktora w DOK Darłowo. 

Rewelacyjna gra aktorska, żywa
reakcja publiczności, gromkie brawa 
i owacje na stojąco – słowem wielki suk-
ces widowiska. W projekcie tym udział
wzięły dzieci i młodzież z Darłowa, tre-
nujące w DSTW Revoltade, a także dzie-
ci – turyści, które przebywały na waka-
cjach w mieście Króla Eryka. To kultu-
ralne przedsięwzięcie artyści dedyko-

wali niedawno zmarłemu porucznikowi
Kazimierzowi Kuligowskiego, którego
wspominano, a jego pamięć uczczono
symboliczną minutą ciszy i oklaskami. 

Widowiskowa akademia to sztuka
opowiadająca o znaczących faktach 
z historii Polski, upamiętniająca zara-
zem bohaterów Powstania Warszaw-
skiego. To właśnie dzieci oddały cześć 
i chwałę Bohaterom na najwyższym
możliwym poziomie, niejednego widza
wzruszając do łez. 

Patriotyczną postawą i dużym zaan-
gażowaniem wykazali się: Hanna Kas-
przykowska, Lena Chochołowicz, Zu-

zanna Ziółkowska, Magdalena Ziół-
kowska, Zuzanna Kierszniewska, Mar-
celina Piórek, Łucja Płóciennik, Sofi
Bobrokowa, Jakub Hanczur, Maja Ję-
drzejczak, Amelia Dziecinna, Hanna
Lebiecka, Antonina Knuta, Maria Knu-
ta, Hanna Kopińska, Małgorzata Gola,
Alicja Krajza, Bartosz Krajza, Zofia
Gontarz-Sip.

Młodych artystów przygotowali in-
struktorzy Darłowskiego Ośrodka Kul-
tury im. Leopolda Tyrmanda: Jan
Szwarzlose, Dariusz Chimko – pomy-
słodawca.

Darłowo ma powody do dumy.

Darłowianki na Igrzyskach
Olimpijskich w Tokio!

Mocny akcent
Burmistrz Darłowa Arkadiusz Klimo-

wicz, na wieść o starcie olimpijskim trzech
kolarek darłowskiego klubu, postanowił
przyznać KK „Ziemia Darłowska” dodatko-
wy, specjalny grant w wysokości 10 000 zł. 

Długa rozmowa władz samorządu
miejskiego z przedstawicielami klubu
zarysowała nowe ciekawe pomysły zwią-
zane z darłowskim kolarstwem. Aby
podkreślić wyjątkowy charakter tej kwa-
lifikacji, z tej okazji na gmachu darłow-
skiego ratusza zawisły banery wspierają-
ce kolarki z darłowskiego klubu.

Kraj i miasto reprezentowały w To-
kio siostry Daria i Wiktoria Pikulik
oraz Marlena Karwacka. Ostatecznie
w Tokio nasze kolarki w walce o me-
dale sprintu drużynowego spotkały

się w ćwierćfinale z zespołem Holan-
dii, które okazały się lepsze – uzyska-
ły czas 32.308 sekundy, zaś Marlena 
i Ula Łoś – 33,022. Nasze dziewczyny
zajęły w igrzyskach 7. miejsce 
w sprincie drużynowym, co jest, jak
na debiutantki, znakomitym wyni-
kiem. Daria i Wiktoria Pikulik starto-
wały w medisonie, i zajęły doskonałe
6. miejsce. O pozycję lepsze niż 
w mistrzostwach świata.

– Marlena, Daria i Wiktoria repre-
zentowały nas w sposób doskonały. Po-
kazały, że pasją i ciężką pracą można
osiągać szczyty, nie tylko w sporcie. My-
ślę, że wyrażę odczucia nas wszystkich
– dziewczyny, jesteśmy z Was dumni 
– stwierdził Arkadiusz Klimowicz.

Od lewej stoją kolejno: Marcin Adamów, Artur Szarycz, Eugeniusz Adamów, Arkadiusz
Klimowicz, Czesław Woźniak, Rafał Nagórski

Komiks dostępny będzie w Miejskiej Bibliotece, Muzeum, SP3, ZSM i Szkole Społecznej
w Darłówku
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DARŁOWO
POWIATOWYM
LIDEREM 
Już przeszło 54% mieszkańców
Darłowa jest w pełni zaszczepiona
przeciwko COVID-19, a funkcjonujący
od połowy maja Punkt Szczepień
Powszechnych przy ul. Marii
Skłodowskiej-Curie 32 zrealizował
ponad 4500 szczepień preparatami
firm Pfizer i Johnson&Johnson. 

Według danych z 27 września udostępnianych przez Centrum
e-Zdrowia dotychczas co najmniej 1 dawkę szczepionki firm Pfi-
zer, Moderna lub AstraZeneca przyjęło 7 656 mieszkańców Dar-
łowa, co stanowi 56,4%. W pełni zaszczepionych – tzn. po przyję-
ciu dwóch dawek ww. preparatów lub jednodawkowego firmy J&J
– jest natomiast 7 396 osób zameldowanych w naszym mieście
(54,4%). W poszczególnych grupach wiekowych statystyki dot.
rozpoczęcia cyklu szczepiennego prezentują się następująco: 
12-19 lat – 372 osoby, 20-39 lat – 1566 osób, 40-59 lat – 2 387 osób,
60-69 lat – 1 690 osób, 70+ lat – 1641 osób. 

Punkt Szczepień Powszechnych przy ul. Marii Skłodowskiej-
Curie, który został uruchomiony dzięki zintensyfikowanym
działaniom władz Powiatu Sławieńskiego, Miasta Darłowo i Gmi-
ny Darłowo, wykonał (do 27 września) aż 4490 szczepień stacjo-
narnie oraz 161 w ramach działających Plenerowych Punktów szcze-
pień w trakcie koncertów Renaty Przemyk i zespołu Cree, a także
podczas parady wozów militarnych organizowanej przy okazji zlotu
wojskowego. 

Odpowiedzialne wakacje
Sezon wakacyjny był okresem wzmożonej pracy darłowskiego

punktu szczepień, na co zdecydowanie wpłynęła możliwość
przyjęcia w innym miejscu II dawki szczepionki. To ułatwiło tu-
rystom zakończenie cyklu szczepiennego, gdyż nie musieli oni
planować wakacyjnych wyjazdów pod kątem ew. powrotu w celu
przyjęcia II dawki w miejscu, w którym rozpoczęli szczepienie
ochronne przed wirusem SARS-CoV-2. 

Dobitnie prezentują to statystyki – w tygodniu 5-11 lipca 

– wykonano najwięcej szczepień przy ul. Marii Skłodowskiej-
-Curie 32 w liczbie 404, a przez całe wakacje punkt zrealizował
ponad 1800 dawek szczepionek. 

Szczepienia uczniów
15 września w Darłowie odbyło się szczepienie uczniów Ze-

społu Szkół Morskich oraz uczniów szkół podstawowych z tere-
nu miasta Darłowa przeciwko COVID-19. Łącznie zaszczepiono
74 osoby w wieku 12-18 lat. Akcja, poprzedzona lekcjami wycho-
wawczymi i spotkaniami z rodzicami o charakterze informacyj-
no-edukacyjnym, będzie przez darłowski samorząd kontynuo-
wana.

Kolejne ułatwienia 
dla mieszkańców 
W związku z realizacją zadania zleconego przez Wojewodę

Zachodniopomorskiego w sprawie podjęcia działań zmierzają-
cych do zwiększenia ilości zaszczepionych przeciw COVID-19 po-
przez dotarcie do jak największej liczby mieszkańców, Miasto
Darłowo przygotowało harmonogram szczepień realizowany
przez Objazdowe Punkty Szczepień (OPS) pod wskazanymi adre-
sami. 

Celem Objazdowych Punktów Szczepień było dotarcie do tych
mieszkańców, którzy z różnych względów nie mają możliwości
samodzielne udać się do istniejących stacjonarnych punktów
szczepień. OPS ma za zadanie docierać w określonym dniu i go-
dzinie pod wskazany adres w mieście, celem wykonania szcze-
pienia przeciw COVID-19. 

Szczepienia realizowane przez Objazdowe Punkty Szczepień
dotyczą preparatów Johnson&Johnson i Pfizer i odbędą się 9 paź-
dziernika 2021 r. 

Oprócz tego, Miasto Darłowo nadal zapewnia dojazd na
szczepienie dla mieszkańców z orzeczeniem o niepełnosprawno-
ści w stopniu znacznym (kod R lub N lub odpowiednio I grupa 
z ww. schorzeniami) oraz dla osób, które z uwagi na inną niepeł-
nosprawność ruchową lub trudności, mają uzasadnione proble-
my z dotarciem do punktu szczepień.

w tych sprawie prosimy o kontakt pod nr telefonu 881 567 764,
od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:00.

Rozpoczęto szczepienia dawką
przypominającą 
Od 24 września udostępniono możliwość realizacji tzw. dawki

przypominającej przeciwko COVID-19 preparatem firmy Pfizer
wszystkim osobom, które ukończyły 50 lat pod warunkiem, że od
pełnego zaszczepienia minęło co najmniej 6 miesięcy. Co istotne,
jeśli w I cyklu podano szczepionkę innej marki (np. AstraZeneca,
Moderna czy J&J) – teraz można zaszczepić się Pfizerem jako
dawką przypominającą.

Przypomnijmy, że od początku września trzecią dawkę szcze-
pienia przeciw koronawirusowi mogą już otrzymywać osoby
m.in. leczone onkologicznie, po przeszczepach, z niedoborem
odporności lub zakażone HIV. 

Szczepienia w każdy wtorek 
i piątek
Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnych szczepień prze-

ciwko COVID-19 – bez konieczności wcześniejszej rejestracji 
– w darłowskim punkcie przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 32,
gdzie realizujemy szczepienia I, II oraz przypominającą dawką
preparatem marki Pfizer oraz jednodawkowym J&J.

Punkt Szczepień Powszechnych w Darłowie pracuje we wtor-
ki w godz. 8:30 – 13:30 oraz w piątki od 13:30 do 17:30. Na szcze-
pienie można przyjść z tzw. „wolnej stopy” – jeżeli punkt będzie
dysponował wolnymi dawkami szczepionki, Twoje szczepienie
zostanie zrealizowane „od ręki”. 

Szczepienia przeciwko COVID-19

Przed przyjściem do punktu można się jednak zarejestrować.
Możesz to zrobić aż na 5 sPosobów:

– Rejestracja za pośrednictwem udostępnionej przez Urząd Miejski w Darłowie
infolinii działającej w godz. 8:30 – 14:00 od poniedziałku do piątku: 881 567 764.
– Rozmowa telefoniczna z konsultantem na ogólnopolskiej bezpłatnej infolinii 
– 989. Do zapisu wystarczy PESEL i numer telefonu, na który otrzymasz SMS 
z potwierdzeniem umówienia wizyty na szczepienie. W ten sposób można również
zarejestrować swoich dziadków lub rodziców. Podczas rejestracji należy wybrać
dokładny termin oraz miejsce szczepienia.
– Rezerwacja terminu przez internet – za pośrednictwem e-Rejestracji dostępnej
na www.pacjent.gov.pl. System zaproponuje dostępne terminy w punktach
szczepień, które znajdują się blisko podanego adresu. Jeśli żaden z nich nie będzie
pasował, można skorzystać z dostępnej wyszukiwarki i wskazać dogodną datę 
i lokalizację. Po dokonaniu rezerwacji przyjdzie powiadomienie SMS.
– Wysłanie SMS na numer 664 908 556 lub 880 333 333 o treści: „Szczepi-
mySie”.
– Rejestracja poprzez aplikację „MojeIKP”, którą pobierzesz bezpłatnie na swój
telefon.
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Torowe 
Mistrzostwa
Polski Elity
Marlena Karwacka „złota”, zaś Nikola

Sibiak ze srebrem w sprincie na 250 metrów.
Drużynowe złoto Natalii Nieruchalskiej 
w parze z M. Karwacką. Nikola Wielowska
piąta w scratchu, Sibiak druga w sprincie
na 500 m. W ostatnim dniu mistrzostw Ni-
kola Sibiak – złoto w keirinie, zaś tuż za nią
Marlena Karwacka. W omnium czwarta
była Kinga Witkowska.

Indywidualnie
na szosie
Maja Wróblewska w jeździe indywi-

dualnej na czas z dobrym 19. miejscem na

Mistrzostwach Świata na szosie, rozgrywa-
nych w belgijskiej Flandrii.

Na naszych 
szosach 
Gmina Darłowo gościła Międzywoje-

wódzkie Mistrzostwa Młodzików na szosie.
Jazdę indywidualną wygrała Laura Wit-
kowska, wyprzedzając Wiktorię Tatarczyn.
Ta ostatnia wywalczyła srebro w kategorii
Żakiń, czwarta była jej siostra – Weronika.
W 10. zmieścili się Radek Rojek i Rafał
Goska.

*** 
W wyścigu kolarskim MTB o Puchar

Wójta Gminy sukcesy naszej młodzieży.
Rafał Goska pierwszy, Aleksander Węgrzyn
drugi, zaś trzeci Jakub Szarycz. Wśród
dziewczyn piąta była Maria Szarycz.

W Darłowie odbyły się 
VI Letnie Mistrzostwa Polski

Północnej Ashihara Karate.
Zawody miały skromną

oprawę i odbyły się na po-
wietrzu z ograniczoną ilością

uczestników na bezpiecznych
zasadach.

W mistrzostwach startowali licen-
cjonowani zawodnicy Polskiej Organi-

zacji Ashihara Karate z Cieszyna, Ko-
szalina, Słupska, Krup, Darłowa. 

W zawodach bardzo dobrze wypadła
ekipa Klubu Ashihara Karate i Ju Jitsu 
z Darłowa, zajmując czołowe lokaty we
wszystkich konkurencjach. W konku-
rencji kihon w kategorii dziewcząt zwy-
ciężyła Stanisława Rós Kocińska 8. kyu
z Darłowa.

W konkurencji nunchaku w katego-
rii dziewcząt zwyciężyła – Zofia Sulik 8.
kyu z Krup. Dużą atrakcją darłowskiej
imprezy była konkurencja tameshiwari

– łamania desek, w której wśród męż-
czyzn zwyciężył – Dariusz Winiarski 
6 dan, a w kategorii dziewcząt zwycię-
żyła – Stanisława Rós Kocińska 8 kyu
(oboje z Darłowa). 

W klasyfikacji drużynowej zwyciężył
Klub Ashihara Karate i Ju Jitsu w Darło-
wie przed Cieszynem i Koszalinem.

Warto dodać, że były to 129. zawody
zorganizowane przez Klub Ashihara
Karate i Ju Jitsu w Darłowie i 193. start
zawodników klubu w zawodach w ciągu
34. lat działalności.

Letnie łamanie desek 

w skrócie

Na początku września rozegrano 
w Darłowie IX Turniej o Puchar Preze-
sa Stoczni Darłowo M&W w piłce siat-
kowej chłopców. Puchar pozostał w
Darłowie. Turniej rozgrywano w syste-

mie „każdy z każdym”, do dwóch wygra-
nych setów. Wygrał go zespół KS Stocz-
nia Darłowo M&W, wyprzedzając MKS
GRYF Szczecinek. Kolejne miejsca zaję-
li: LMKS ŻAK – ESPADON Pyrzyce, UKS

BŁYSKAWICA STALPRO Szczecin, UKS
BRONEK Koszalin.

MVP turnieju został zawodnik KS
STOCZNI Darłowo – Franciszek Wojcie-
chowski.

Zespół KS Stoczni Darłowo M&W
wystąpił w następującym składzie:
Franciszek Wojciechowski – kpt. zespo-
łu, Filip Perżyło, Krystian Piórecki, Hu-
bert Tomczyk, Igor Żebrowski, Mikołaj
Sadłowski, Nikodem Paduch, Wojciech
Kieca, Julian Lupke, Wiktor Wieczorek,
Tobiasz Kopiński.

Nagrody wręczali: wicedyrektor Ze-
społu Szkół Morskich Agnieszka Mic-

kiewicz i wiceprezes KS STOCZNI Dar-
łowo M&W Piotr Mazurek.

– Turniej organizowany jest cyklicznie,
ale ta edycja – zorganizowana wspólnie 
z Zespołem Szkół Morskich w Darłowie 
– otwiera cykl zawodów siatkarskich, któ-
re mają promować powstanie w tej szkole
od września 2022 r. klasy sportowej o pro-
filu „piłka siatkowa”. już dzisiaj zaprasza-
my wszystkich zainteresowanych do prze-
glądania oferty Zespołu Szkół Morskich.
Jesteśmy przekonani, że powstanie kla-
sy sportowej podniesie znacznie po-
ziom sportowy uczniów szkoły i na-
szych zawodników. Następny turniej
już w październiku – podkreśla Piotr
Surdel, trener siatkarski.

Siatkarze wystartowali w Darłowie!

Zarząd klubu zaprasza na treningi piłki
siatkowej wszystkich chętnych którzy
chcą uprawiać tak piękną dyscyplinę
sportu jaką jest piłka siatkowa. 

Telefony kontaktowe do trenerów: 

chłopcy – 509 290 923, 

dziewczęta – 513 104 713, 

koordynator – 609 920 127.

W sezonie 2020/2021
niemal do końca walczyliśmy

o utrzymanie statusu 
IV-ligowca. Cel został osiąg-

nięty, mimo szaleńczej 
końcówki rozgrywek. Czasu

na odpoczynek za dużo nie
było, bo już na początku

sierpnia wystartowaliśmy do
rozgrywek sezonu 2021/2022.

D
otychczas rozegraliśmy 9 li-
gowych kolejek, więc podsu-
mujmy je globalnie. Stan na

ostatnią sobotę września to 10. miejsce
Darłovii w tabeli. Piłkarze zakończyli
zwycięstwem 2 mecze, 4 zremisowaliś-

my, zaś 3 zakończyły się porażką. Bilans
bramkowy to 14–18. Jest średni, ale
trzeba zauważyć, że graliśmy już z fa-
worytami ligi, czyli „Gwardią”, „Flotą” 
i „Vinetą”. Po dobrej grze przegraliśmy 
z każdym z tych rywali. Dwie wygrane
to Olimp u siebie i – tradycyjnie już 
– zespół Orła Wałcz na wyjeździe. Szko-
da remisów, szczególnie z „Chemikiem”,
„Leśnikiem” i „Zefirem”. 

Następne już październikowe mecze
gramy z zespołami o zbliżonej klasie do
możliwości darłowian, więc łatwo nie
będzie, ale trzeba walczyć o pełną pulę,
by nie zaplątać się w ogonie tabeli.
Dobry początek Karola Florkiewicza,
bramki rozłożone na kilku innych za-
wodników dawały nadzieję, że odejście
Wiktora Sawickiego zostanie zminima-
lizowane. Czy tak się stało, ocenimy po
zakończeniu rundy jesiennej. Na tę

chwilę mam wrażenie, że zespół o wiele
lepiej gra z mocnymi ligi i jest zbyt zde-
koncentrowany z rywalami zza piłkar-
skiej między.

Od tego sezonu MKS wprowadził do
A klasy drugi zespół seniorów. Prowa-
dzi go trener Artur Maciąg, ściśle
współpracując z trenerem Kaźmiercza-
kiem. Nasze rezerwy występują w VIII
grupie koszalińskiej A klasy.

II Darłovia zaliczyła mocny start do
rozgrywek, wygrywając cztery spotka-
nia z rzędu. Porażkę przyniósł dopiero
wyjazd do faworyta rozgrywek – Unii
Sieciemin.

Cenne jest to, że w zespole trenera
Maciąga doświadczenie zbierają młodzi
darłowianie, do zeszłego sezonu gracze
drużyny juniorów, m.in. Dawid Palusz-
kiewicz, Karol Synkiewicz czy też Bar-
tek Stankiewicz.

Andrzej rAchwAlski
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Darłovia gra poDwójnie



Kolejne sukcesy KK „Ziemia
Darłowska”

Nie ma im równych
Na trudnej trasie Szosowych Górskich Mistrzostwa Polski 

z powodzeniem startowały juniorki Ziemi Darłowskiej. 

Wielki sukces odniosła Maja Wróblewska, zostając wicemistrzynią Polski junio-
rek (dystans 50 km). Równie dobrze, choć niemedalowo, spisały się juniorki młod-
sze. 12. była Oliwia Sroczyńska, 13. – Kornelia Braun, Kasia Stelmach 24., zaś Otylia
Kubicka – 35.

W finale Pucharu Polski na szosie też startowała mocna ekipa darłowian, 
a z wyników warto wyróżnić złotą Maję Wróblewską – złotą w jeździe na czas juniorek
oraz brązowy medal w młodszych Kasi Stelmach. W wyścigach ze startu wspólnego 
juniorek 12. była Kinga Witkowska, w młodszych 5. miejsce zajęła Kornelia Braun,
Znakomicie spisał się Franek Sajko – 4. w kategorii młodzik.

8 września Maja Wróblewska startowała w Mistrzostwach Europy Juniorek 
w jeździe indywidualnej, zajmując dobre, 15. miejsce w Europie.

Medale na antypodach
Wielkie sukcesy odnoszą nasze kolarki na Pucharze Świata w dalekiej Kolumbii.

Już pierwszego dnia ścigania się w Cali zdobyliśmy dwa srebra – Marlena Karwacka
i Nikola Sibiak w sprincie drużynowym, zaś Daria i Wiktoria Pikulik wraz z Nikolą
Wielowską w wyścigu drużynowym na dochodzenie.

W trzeci, ostatnim dniu wspaniałe sukcesy dziewczyn Ziemi Darłowskiej. Daria
Pikulik pierwsza w Omnium (wygrała 3 z 4. konkurencji). Nikola Sibiak trzecia 
w wyścigu na 600 metrów.
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Młode 
mistrzynie

O sukcesach naszych, darłowskich ko-
larek można bez końca. Po znakomitych,
olimpijskich wynikach Karwackiej i sióstr
Pikulik, znowu mamy powody do radości.
Tym razem na Mistrzostwach Europy. 

W holenderskim Apeldoorn odbyły się
torowe Mistrzostwa Europy w kategoriach
juniorskich i młodzieżowych. Znakomicie spi-
sały się dwie Nikole: Sibiak i Seremak (uzu-
pełnione Petri i Ratajczak), które wywalczyły
brązowe krążki w sprincie drużynowym mło-
dzieżowców (do 23 lat). 6. miejsce w scratchu
dołożyła trzecia – Nikola Wielowska.

Od 9 lipca Szczecin był areną
Mistrzostw Polski na torze 

w kategorii U-23. Nie zawiodły, trady-
cyjnie już, dziewczyny KK Ziemia Dar-
łowska. Oto wyniki, jakie osiągnęły na-
sze kolarki:

• Nikola Sibiak, Nikola Seremak i Ni-
kola Wielowska – mistrzostwo Polski 
w sprincie drużynowym U-23.

• Kinga Witkowska, Maja Wróblews-
ka, Laura Rybkiewicz i Natalia Kaczmar-
czyk – srebro w sprincie drużynowym
juniorek oraz brąz w wyścigu drużyno-
wym na 4 kilometry.

• Nikola Wielowska – mistrzostwo
Polski w omnium do lat 23.

• Nikola Seremak – mistrzostwo Pol-
ski w keirin, brąz dla Nikoli Sibiak.

• Laura Rybkiewicz – brąz w keirin
juniorek.

• Nikola Wielowska i Sandra Jędrzejak
– brąz w medisonie do lat 23.

• Laura Rybkiewicz i Maja Wróblews-
ka – srebro mistrzostw Polski w medi-
sonie juniorek.

• Nikola Sibiak – mistrzyni Polski 
do lat 23 Nikola Seremak – srebro, obie
w sprincie klasycznym do lat 23.

Kolejny worek medali przywiezio-
nych przez znakomite kolarki Ziemi
Darłowskiej.

Brawo dziewczyny, brawo zespół
szkoleniowy.

Mistrzynie Polski na torze 

– Panie Marcinie, zacznijmy tym
razem od końca. Igrzyska Olim-
pijskie Tokio 2020 i wielki sukces
zawodniczek z małego klubu ko-
larskiego. Niewątpliwy sukces,
prawda?

– To niewątpliwie ogromny sukces
klubu, że z tak niewielkiej miejscowości
są aż trzy olimpijki. Myślę, że jeśli prze-
śledzić ilość zawodników zakwalifiko-
wanych na igrzyska, to jako klub byli-
byśmy w czołówce nie tylko zachodnio-
pomorskiej, czy polskiej, ale i euro-
pejskiej. Zakwalifikowanie się naszych
trzech zawodniczek: Darii Pikulik, Wik-
tori Pikulik i Marleny Karwackiej było
dużym sukcesem, a sam występ na ig-
rzyskach to kolejny sukces. Przypomnę,
że w sprincie drużynowy z Marleną
Karwacką pierwszy raz w historii pol-
skiego kolarstwa zakwalifikowały się na
igrzyska i zajęły tam dobre, siódme
miejsce. 

Pierwszy raz w swojej karierze na
igrzyska olimpijskie zakwalifikowała
się Wiktoria Pikulik, która wraz z sios-
trą Darią zajęła bardzo dobre szóste
miejsce w madisonie. Trzeba dodać, że
dziewczyny pojechały bardzo dobry wy-
ścig, zajmując najlepsze miejsce w his-
torii startów polskiej pary w madisonie
(Mistrzostw Świata, Europy, Pucharach
Świata). Ten start pokazał, że dziewczy-
ny są naprawdę dobrze przygotowane
do igrzysk. Daria wystartowała 
w omnium i kraksa spowodowana przez
Włoszkę w pierwszej z czterech konku-
rencji wyeliminowała Darię z wyścigu.
Wierzę, że gdyby nie to zdarzenie, 
Daria walczyłaby o miejsce 1-5.

– Aby jednak przeżywać chwile
wielkiej radości, trzeba było dużo
tytanicznej pracy i zapału pana
taty, Eugeniusza, który swoją pas-
ją zaraził także pana.

– W 2022 roku Klub Kolarski „Zie-

mia Darłowska” będzie obchodził swoje
40-lecie. Ostatnie 15 lat było bardzo dy-
namiczne, jeśli chodzi o wzrost wyni-
ków sportowych. Tutaj oczywiście duża
zasługa mojego taty – Eugeniusza Ada-
mów, który już prawie 30 lat jest preze-
sem klubu. Mało kto pamięta i wie, że
to on walczył i wywalczył o włączenie
kolarstwa kobiecego do współzawod-
nictwa sportu dzieci i młodzieży, o po-
wstanie kadry narodowej. Dzięki temu
ruszyło szkolenie centralne, szkolenie
w klubach – a co za tym idzie – wzrósł
poziom sportowy. 

– Sukcesy „Ziemi Darłowskiej” są
potężne. Jednak nie jest to kilka
wiodących zawodniczek, ale wy-
raźnie widać, że po piętach depczą
im nowe pokolenia kolarek i kola-
rzy.

– Oczywiście w historii klubu było
wiele utytułowanych zawodniczek, ale
patrząc na czasy teraźniejsze to oczy-
wiście wyżej wymienione zawodniczki
tworzą historię klubu. Ale to nie tylko

one. Należy wspomnieć o młodszych
koleżankach, które także posiadają
duży talent i jeśli będzie on podparty
pracą i zdrowiem to one także maja
ogromne szanse wystąpić na igrzys-
kach olimpijskich. Tutaj należy wyróż-
nić: Nikolę Wielowską, Nikolę Sibiak,
Nikolę Seremak, Natalię Nieruchalską.
Wszystkie one są medalistkami mło-
dzieżowych Mistrzostw Europy czy
Świata. Są także inne młodsze zawod-
niczki, które także wykazują się talen-
tem i pracowitością.

– Tworzycie też grupę kolarską
dla chłopców. Jest ich coraz wię-
cej, zaczynają pokazywać się w za-
wodach wielkiej rangi w ich kate-
goriach wiekowych. Czy to trend,
czy tylko chwilowa akcja?

– Chłopcy trenują w naszej szkółce
kolarskiej, do której zapraszamy oczy-
wiście zarówno dziewczynki, jak 
i chłopców. Tam pod okiem byłego re-
prezentanta Polski, trenera Piotra
Chatłasa mogą stawiać pierwsze kroki.

Oczywiście, szkolenie chłopców to do-
datkowe wyjazdy, starty, sprzęt etc., co
wiąże się ściśle z finansami. Jeśli będzie
nas stać, będziemy szkolić także chłop-
ców w większym zakresie. 

– Panie Marcinie, wychowanko-
wie klubu jeżdżą na całym świe-
cie, darłowskie kolarstwo widocz-
ne na szosach i torach całego glo-
bu. To też pewien doping, że
warto ciężko pracować, gdy jedną
z nagród za ten trud jest możli-
wość poznania świata. 

– Zawsze warto uprawiać sport. Daje
on wiele możliwości dodatkowego roz-
woju, kształtuje charakter, ale także
pozwala na poznawanie świata. Wystar-
czy tylko wspomnieć, w jakich krajach
były zawodniczki klubu tylko w tym se-
zonie. To Japonia, Kolumbia, Egipt,
Włochy, Holandia, Belgia, Francja, 
a wcześniej Nowa Zelandia, Kanada,
Hongkong czy Wielka Brytania. Nie
można wszystkich wspomnieć. 

– W polskim kolarstwie znaczną

rolę odgrywają także nasi działa-
cze. Kilka słów o tych sukcesach.

– Od wielu lat nasi działacze odgry-
wają znaczną rolę w polskim sporcie. 
W latach wcześniejszych, Eugeniusz
Adamów zasiadał przez 8 lat w zarzą-
dzie Polskiego Związku Kolarskiego,
Artur Szarycz, obecnie już drugą ka-
dencję jest prezesem Zachodniopomor-
skiego Związku Kolarskiego, także był
w zarządzie Polskiego Związku Kolar-
skiego. Jest on także członkiem zarządu
Zachodniopomorskiej Federacji Sportu. 

– „Ziemia Darłowska” to także
sponsorzy, ich rola jest nie do
przecenienia. Może, na koniec na-
szej rozmowy, kilka wersów im
poświęconych.

– Oczywiście gdyby nie sponsorzy,
nie dalibyśmy rady funkcjonować na
tym poziomie sportowym. Bardzo im za
to wszystkim dziękujemy i staramy się
odwdzięczać jak najlepszymi wynikami
sportowymi. W tym sezonie, wsparła
nas, nasze olimpijki, darłowska Firma
LARK Państwa Agnieszki i Leszka Klin.
Dziękujemy im za to, bo dzięki temu na-
sze zawodniczki miały i mają lepsze wa-
runki do przygotowań. To także lubel-
ska firma Intrograf, która wspiera nas
już od trzech lat. To Marina Royale i bel-
gijska firma POC Partner, GOG Eyewear,
Aljot, Folta, Villa Makro, QCS-Quick
Cargo Service, Miasto Darłowo, Gmina
Darłowo, Zachodniopomorskie Zrzesze-
nie LZS, Urząd Marszałkowski, Zachod-
niopomorska Federacja Sportu. Wszyst-
kim bardzo serdecznie dziękujemy.

– Serdeczne dziękuję za rozmowę.
„Ziemia Darłowska” jest powodem
do dumy dla mieszkańców naszej
Małej Ojczyzny. Powodzenia na
przyszłość, tę bliższą i dalszą. 

– Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał: andRzej Rachwalski

Darłowska
kuźnia 
kolarskich
talentów
Rozmowa z Marcinem Adamów:
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