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Błękitna Flaga 
na naszych plażach
Kąpielisko Darłówko Zachodnie kolejny rok z rzędu zostało
uhonorowane „Błękitną Flagą” na 2022 rok! 

„Błękitna Flaga” to międzynarodowy certyfikat ekologiczny. Wyróż-
nienie potwierdza funkcjonowanie kąpieliska z poszanowaniem środowis-
ka naturalnego oraz spełnienie wszelkich kryteriów określonych w mię-
dzynarodowym programie „Błękitna Flaga”.

Przy ocenie brane są pod uwagę m.in. takie kryteria: edukacja eko-
logiczna i informacja, zarządzanie środowiskowe, jakość wody, bez-
pieczeństwo, społeczna odpowiedzialność i odpowiedzialne funkcjo-
nowanie w przyrodzie.

Oficjalne wciągnięcie flagi na maszt z udziałem m.in. władz miej-
skich odbyło się 27 czerwca przy wejściu na plażę przy ul. Dorszowej.

W tym roku w Darłowie
będzie jedno kąpielisko więcej

niż rok wcześniej. Ratownicy
będą dysponować nowym
quadem zakupionym przez

miasto. O porządek i bezpie-
czeństwo zadbają wzmoc-

nione patrole policji.  
O przygotowaniach do sezonu waka-

cyjnego rozmawiano 14 czerwca w dar-
łowskim ratuszu. Na spotkanie, które
prowadził Sekretarz Miasta – Tomasz
Bobin wraz z Zastępcą Burmistrza 
– Rafałem Nagórskim zaproszono przed-
stawicieli służb mundurowych, Sanepi-
du, kierownictwo wybranych jednostek
Urzędu Miejskiego, a także pracowników
struktur zarządzania kryzysowego.

Omówiono między innymi lokalizację
kąpielisk, czyli 100-metrowych strzeżo-
nych odcinków plaży. W tym sezonie bę-
dzie ich o jedno więcej niż przed rokiem:
łącznie 5 po stronie zachodniej i 4 po
stronie wschodniej. Na plażach docelo-
wo powinno pracować 29 ratowników.
Wciąż trwa ich nabór, gdyż w tym roku
zainteresowanie podjęciem pracy w roli
ratownika w skali całego kraju było
mniejsze niż w latach ubiegłych.

Od 25 czerwca czynne są dwa kąpie-
liska: kąpielisko nr 1 na plaży zachod-
niej oraz kąpielisko nr 1 na plaży
wschodniej. Pozostałe będą funkcjono-
wały od 1 lipca do 31 sierpnia. Do dyspo-
zycji ratowników będzie nowoczesny
sprzęt. W tym roku na potrzeby patro-
lowania plaży miasto zakupiło nowo-
czesnego quada wraz z przyczepką.
Wartość tego zakupu to około 90 tysię-
cy złotych.

Warto podkreślić, że ze względów or-
ganizacyjnych zostały zmienione nume-
ry wejść na plażę. Na terenie miasta
mamy 10 takich wejść. W Darłówku Za-

chodnim (od numeru 1 do 4), w Darłówku
Wschodnim (od numeru 5 do 10). Zmiana
numeracji dotyczy Darłówka Zachodnie-
go – przejście nr 1 zaczyna się od ul. Mu-
chy. Przed każdym przejściem znajdują
się tablice informacyjne, na których
znajdują się m. in. numery przejść na
plażę, zarządzenie porządkowe dyrekto-
ra Urzędu Morskiego w Szczecinie 
w sprawie ochrony terenów pasa tech-
nicznego oraz numery alarmowe. 

Od 15 czerwca ustawione zostały
toalety mobilne, typu Toi Toi, które
znajdować się będą przy przejściach na
plażę, tam gdzie nie ma toalety stacjo-
narnej, czyli przy ul. Józefa Muchy, przy
hotelu Plaza, przy apartamencie
„Amon” i przy Hotelu „Jan”. Poza tym
przy każdym przejściu znajdują się ko-
sze na odpady segregowane.

Przed wakacjami zakończono prace

związane z naprawą przejść na plażę,
na bieżąco służby dbają także o czystość
plaż, które w trakcie sezonu sprzątane
są dwa razy dziennie.

Służby mundurowe, reprezentowa-
ne przez komendanta Komendy Powia-
towej Policji w Sławnie Andrzeja Kamo-
dę poinformowały, że na terenie nasze-
go miasta w trakcie sezonu będzie
przebywać sześciu dodatkowych poli-
cjantów. Koszt ich pobytu pokrywa
miasto. Dzięki dobrej współpracy z Ko-
mendą Wojewódzką Policji udało się
również wzmocnić obsadę dyżurów
patroli drogowych policji. Przez siedem
weekendów wakacyjnych na terenie
Darłowa działać będą zewnętrzne pat-
role drogówki, które zajmą się kontro-
lami prędkości i sprawdzaniem trzeź-
wości kierowców.

Już po spotkaniu służb dobre infor-
macje przekazał dyrektor Szpitala Po-
wiatowego w Sławnie Tomasz Walasek,
który potwierdził, że w trakcie w waka-
cji w Darłowie stacjonować będzie do-

datkowa karetka z dwoma ratownikami
medycznymi. Dyrektor przypomniał
również, że w trakcie sezonu w Zegrzu
Pomorskim dyżurować będzie załoga
Lotniczego Pogotowia Ratunkowego
gotowa do niesienia pomocy potrzebu-
jącym.

W spotkaniu służb mundurowych 
w darłowskim ratuszu uczestniczyli
przedstawiciele służb mundurowych:
Beata Okulińska, Arkadiusz Ziółkowski,
Andrzej Kamoda, Wojciech Wolszczak,
Tomasz Pruszyński, Paweł Faryno, Piotr
Grudzień. Ponadto przedstawiciele
Urzędu Miejskiego w Darłowie: Walde-
mar Śmigielski, Agnieszka Ciach, Justy-
na Filipek, Leszek Kuca, Anna Marczak
oraz Artur Wejnerowski. Dodatkowo po-
jawili się przedstawiciele Miejskiego
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunal-
nej oraz dyrektor Darłowskiego Ośrodka
Kultury – Magdalena Burduk. Spotkania
służb odpowiedzialnych za bezpieczeń-
stwo będą odbywać się cyklicznie raz 
w tygodniu przez całe wakacje.

Służby gotowe na rozpoczynający się sezon

Więcej kąpielisk, dodatkowe patrole policji

XXIV Międzynarodowy Zlot Historycznych Pojazdów Wojskowych w Darłowie 

27 czerwca – 10 lipca.

www.facebook.com/marian.laskowski zlot           www.zlot.darlowo.info

Od 7 do 10 lipca w Darłowie

odbędzie się 10. edycja festiwalu Media i Sztuka

(więcej informacji na str. 5)

Darłowo to Darłówko. Darłówko to plaże. Plaże to magnes dla turystów. Turyści to
dla nas skarb, a o skarb się dba. Dbając o bezpieczeństwo turystów i mieszkańców
miasto zakupiło dla ratowników plażowych nowy quad.

Plaża wschodnia – tu będą cztery kąpieliska

27 czerwca burmistrz Arkadiusz Klimowicz
(pierwszy z lewej) wraz z grupą ratowników
zainaugurował sezon pod „Błękitną flagą”.
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Więcej za energię elektryczną
Związek Miast Polskich informuje, że skokowo rosną ceny energii elektrycznej oferowanej 
w przetargach dla gmin. Przykładowo nowa cena energii elektrycznej zaoferowana Gdyni 
w I półroczu była wyższa o 161%. W II półroczu wzrost wyniósł już 386%. W Pile ceny prądu
w II półroczu wzrosły o 359%, w Rzeszowie – 320%, w Kołobrzegu – 278-362%, w Legio-
nowie – 312%, w Bydgoszczy – 300%, we Wrześni – 278%, w Kaliszu – 240%, w Głownie 
– 233%, w Pułtusku – 220%, w Toruniu – 215-230%, w Międzyrzecu Podlaskim – 201%, 
w Ostrowie Wielkopolskim – 171%, w Sopocie – ok. 150%. W wymienionych miastach 
cena energii elektrycznej wzrosła o: 87% w Wałbrzychu, o 71,5% w Poznaniu, o 54-78% 
w Gliwicach, o 57-66% we Wrocławiu, o 55-65%, w Inowrocławiu, o 54% w Częstocho-
wie. 
Są miasta, dla których wzrost nastąpił rok wcześniej, ale nowe umowy zawarto np. na dwa
lata (Ełk, Piaseczno, Piotrków Trybunalski). Tam kolejny skok cen jest odłożony w czasie.

Wszystko wskazuje na to, że tuż po
wakacjach czeka nas szok cenowy. Zbli-
żający się sezon grzewczy będzie dużo
droższy od poprzedniego. Rosnące ceny
gazu, węgla, energii elektrycznej i paliw
uderzą w nas ze zdwojoną siłą. 

Na drożyznę narzekają nie tylko
ogrzewający się indywidualnie i zderza-
jący się z gigantycznymi cenami węgla 
i gazu. Alarm podniosły też firmy zaj-
mujące się ogrzewaniem mieszkań.
Twierdzą, że koszty wyprodukowania
ciepła drastycznie wzrosną. – Obecnie
kupujemy gaz za blisko 90 złotych za
megawatogodzinę, ale tylko dzięki pod-
pisanym wcześniej umowom. Gdyby ten
sam gaz kupować dziś po cenach wol-
norynkowych, zapłacilibyśmy blisko
600 złotych! – informuje Barbara Bal-
cerzak, prezes Miejskiego Przedsiębior-
stwa Energetyki Cieplnej w Darłowie. 

To oznacza skokowy wzrost kosztów
wytworzenia ciepła dla mieszkańców
Darłowa. A mowa tutaj o 29 obiektach,
w tym w 15 budynkach wielorodzin-
nych, szkole, przedszkolu i miejskich
instytucjach.

Darłowski MPEC już teraz musi za-
twierdzać taryfę dla ciepła, która bę-
dzie obowiązywała przez rok czasu, li-

cząc od sierpnia tego roku. Na razie za-
łożył podwyżki na poziomie 39%, ale po
1 stycznia 2023 można spodziewać się
kolejnych. 

– Mówimy o sytuacji, w której nic
się nie zmieni. Branża ciepłownicza
walczy, alarmuje parlamentarzystów,
próbuje unaocznić skalę problemu, ale
prawda jest taka, że jeśli ceny paliw nie
wrócą do normy, to nic nie uchroni nas
przed podwyżkami. Nawet rządowe tar-
cze, które są dziurawe i nierówno trak-
tują podmioty działające na rynku 
– podkreśla Barbara Balcerzak i dodaje,
że nawet z rządowymi osłonami pod-
wyżki nas nie ominą. Trudno przewi-
dzieć tylko ich ostateczną skalę. 

Alarmujące sygnały płyną ze
wszystkich gmin w Polsce. Jak informu-
je Związek Miast Polskich, 8 czerwca 
w Warszawie odbyło się spotkanie kon-
sultacyjne przedstawicieli miast człon-
kowskich ZMP i przedsiębiorstw komu-
nalnych, którego celem było omówienie
skokowego wzrostu cen mediów ener-
getycznych oraz ich wpływu na budżety
miast i ceny lokalnych usług komunal-
nych, a także przygotowanie propozycji
rozwiązań tej trudnej sytuacji. 

Z zebranych danych wynika, że cena

węgla rośnie o kilkaset procent, a już
teraz wiadomo, że zakaz importu węgla
z Rosji spowoduje perturbacje na ryn-
ku. Rząd deklaruje działania w kierun-
ku zabezpieczenia dostaw węgla do
wszystkich sektorów, ale nie sposób
dziś ocenić skuteczność tych działań. 

Z kolei podwyżki cena gazu wynoszą
najczęściej kilkaset procent. Rekordzis-
tami jest Wałbrzych i Bydgoszcz, gdzie
wzrosty przekroczyły 900% ceny do-
tychczasowej. Jednocześnie tylko kilka
miast zanotowało wzrost ceny gazu
mniejszy niż o 100%. Cena oleju opało-

wego jest wyższa od półtora do nieco
ponad dwóch razy. Rośnie też cena bio-
masy, a jej dostępność jest bardzo ogra-
niczona. Dodatkowo samorządowcy
zwrócili uwagę na wzrost ceny upraw-
nień do emisji CO2, który poważnie ob-
ciąża sektor ciepłowniczy.

wzrost cen paliw dotknie każdego z nas.
Miejskie ciepło też będzie droższe

skokowy wzrost cen gazu i energii nie pozostanie bez wpływu na rachunki każdego z nas. niepokojące sygnały płyną ze wszystkich miast 
i gmin w Polsce. również z Darłowa.

Kim w Darłowie są odbiorcy ciep-
ła systemowego dostarczanego
przez spółkę MPEC?

Jesteśmy dostawcą ciepła do 29
obiektów: 15 budynków wielorodzin-
nych, 14 pozostałych odbiorców w tym
szkoły, przedszkola, Urzędu Miasta,
przedsiębiorstw, obiektów usługowych,
handlowych i odbiorców indywidual-
nych. Ponad 80% naszego ciepła do-
starczane jest do gospodarstw domo-
wych.

Czy w Darłowie będą podwyżki
opłat za ciepło?

Tak. Wystąpiliśmy do Urzędu Regu-
lacji Energetyki o zatwierdzenie nowej
taryfy dla ciepła ze wzrostem cen na
poziomie 39%. 

Dlaczego?
Jest to podyktowanie przede wszyst-

kim gigantycznym wzrostem cen gazu
oraz postępującą inflacją, której skutki
odczuwają wszystkie sektory gospodar-
ki.

Dodam tylko, że ceny naszego ciepła
utrzymywane są na stałym poziomie od
dwóch lat, nie licząc wzrostu o 0,5%
przy wprowadzeniu w życie od
5.08.2021 r. obecnie obowiązującej tary-
fy dla ciepła. Dzięki wcześniej podpisa-
nej umowie z PGNiG na stałą cenę gazu
do końca 2022r., mogliśmy zapewnić
naszych odbiorców o utrzymaniu cen
ciepła do końca sezonu grzewczego
2021/2022, pomimo wzrostu cen gazu 
w tym czasie o ponad 600% w stosunku
do stosowanej przez nas ceny umownej
zakupu.

Dlaczego więc ceny nie są utrzy-
mane do końca roku 2023?

Termin kontraktu na zakup gazu nie
pokrywa się z terminem obowiązywa-
nia naszej taryfy dla ciepła, który koń-
czy się 4 sierpnia tego roku. Po upływie
tego terminu jesteśmy zobowiązani do
wprowadzenia nowej zatwierdzonej
przez Prezesa URE taryfy. Kalkulując
nową taryfę musieliśmy wziąć pod

uwagę rosnące koszty dostaw gazu, 
z którymi jako przedsiębiorstwo zde-
rzymy się już po nowym roku. I tak 
założyliśmy najbardziej optymistyczny
z możliwych wariant na poziomie obec-
nej taryfy dla gazu tj. 203 zł/MWh. Cena
giełdowa gazu dzisiaj to blisko 600
zł/MWh.

Czy wobec tego można spodzie-
wać się kolejnych podwyżek?

Niestety tak. Założyliśmy, że ponow-
nie urealnimy nasze ceny, jeśli na
szczeblu rządowym podjęte zostaną de-
cyzje w sprawie wielkości i zakresu
działań osłonowych na rok 2023. Wów-
czas ceny zakupu gazu będą możliwe do
ustalenia. 

Obecnie nikt z nas nie jest w stanie
przewidzieć jak będą kształtowały się
ceny gazu w 2023r, nie ma informacji 
o planowanych ze strony rządu działa-
niach osłonowych dla odbiorców wyko-
rzystujących gaz do ogrzewania w no-
wym sezonie grzewczym, a jeśli będą,
nie wiemy czy wszyscy mieszkańcy zo-
staną objęci takimi działaniami, nieza-
leżnie od zasobów w których mieszkają.

Co MPEC robi żeby chronić swo-
ich odbiorców przed podwyżka-
mi?

Nasze koszty są ściśle regulowane
przez państwo i ograniczane do mini-
malnego poziomu zapewniającego dzia-
łanie firmy. Ceny ciepła są dostosowy-
wane do realiów jakie tworzy rynek 
i rzeczywisty stan cen. 

Po pierwszych lawinowych podwyż-

kach cen gazu na przełomie grudnia 
i stycznia, już 9.01.2022 r. wystąpiliśmy
do Prezesa Izby Gospodarczej Ciepłow-
nictwo Polskie wskazując na koniecz-
ność podjęcia prac w sprawie objęcia
działaniami osłonowymi wszystkich
odbiorców ciepła wytwarzanego 
w oparciu o gaz, a nie tylko ciepła wy-
twarzanego w kotłowniach lokalnych. 

Wspólne działania w tym kierunku
prowadzone są w całej Polsce przez
bezpośrednio zainteresowanych miesz-
kańców, w których podwyżki uderzyły 
z dnia na dzień, intensywnie w tym kie-
runku działają samorządy, Związek
Miast Polskich, Izba Gospodarcza Cie-
płownictwo Polskie, Forum Energii 
i inne organizacje. Mamy nadzieję, że 
w końcu odniosą oczekiwany skutek.

Czy MPEC bierze pod uwagę za-
stąpienie gazu innymi nośnikami
energii?

Tak. Nieustannie śledzimy możliwo-
ści wprowadzenia alternatywnych źró-
deł energii do naszych systemów. Obec-
nie mamy do czynienia z nadzwyczajny
mi warunkami ekonomicznymi i poli-
tycznymi, w których na nowo trzeba
zweryfikować zasadność i opłacalność
wprowadzenia nowych rozwiązań. Gaz,
który miał stanowić paliwo przejściowe
w transformacji klimatycznej stracił na
znaczeniu. Bierzemy pod uwagę zarów-
no ogniwa fotowoltaiczne, pompy ciep-
ła, solary, jesteśmy otwarci na inne
propozycje rozwiązań. Zleciliśmy opra-
cowanie wariantowej analizy technicz-
no-ekonomicznej, która wskaże nam
możliwy najbardziej opłacalny kieru-
nek działań. 

Co możemy zrobić, żeby prze-
trwać ten trudny kolejny sezon
grzewczy, który nas czeka?

To, co może zrobić każdy odbiorca 
i na co na pewno ma wpływ, to jeszcze
bardziej zwrócić uwagę na sposób użyt-
kowania ciepła, na wyrabianie dobrych
nawyków w jego oszczędzaniu. 

Rozmowa z Barbarą Balcerzak, prezes Miejskiego 
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Darłowie

JaK sytuacJa DOstaw energii 
wygląDa w DarłOwie?

Agnieszka Ciach, 
kierownik referatu 

Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej: 

Od kilku lat Miasto
Darłowo przystępuje do
porozumienia w sprawie
wspólnego przeprowadze-
nia postępowania o udzie-
lenie zamówienia publicz-
nego na dostawę energii
elektrycznej w ramach
Sławieńskiej Grupy Zaku-
powej. W grupie uczestni-
czą mi.in. Miasto Sławno, Gmina Darłowo, Gmina Sianów, Gmina Postomino,
Gmina Będzino. Wspólny przetarg na zakup energii odbywa się co dwa lata.
Obecnym sprzedawcą energii elektrycznej jest Enea S.A. z siedzibą w Poznaniu.
Ceny za sprzedaż energii elektrycznej, obowiązujące do 31 grudnia 2022 r.:
oświetlenie uliczne – 0,2695 zł netto za 1 kWh, obiekty – 0,2935 zł netto za 1 kWh.
W chwili obecnej trwają przygotowania do wszczęcia procedury przetargowej na
zakup energii elektrycznej dla Sławieńskiej grupy zakupowej na lata 2023-2024.
Dopiero po tym postępowaniu będziemy w stanie oszacować, z jaką skalą podwy-
żek będzie musiało się zmierzyć miasto Darłowo.

opinia
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miasto 
darłowo
otrzymało 
pieniądze 
dla seniorów

Zastępca burmistrza Rafał Nagórski
wraz z wicewojewodą zachodniopomor-
skim Tomaszem Wójcikiem w Delegaturze
Zachodniopomorskiego Urzędu Woje-
wódzkiego w Koszalinie podpisali 17 maja
2022 r. umowę, na podstawie której do dar-
łowskiego budżetu trafi 15 120 zł w ramach
rządowego programu „Opieka 75+”.

Program „Opieka 75+” został przygo-
towany z myślą o osobach starszych i samo-
tnych w wieku 75 lat i więcej. Jego celem jest
poprawa dostępności do usług opiekuńczych
– w tym specjalistycznych usług opiekuń-
czych. Gminy, które przystępują do realizacji
programu, uzyskują finansowe wsparcie 
w realizacji usług do 50% przewidywanych
kosztów realizacji zadania.

CWD Plus, ZIT – cóż to takiego 
i czy jest potrzebne mieszkańcom?
W lutym 2022 roku zostało powołane

Partnerstwo Powiatu Sławieńskiego – In-
strument ZIT. Czym jest i czemu służy to
partnerstwo?

Czym jest ZIT– ZIT to Zintegrowane
Inwestycje Terytorialne. Jest to nowy in-
strument pozwalający na realizację stra-
tegii terytorialnych w sposób zintegro-
wany. Innymi słowy sposób na zwiększe-
nie możliwości pozyskania środków
finansowych przez gminy/ miasta/ po-
wiat w celu wspólnej realizacji projek-
tów. Na terenie naszego powiatu po-
wstało Partnerstwo Powiatu Sławień-
skiego – Instrument ZIT. Podmioty
tworzące go to Powiat Sławieński, Mias-
ta Darłowo i Sławno oraz Gminy Darło-
wo, Malechowo, Postomino i Sławno.

Dlaczego zdecydowano o zawiązaniu
partnerstwa? Jako partnerstwo mamy

większą szansę na wzbogacenie poten-
cjału rozwoju, możemy zarządzać roz-
wojem w sposób strategiczny i w ten
sposób realizować procesy inwestycyj-
ne czy usługi publiczne. Zwiększamy
swoje zdolności do podejmowania celo-
wej współpracy, planowania komple-
ksowych przedsięwzięć z wykorzysta-
niem naszego potencjału rozwojowego,
a nadto możemy działać w formie zin-
stytucjonalizowanej, czyli stać się sa-
modzielnym podmiotem. W jedności
siła!

Powołane partnerstwo uczestniczy
w projekcie Centrum Wsparcia Dorad-
czego (CWD) Plus, który został urucho-
miony przez Ministerstwo Funduszy 
i Polityki regionalnej. Przy wsparciu
doradców ze Związku Miast zostanie
przeprowadzona diagnoza sytuacji spo-

łeczno-gospodarczo-przestrzennej na
obszarze Partnerstwa, a następnie na
jej podstawie do końca kwietnia 2023 r.
powstanie strategia rozwoju obszaru
PartnerstwaPowiatu Sławieńskiego. 

Drodzy Mieszkańcy już 20 czerwca
2022 roku rozpoczynamy badanie online
mieszkańców obszaru Partnerstwa Po-
wiatu Sławieńskiego– Instrument ZIT.
Wasz udział w badaniu jest niezbędny dla
poznania potencjału partnerstwa, jego
mocnych stron, wyznaczenia kierunków
działań i planów rozwoju.

Link do badań będzie dostępny m.in.
na stronach Miast Darłowa i Sławna
oraz gmin Darłowa, Malechowa, Posto-
mina i Sławna oraz stronie Powiatu
Sławieńskiego. Zachęcamy do zapozna-
nia się z projektem i udziału w badaniu
ankietowym. Wasze opinie są ważne!

wymiana 
pojemników

W Darłowie rozpoczęto akcję wy-
miany pojemników na odpady zmie-
szane. Wszystkie zostały zakupione 
w 2021 roku. Zgodnie z wytycznymi 
Ministra Środowiska i Klimatu pojem-
niki i worki na odpady komunalne po-
winny mieć odpowiedni kolor przezna-
czony dla określonej frakcji.

Wszystkim którym zdarza się 
o tym zapominać – przypominamy: Kolor
czarny = odpady zmieszane.

Pojemniki innego koloru, z których
odbieramy odpady zmieszane będą suk-
cesywnie wymieniane (dotyczy nierucho-
mości zamieszkałych).

Jak informuje Referat Gospodarki
Odpadami darłowskiego ratusza prace
rozpoczynają się od ulic: Powstańców
Warszawskich, Wałowej, Hotelowej,
Młyńskiej i M. Curie-Skłodowskiej

14 czerwca, w Urzędzie
Miejskim w Darłowie, została
podpisana umowa dotycząca

przebudowy ulicy Polnej 
w Darłowie. 

Umowa została podpisana przez 
Rafała Nagórskiego, reprezentującego
Miasto Darłowo oraz Artura Dydynę 

– reprezentującego Przedsiębiorstwo
Gastronomiczno-Handlowe „LECH-
POL” Teresa Dydyna z Darłowa. Koszt
realizacji przebudowy ulicy Polnej 
w zakresie opisanym umową to kwota 
1 890 836,36 zł brutto. 

Przypomnijmy, że w ramach podpi-
sanej umowy wykonawca zobowiązał
się do przebudowy ulicę Polną na dłu-
gości ok. 1210 metrów. Roboty budowla-

ne obejmowały będą wykonanie kon-
strukcji podbudowy, nawierzchni, przy
czym nawierzchnia wykonana będzie 
z płyt typu „jombo”. Zrealizowane zosta-
ną również wjazdy na prywatne posesję
(z kruszywa mineralnego), pobocza, na-
stąpi renowacja przydrożnych rowów. 

Termin realizacji całego zamierze-
nia inwestycyjnego to 151 dni od dnia
podpisania umowy.

Umowa na Polną podpisana

Miasto Darłowo będzie
miało możliwość zagospoda-

rowania części odpadów 
w nowej spalarni. 

Sekretarz Miasta Darłowo, Tomasz
Bobin, podpisał list intencyjny w spra-
wie przyszłego powierzenia Miastu Ko-
szalin realizacji zadań z zakresu zagos-
podarowania frakcji energetycznej 
odpadów komunalnych. Spalarnia 
(Instalacja Termicznego Przekształca-

nia Odpadów) o mocy przerobowej ok.
30 000 ton odpadów powstanie w Sia-
nowie. Będzie to druga spalarnia odpa-
dów w naszym województwie. Pierwsza,
już od 2018 r., działa w Szczecinie.

Planowana inwestycja może zostać
dofinansowana z Narodowego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie w ramach progra-
mu priorytetowego „Racjonalna gospo-
darka odpadami Część 3 Wykorzystanie
paliw alternatywnych na cele energe-
tyczne”.

Spalarnia odpadów pozwoli na za-
gospodarowanie odpadów problema-
tycznych, czyli takich które zostałyby
przeznaczone do składowania. W wyni-
ku spalania powstanie ciepło i energia
elektryczna. Podkreślić należy, że spa-
larnia spełniać będzie wszelkie wymogi
ekologiczne i nie będzie niosła ze sobą
negatywnych skutków dla przyrody 
i ludzi.

Całkowity koszt inwestycji szacowny
jest w wysokości około 160 mln złotych.

Będziemy mogli spalać odpady

6 czerwca darłowski
samorząd oficjalnie
przekazał sprzęt
medyczny na potrzeby
szpitala Powiatowego 
w sławnie. urządzenia 
do ratowania życia 
i zdrowia warte są
105.595,87 zł.

W 2021 roku Miasto Darłowo otrzy-
mało nagrodę z Funduszu Przeciw-
działania COVID-19 w wysokości 
500 000 zł w konkursie „Rosnąca Od-
porność” za wysoki poziom zaszcze-
pienia mieszkańców Darłowa przeciw-
ko COVID-19, czyli za odpowiedzialną
decyzję podjętą wówczas przez ponad
8 700 darłowiaków, którzy zdecydowali
się zaszczepić przeciwko koronawiru-
sowi.

Część z tych środków – 105 595,87 zł
– w marcu 2022 roku Miasto Darłowo
przekazało Szpitalowi Powiatowemu 
w Sławnie w drodze umowy w sprawie
dofinansowania inwestycji, w tym:

– zakupu aparatury medycznej i sprzę-
tu z przeznaczeniem na zakup źródła
światła ze światłowodem i optyką (39
420,00 zł) 

– laparoskopu (55 175,87 zł) na potrze-
by oddziału chirurgii oraz sprzętu rehabili-
tacyjnego na potrzeby punktu fizjoterapii
w Darłowie (11 000,00 zł).

Zabiegi prowadzone przez Urząd
Miejski w Darłowie w zakresie poprawy
opieki zdrowotnej mieszkańców to tak-
że pozyskiwanie środków zewnętrz-
nych – w kwietniu zastępca burmistrza
Rafał Nagórski podpisał z koszalińską
„Bezpieczną Przychodnią” umowę 
w sprawie wdrożenia programu bez-
płatnych szczepień przeciwko zakaże-
niom wirusem brodawczaka ludzkiego
(HPV) dla dziewczynek z roczników
2009-2010 zamieszkałych w Darłowie.

Szpital Powiatowy w Sławnie bogatszy o sprzęt medyczny

W trosce o zdrowie mieszkańców 

Twoje zdanie ma znaczenie!
Jako Partnerstwo Powiatu Sławieńskiego – instrument ZIT

przystępujemy do przeprowadzenia diagnozy sytuacji społeczno-
gospodarczo-przestrzennej naszego obszaru, czyli terenu Miast
Darłowa i Sławna, Powiatu Sławieńskiego oraz gmin Darłowo,
Malechowo, Postomino i Sławno. Chcąc poznać potrzeby i ocze-
kiwania lokalnej społeczności sporządziliśmy ankietę, która po-
służy do zdiagnozowania obszarów stanowiących mocne i słabe
strony zarówno Partnerstwa Powiatu Sławieńskiego jako całości
jak i każdej gminy osobno. Badanie trwa od 20 czerwca do 19 sierpnia 2022.

Drogi Mieszkańcu obszaru Partnerstwa, poświęć chwilkę i wypełnij ankietę, którą znaj-
dziesz pod linkiem: https://zmp-ankiety.pl/ankieta

Ankieta jest anonimowa. Wyniki, po opracowaniu, będą przedstawione publicznie 
w formie zbiorczego raportu.

Od lewej: Tomasz Bobin - Sekretarz Miasta Darłowo, Krzysztof Frankenstein - Burmistrz
Sławna, Anna Mieczkowska - prezydent Kołobrzegu, Piotr Jedliński - prezydent Ko-
szalina i Tomasz Uciński, prezes PGK Koszalin.



„Muzyczne Piątki (5)” w ramach
„Kultury na Fali” to letni projekt Dar-
łowskiego Ośrodka Kultury im. Leopol-
da Tyrmanda, który regularnie od
trzech sezonów w wakacyjne piątkowe
wieczory organizuje koncerty na rynku
w Darłowie. Projekt ten nie tylko oży-
wia zabytkowe centrum starego miasta,
ale także stanowi ciekawą ofertę kultu-
ralną, a to za sprawą różnorodności ga-
tunków muzycznych, jakie sobą spaja.

Niezmiennym pozostaje dzień tygo-
dnia realizacji koncertów. Jak sama na-
zwa mówi są to muzyczne piątki, zatem
piąty dzień tygodnia. Godzina również
nie ulega zmianie – 20:00 i każdy kon-
cert będzie osobiście nadzorował nasz
darłowski Rybak.

Zatem co warto zapamiętać? Stałą 
– niezmienną. Piątek, godz. 20:00, ry-
nek w Darłowie – koncert za free. Jedy-

ne co się zmienia to wykonawcy wystę-
pujący na naszej scenie. Kogo w tym
roku zaprosiliśmy do współpracy? 

� 22 lipca: KRAKÓW STREET BAND,

� 29 lipca: POPARZENI KAWĄ TRZY,
� 5 sierpnia: WHO IS WHO, KABARET

ŁOWCY. B,
� 19 sierpnia: Chłopcy z Placu Broni,
� 26 sierpnia: LOKA,
� 2 września: ZGAGAFARI & Niezbęd-

ny Balast.
Nie są to jedyne atrakcje tego lata,

jakie dla Państwa szykujemy. Do tego
dorzucamy aż 9 koncertów organowych,
co najmniej dwa muzyczne wydarzenia
w ramach Festiwalu Filmów Skandy-
nawskich (koncert LAWAAI).

Wyjątkowy festiwal rodem z Jamajki
– Reggaenwalde Festiwal – i tu dwa wie-
czory stanowiące muzyczne maratony.
Zagrają m.in.: Vavamuffin, Kapela ze
Wsi Warszawa, Gooral/Paprodziad, Big
Up!, zespół TABU – i wiele innych.

Reaktywowany po pandemii festiwal
Media i Sztuka – to także wydarzenia
muzyczne. Tu nie zabraknie Orkiestry
Filharmonii Koszalińskiej a gwiazdą
tego festiwalu będzie Anita Lipnicka.

Zadbamy o to, by w Darłowie nie za-

brakło opery i operetki, wpisujących się
w charakter miasta szant, projektu mu-
zycznego powiązanego z Tyrmandem…
Jednym słowem – będzie się działo 
w Darłowie tego lata!

O wszystkim będziemy informować.
Tymczasem zachęcamy do tego, by śle-
dzić nas na bieżąco – a pozyskaną wie-
dzę na temat wydarzeń kulturalnych
rozprowadzać i podawać dalej.
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Od 1 czerwca 2022 ruszyły w Darło-
wie Strefy Płatnego Parkowania Nie-
strzeżonego i Płatne Parkingi Niestrze-
żone. Będą one funkcjonować do końca
wakacji (31 sierpnia). Na terenie Darło-
wa i Darłówka zostały rozlokowane
parkometry, na których widnieją in-
strukcje obsługi w trzech wersjach ję-
zykowych (polskiej, niemieckiej i an-
gielskiej). Łącznie na terenie Gminy
Miasto Darłowo w ramach SPPN i PPN
funkcjonować będzie 40 parkometrów,
w tym 9 parkometrów umożliwiających
płatność karta płatniczą.

Dodatkowo automaty posiadają wi-
doczne regulaminy korzystania z danej
strefy parkingowej a także informacje
o tym w jaki sposób można dokonać za-
płaty za czas postoju (gotówka/płat-
ność elektroniczna). Przypominamy, że
dodatkowo można skorzystać z aplika-
cji mobilnych moBiLET lub mobiPar-
king.

Biuro parkingów znajduje się w Dar-
łówku Zachodnim – ul. Kotwiczna 12 
i czynne będzie sześć dni w tygodniu:
poniedziałek – sobota. Godziny funk-
cjonowania, ceny, wykaz ulic oraz wiele
innych przydatnych informacji znaj-
dziecie Państwo pod adresem:
https://www.darlowo.pl/parkingi

Informujemy ponadto, że pracowni-
cy uprawnieni do tego zadania posiada-
ją identyfikatory z widocznym zdję-
ciem, imieniem i nazwiskiem. 

Mieszkańcom Darłowa polecamy
możliwość skorzystania z abonamentu
typu „M”. Jak go pozyskać? O tym także
w linku podanym powyżej.

Korzystając z parkingów 
– wspierasz kulturę… 

Korzystając z miejskich parkingów
rozlokowanych na terenie Gminy Mias-
to Darłowo, a administrowanych przez

Darłowski Ośrodek Kultury, realnie
partycypujesz w kosztach miejskich
wydarzeń kulturalnych – jesteś mece-
nasem! 

Pieniądze te bowiem wspierają bu-
dżet instytucji odpowiedzialnej za rea-
lizację kultury w mieście Króla Eryka.

Abonament sezonowy 
typu „M”

Abonament sezonowy typu „M” jest
abonamentem przeznaczonym dla
mieszkańców Gminy Miasto Darłowo 
z potwierdzonym stałym lub czasowym
adresem zameldowania w granicach
administracyjnych miasta (okres mini-
mum ostatnich trzech miesięcy). Abo-
nament typu „M” ważny jest na czas se-
zonu (1 czerwca – 31 sierpnia 2022 r.) 
i upoważnia Abonenta do parkowania 
w obrębie Strefy Płatnego Parkowania
Niestrzeżonego.

W Darłowie ruszyły parkingi

Obiecywaliśmy, że jeszcze przed tym
sezonem turystycznym wprowadzimy do
kolekcji naszych pamiątkowych produk-
tów ceramicznych – nowe, markowe wy-
roby. Oto one…

Odbijacze
Są obowiązkowym wyposażeniem

każdego rodzaju jednostki pływającej.
To właśnie one dołączają do naszych
autorskich sztosów. Tak oczywiste ele-
menty nadmorskie, a jednak niezauwa-
żane i niedoceniane – przegrywały 
w konkursach piękności z muszelkami 
i fokami. My stawiamy na inność, wy-
jątkowość i oryginalność.

Odbijacze i gwiazdoblok – nowa kolekcja pamiątek z Darłowa
Gwiazdoblok XAVER 
Gwiazdobloki portowe w większości

miejscowości nadmorskich są stałym
elementem krajobrazu portowego. Ma
wzmacniać brzeg i chronić polskie wyd-
my.

W Darłowie urósł do rangi pomnika,
a w dodatku otrzymała imię – XAVER,
od orkanu Ksawery, który przeszedł
przez Europę w grudniu 2013 roku, czy-
niąc ogromne spustoszenie. Siła wiatru
była tak potężna, że kilka gwiazdoblo-
ków zostało pochłoniętych przez mo-
rze, a jeden został wyrzucony na falo-
chron wschodni w Darłówku. Tam też
został, stając się symbolem potęgi mo-
rza i siły żywiołu.

Darłowski Ośrodek Kultury odkrywa karty 

Wakacje pełne muzyki
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Przypominamy, że przed rozpoczęciem
działalności złożyć należy deklarację o wy-
sokości opłaty za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi.

Uczynić to muszą także osoby pro-
wadzące wynajem (tzw. „hotelartwo”).
Obowiązek ten dotyczy wszystkich wła-

ścicieli nieruchomości – niezamieszka-
łych oraz zamieszkałych, którzy obec-
nie posiadają złożoną deklarację tylko
za gospodarstwo domowe. 

Deklarację można złożyć:
� osobiście w Urzędzie Miejskim 

w Darłowie, 

� w formie elektronicznej za pomo-
cą elektronicznej Platformy Usług Ad-
ministracji Publicznej,

� za pomocą operatora pocztowego.  

Więcej informacji o systemie gospo-
darowania odpadami oraz obowiązku
złożenia deklaracji można znaleźć na
stronie internetowej: www.odpady.dar-
lowo.pl

To innowacyjne rozwiązanie zostało
oficjalnie zaprezentowane 20 maja,
podczas tegorocznych Dni Darłowa.
Inauguracja literackiego szlaku Leopol-
da Tyrmanda, którego inicjatorką jest
radna RM Krystyna Różańska został za-
kończony pod koniec grudnia. Jego wy-
konawcą, podobnie jak w przypadku sa-
mej Ławeczki popularnego „Lolka” jest
rzeźbiarka Dorota Dzikiewicz-Pilich,
autorka między innymi statuetki Fry-
deryka. Teraz rzeźby zostały wzbogaco-
ne o mini słuchowiska.

W inauguracji, w ramach Dni Darło-
wa, na zaproszenie władz miasta był
obecny biograf Tyrmanda - Marcel
Woźniak, który trasę opisał.

Jak to działa?
[www.poznajhistorie.pl/darlowo]

Każda rzeźba na szlaku jest oznako-
wana specjalną tabliczką z kodem QR
wskazującą na wykorzystanie tej tech-

Poznaj historie literackiego szlaku Leopolda Tyrmanda. 

rzeźby, które mówią

nologii. Po skierowaniu obiektywu
aparatu na kod QR, telefon samodziel-
nie rozpozna kod. Zeskanuj kod, a po-
mnik sam zadzwoni i opowie swoją
historię.

Dzięki specjalnej aplikacji mieszkań-
cy Darłowa i turyści będą mogli poznać
związek Tyrmanda z Darłowem, a także
historię książki „7 dalekich rejsów” i po-
wstałego na jej bazie filmu z 1963 r. „Na-
prawdę wczoraj”. To prawdziwa skarbni-
ca ciekawostek. Rozwiązanie jest proste 
i zarazem łatwe w obsłudze, zakładając,
że mamy przy sobie smartfona. Kto nie
chciałby odebrać telefonu od Leopolda

Tyrmanda, Andrzeja Łapickiego, czy sa-
mej Beaty Tyszkiewicz?

Uwaga! 
Czasem potrzebne jest posiadanie

łatwej do pobrania aplikacji odczytują-
cej kody QR. Po skierowaniu obiektywu
aparatu na kod smartfon rozpocznie
odtwarzanie nagranej wypowiedzi po-
mnika. Jest ona formą minisłuchowis-
ka, z którego dowiadujemy się cieka-
wych szczegółów dotyczących historii
pomnika; postaci, którą przedstawia
czy historii miejsca, miasta albo wyda-
rzenia historycznego.

nOwy PrODuKt turystycZny
Artur Wejnerowski, kierownik Biura Promocji 
i Komunikacji Społecznej

– W miastach, a czasem poza nimi, znajdują się pomniki.
Obok jednych przechodzimy obojętnie, inne wzbudzają w nas
emocje. Dzieje się tak dlatego, że często niewiele wiemy o
tym, co przedstawia mijana przez nas rzeźba czy konstrukcja, przy której za-
trzymujemy się na chwilę. Dotyczy to zarówno turystów, jak i mieszkańców
miast, którzy stojące w nich pomniki mają na wyciągnięcie ręki.

opinia

Pamiętaj o deklaracji „śmieciowej”

aktywność burmistrza
Festiwal Media i Sztuka w Darłowie 

Jubileuszowa – 10. edycja 
Od 7 do 10 lipca w Darłowie odbędzie

się 10. edycja festiwalu Media i Sztuka. 
Tegoroczny festiwal stawia na różnorod-
ność osób, tematów i form.

Obecni będą wybitni przedstawiciele
kultury, mediów i polityki, w tym: pi-
sarki i pisarze, polityczki i politycy, ak-
torki i aktorzy, dziennikarki i dzienni-
karze. Będzie to czas na rozmowy 
o książkach, reportażach, filmach, foto-
grafiach/rysunkach/plakatach, zdro-
wiu, stylu życia i podróżach. Nie za-
braknie odniesień do najnowszych wy-
darzeń z kraju i ze świata. Będąc
świadkami konfliktu zbrojnego o skali
niespotykanej od czasów II wojny świa-

towej, nie może zabraknąć tematu
Ukrainy. Planowane są m.in. debaty,

wystawy, pokazy filmowe, koncerty,
dancing i monodram.

Organizator festiwalu zastrzega so-
bie prawo do zmian w programie, wyni-
kających z przyczyn od niego niezależ-
nych.

Organizatorzy/producenci festiwa-
lu Media i Sztuka: 

� Miasto Darłowo, 
� Darłowski Ośrodek Kultury,
� Biuro Promocji Miasta i Komuni-

kacji Społecznej.
Ludzie, którzy odpowiadają za fes-

tiwal Media i Sztuka:
� Cezary Łazarewicz (program festi-

walu),
� Magda Burduk (strategia/logisty-

ka/koordynacja),
� Artur Wejnerowski (promocja/lo-

gistyka).
Wydarzenia będą się odbywały 

w pięciu miejscach festiwalowych:
� w Hali Festiwalowej (Nabrzeże

Portowe przy Marina Royale, Darłówko
Zachodnie – parking przy wejściu na
plażę, ul. Dorszowa),

� w Małej Hali Festiwalowej,
� na Rynku Miejskim w Darłowie,
� w Kinie Bajka w Darłowie (ul.

Morska 56),
� w Hotelu Lidia (Darłówko Zachod-

nie, ul. Dorszowa 3).
Na wszystkie wydarzenia odbywają-

ce się podczas festiwalu wstęp jest wol-
ny. 

#lubiędarłowo

Spotkać na rynku w Darłowie „wroga publicznego nr 1” – sędziego Igora Tuleyę 
i uścisnąć mu rękę – bezcenne

Tą niebieską rurą
popłynie do Darłówka
Zach. na ul. Nad-
morską (i nie tylko)
czysta woda z naszych
głębinowych studni.
Po to by mogły tam
powstawać obiekty tu-
rystyczne (jak na zdj.) 
a Darłowiacy mieli
więcej pracy i pie-
niędzy Miasto przeka-
zało 2 mln Miejskie
Przedsiębiorstwo Gos-
podarki Komunalnej

Darłowskie Towarzystwo Turystyczno-Wędkarskie działa. Z zarządem dyskutowaliśmy
o zarybieniu Inkuli, rekultywacji stawiku przy ul.Morskiej i organizacji… ogólnodostępnych
wycieczek na „grzyby i ryby”. Dziękuję prezesowi Piotrowi Eblowi, wice Antoniemu Hołubowi,
Arturowi Wejnerowskiemu, Grażynie Kuładze i innym.

W wigilię Bożego Ciała (święta obchodzonego w Polsce i na Pomorzu od 700 lat)
biskup Edward Dajczak poświecił odnowioną kaplicę adoracji i bursztynową monstrancję
stacjonarną – zamówioną dla kościoła Mariackiego w Darłowie przez proboszcza o. Wiesława
Przybysza.

Od lewej: rzeźbiarka Dorota Dzikiewicz-Pilich, radna RM – Krystyna Różańska, Marcel
Woźniak, Zastępca Burmistrza – Rafał Nagórski i Magdalena Burduk – dyrektor DOK.
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Prosto z sesji Rady Miejskiej

Docenili sukcesy kolarek
Jubileuszowa Sesja Rady Miejskiej w Darłowie odbyła się 18 maja w sali posiedzeń darłow-

skiego ratusza i poświęcona była w szczególności zagadnieniom związanym z organizacją kąpie-
lisk nadmorskich w trakcie sezonu kąpielowego. Dokonano także ważnych zmian w budżecie
miejskim, które umożliwią m.in. remont siedziby Klubu Kolarskiego „Ziemia Darłowska”.

W obiektywie

Ostatnio Darłowo słynie z wyjątkowych i oryginalnych produktów. 
Oto kolejny: nowy album zespołu NIEZBĘDNY BALAST z Zespołu Szkół 
Morskich w Darłowie. Całkowicie darłowski! Nagrali go „morsacy”,
zdjęcia zrobił Krzysztof Barankiewicz, miks i mastering Juliusz Sip, 
część materiału nagrano w studio Mikrofonika pochodzącego z Darłowa
Tomasza Bartosa, okładkę zaprojektował i wykonał Robert Gorgol 
a wiadomo, że muzykę i teksty pisał Bogdan Balcerzak. Patronat nad
płytą objęło Darłowskie Stowarzyszenie Kultura Sztuka Region. Płyta jest
już w sprzedaży. Można ją nabyć bezpośrednio kontaktując się z człon-
kami zespołu.

W czwartek 9 czerwca 2022 roku na
terenie placu zabaw przy ul. Henryka
Wieniawskiego w Darłowie odbył się
Miejski Dzień Dziecka. Impreza początko-
wo miała odbyć się 1 czerwca, jednak z po-
wodu niekorzystych warunków pogodo-
wych została przełożona. 

Organizatorzy wydarzenia zadbali 
o masę atrakcji dla najmniejszych
mieszkańców naszego miasta. Dzieci, 
w dniu swojego święta, miały okazję
obejrzeć (a także wciąć udział jako akto-
rzy) spektakl pochodzącego ze Słupska
objazdowego Teatru Władca Lalek pn.

„Cztery mile za piec” oraz różnego ro-
dzaju występy artystyczne odbywające
się na scenie. Ponadto wszystkie chętne
dzieci mogły wziąć udział w różnego ro-
dzaju konkurencjach sportowych oraz
skorzystać z dwóch dmuchanych zam-
ków, do których ustawiały się bardzo
długie kolejki. Niewątpliwie wielką at-
rakcją dla dzieci były fanty, które można
było wylosować, a także lody, wata cu-
krowa oraz popcorn. Dużym zaintereso-
waniem cieszył się także radiowóz poli-
cyjny, przy którym funkcjonariusz opo-
wiadał dzieciom o trudach tej pracy.
Miejska Biblioteka Publiczna im. Ag-
nieszki Osieckiej w Darłowie przygoto-
wała również kącik artystyczny, w któ-
rym dzieci mogły coś narysować oraz
pograć w różne gry, np. kółko i krzyżyk.
Do samego końca festynu ustawiona
była bardzo długa kolejka do stanowis-
ka, na którym pani malowała dzieciom
twarze na wzór znanych postaci.

Wszystkie dzieci, które odwiedziły 
9 czerwca plac zabaw przy ul. Henryka
Wieniawskiego wychodziły do domów
w dobrych nastrojach i z uśmiechem na
twarzy.

Kino Plenerowe
LATO 2022 

Zapraszamy
na leżaki 
Zrobiło się cieplej, a wraz z nadejściem

lata zapraszamy do kina na leżakach. W
tym sezonie wakacyjnym zagramy pod
gołym niebem dla Miasta Darłowo, Gminy
Darłowo oraz gmin Postomino i Malecho-
wo. I tak do końca sierpnia!

Kino Bajka w Darłowie to nie tylko
kino stacjonarne, ale latem to także wa-
kacyjna atrakcja pod gołym niebem. Po-
kazy w Darłowie zaplanowaliśmy od 25
czerwca, w każdą sobotę. Realizujemy je
na Rynku w Darłowie. 

Proponujemy ciekawe tytuły: Ludzki
głos, Wypisz, wymaluj… miłość, Żeby
nie było śladów, A-HA, C’MON C’MON,
BANKSTERZY, Paulo Coelho. Niesamo-
wita historia, Wszystkie nasze strachy,
Druga połowa.

Dodatkowo wyświetlimy aż 7 pro-
dukcji dla Gminy Darłowo w miejsco-
wościach: Wicie i Dąbki, 4 filmy dla
Gminy Postomino i 3 dla sąsiadów 
z Malechowa. Jutro zaczynamy kinem
plenerowym wyjazdowym! Gramy 
w Ostrowcu. 

Wstęp na wszystkie pokazy jest bez-
płatny.

Uwaga: w przypadku złych warun-
ków atmosferycznych pokazy odbywać
się będą w Poczekalni Kultury. Reszta
nie ulega zmianie. 

Polecamy i zapraszamy.

6 maja, w „Spiżarni” 
w Darłówku Zachodnim 

miało miejsce walne zebranie
powołujące równocześnie
Darłowskie Towarzystwo 
Turystyczno-Wędkarskie. 

Jego przewodniczącym 
poprzez aklamację został 

Piotr Ebel, a zastępcą Antoni
Hołub – znani działacze 

społeczni.
– Ten pomysł kiełkował w nas od

dawna. To pierwszy krok. Do założenia
stowarzyszenia potrzebowaliśmy 3 osób,
było 25. To chyba świadczy o wielkiej po-
trzebie działania – mówił Piotr Ebel. 
– Oczywiście jesteśmy cały czas otwarci
na nowe osoby, również dzieci i mło-
dzież. Pod szyldem Stowarzyszenia zor-
ganizowaliśmy w czerwcu Wędkarski
Dzień Dziecka, a zaraz po tym Dzień Mo-
rza. W międzyczasie naszym nadrzęd-
nym celem będzie za pośrednictwem
Budżetu Obywatelskiego zachęcić
mieszkańców do głosowania na projekt
dot. odtworzenia miejsca zwanego przez
jednych „traczowiskiem”, przez innych
„baby jagą”. Chodzi o staw i miejsce 
w parku Conrada, pomiędzy Darłowem,
a Darłówkiem Wschodnim – dodaje.

– Przed nami ogrom pracy, ale
optymizm i wiara w sukces dodaje
skrzydeł. To się nie może nie udać 
– mówił Antoni Hołub, którego rów-
nież aklamacją powołano na wice-
przewodniczącego stowarzyszenia.
Jego sekretarzem został Artur Wejne-
rowski – kierownik Biura Promocji
Miasta i Komunikacji Społecznej dar-

łowskiego ratusza. – Wierzę w te idee
i wierzę w tych ludzi. Mam nadzieję,
że ponad 10-letnie doświadczenie 
w samorządzie pomoże skutecznie
działać na rzecz naszej małej ojczyz-
ny. Skarbnikiem wybrano Grażynę
Kułagę – właścicielkę Spiżarni w Dar-
łówku Zachodnim, a jako członka za-
rządu – Rafała Kamina.

Szeregi stowarzyszenia zasilili rów-
nież: przedstawicieli Rad Osiedli w Dar-
łowie: Janusz Sokoliński (Osiedle Za-
chód) i Paweł Krakowiak (Osiedle
Bema), a także Krzysztof Walków – pre-
zes MPGK Darłowo, armator Łukasz 
Sochoń, Mariola i Andrzej Cembikowie
– pomysłodawcy festiwalu latawców,
Marcel Lichacy z Centrum Sportów
Wodnych w Dąbkach i reprezentujący
Gminę Darłowo Emil Gawęda, a także
Paweł Paćkowski.

Logo zaprojektował radny powiato-
wy, stojący na czele Biura Burmistrza 
– Daniel Frącz.

turyści i wędkarze razem

Miejski Dzień Dziecka 

Przed rozpoczęciem rozpatrywania
punktów porządku obrad głos zabrał
prezes Klubu Sportowego „Ziemia Dar-
łowska” Artur Szarycz, który podsumo-
wał ostatnie osiągnięcia – zajęcie przez
Darłowo 3. miejsca w województwie za-
chodniopomorskim w sporcie dzieci 
i młodzieży oraz uplasowanie się na 86.
pozycji w Polsce w klasyfikacji Ministra
Sportu, co jest efektem sukcesów osią-
ganych m.in. przez zawodniczki i za-
wodników KKZD.

W uznaniu znamienitych rezulta-
tów darłowskich kolarek na wielu za-
wodach formatu europejskiego i świa-
towego, a także wobec potrzeby re-
montu bazy treningowej, radni podjęli

uchwałę w sprawie zmian budżetu
Gminy-Miasta Darłowo na 2022 rok,
wskutek której kwota 500 000 zł zo-
stanie przeznaczona na remont siedzi-
by klubu „Ziemia Darłowska” przy ul.
Moniuszki w Darłowie – zostanie m.in.
wykonana gruntowna termomoderni-
zacja, wymieniona stolarka okienna 
i wewnętrzna, a także nastąpi docie-
plenie stropodachu i ścian. Podczas
majowej sesji przyjęto także dokument
przedłożony przez Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej „Ocena zasobów
pomocy społecznej”. Przedstawione
tam dane ukazują sytuację społeczno-
demograficzną gminy oraz wyzwania
stawiane przed realizatorami działań

w zakresie pomocy społecznej. 
W przedłożonym akcie wskazano m.in.
tendencję spadkową liczby mieszkań-
ców zgłaszających się o pomoc 
i wsparcie do MOPS – w 2021 r. były to
572 osoby, co jest sumą o 113 mniejszą
w porównaniu z 2020 r. Spadek utrzy-
muje się sukcesywnie od co najmniej
2015 roku.

Główna część sesji poświęcona była
natomiast kwestii kąpielisk nadmor-
skich. (szerzej o tym na str. 1) 

Burmistrz Darłowa, Arkadiusz Kli-
mowicz zarysował perspektywę reno-
wacji kościoła Mariackiego. Władze pa-
rafii rozpoczęły starania o pozyskanie
środków na wykonanie audytu niezbęd-

nych prac – 35 tys. zł na ten cel prze-
znaczył już Urząd Marszałkowski 
w Szczecinie, co stanowi 50% potrzeb-

nej kwoty. Kwestia ta prawdopodobnie
będzie tematem obrad radnych na na-
stępnych posiedzeniach.

Wyniki wszystkich głosowań oraz retransmisja sesji dostępne są w aplikacji www.posie-
dzenia.pl. Dokumenty i przyjęte uchwały niebawem zostaną opublikowane w Biuletynie In-
formacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Darłowie, a także w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Zachodniopomorskiego.

Na zdjęciu: Burmistrz Miasta Darłowo – Arkadiusz Klimowicz, Przewodniczący RM 
– Czesław Woźniak i Artur Szarycz.
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Nowy 
symulator 
siłowni 
okrętowej 
6 czerwca zainstalowano w pracow-

ni symulatorów mechanicznych nowe
oprogramowanie: symulator siłowni
okrętowej z silnikami wolnoobroto-
wym, typu diesel oraz nowoczesny ze-
staw do obsługi rzeczywistości (VR) 
z symulatorem siłowni okrętowej. 

Inwestycja była możliwa dzięki
wsparciu Starostwa Powiatowego 
w Sławnie i zapewni najwyższą jakość
szkolenia dla mechaników okrętowych

W 2021 roku mieszkańcy Darłowa
zagłosowali, w ramach Budżetu Oby-
watelskiego Miasta Darłowa, na pro-
jekt „Czytaki i czytniki dla Darłowian”. 
W maju 2022 r. zrealizowany został
zakup urządzeń – do Miejskiej Biblio-
teki Publicznej trafiły czytniki Po-
cketBook oraz czytaki Plus, z których
mogą już korzystać korzystać czytel-
nicy zarejestrowani w Miejskiej Bib-
liotece Publicznej im. A. Osieckiej 
w Darłowie.

Czytaki Plus mogą wypożyczyć oso-
by z dysfunkcjami wzroku oraz osoby 
z niepełnosprawnościami, które ze

względu na swoją niepełnosprawność
nie mogą czytać tradycyjnego druku.
Natomiast czytniki PocketBook wypo-
życzane będą osobom korzystającym 
z bibliotecznej usługi Legimi.

Aby wypożyczyć urządzenie, na
okres do 30 dni z możliwością przedłu-
żenia, należy zapoznać się z regulami-
nem wypożyczania czytników/czyta-
ków, który znajduje się na stronie 
internetowej Miejskiej Biblioteki Pub-
licznej w Darłowie (https:// www.bib-
lioteka.darlowo.pl.

Zachęcamy mieszkańców Darłowa
do korzystania z nowej usługi.

Oferta dla czytelników 
14 czerwca oficjalnie zaprezentowano

teledysk OFFLINE Darłowskiego Studia
Taneczno-Wokalnego – Revoltade. Produ-
centem klipu jest Darłowski Ośrodek Kul-
tury. Pomysłodawcą przedsięwzięcia
jest trener i kierownik studia Dariusz
Chimko. Występuje w nim nasza duma
– Darłowskie Studio Taneczno Wokalne
– Revoltade. Aktorami były dzieci
uczestniczące w sekcjach tanecznych
DOK.

Jak dowiedzieliśmy się podczas pre-
miery: klip nagrywano w kwietniu tego
roku w różnych miejscach w Darłowie.
Między innymi na plaży, w kinie „Baj-
ka” oraz Zamku Książat Pomorskich. Za

jego realizację odpowiadała Luiza Kliś 
– autorka muzyki i tekstu oraz Konrad
Koterba – odpowiedzialny również za
montaż. Z kolei choreografia to zasługa
Natalii Kliś. Charakteryzacją i wizażem
zajęły się: Ewelina Pankowska, Zuzanna
Staniszewska, Daria Węglińska.

Podczas oficjalnej premiery odbyła
się również gala wręczenia dyplomów
oraz pokazy akrobacji na szarfach.

Młodzi artyści dziękują wszystkim
zaangażowanym i wspierającym prace
na planie teledysku. 

Ogromne gratulacje i wyrazy uzna-
nia dla wszystkich zaangaażowanych 
w to artystyczne przedsięwzięcie. 

Darłowski teledysk 

Blisko 30 zawodników i zawodniczek
zmagało się w tej wyczynowej konku-
rencji na hulajnogach i deskorolkach.
Profesjonalni sędziowie z Gdyni i Byd-
goszczy oceniali uczestników pod
względem kreatywności, wykonywania
skomplikowanych tricków i wykorzys-
tania infrastruktury skateparku. Za-
wodnicy zmagali się w czterech katego-
riach wiekowych. Do zdobycia były cen-
ne nagrody o wartości blisko 5000 zł, 
w tym m.in. deskorolki, hulajnogi, kaski,
ochraniacze, plecaki, klocki Lego i inne.

Poniżej przedstawiamy zwycięzców
w poszczególnych kategoriach wieko-
wych:

� w kategorii do lat 8 – I miejsce 
Nikodem Gościniak (7 l.),

� w kategorii 8-12 lat – I miejsce 
Fabian Kublik (11 l.),

� w kategorii 12-16 lat – I miejsce
Kamil Zieliński (14 l.),

� w kategorii 16+ – I miejsce Kacper
Błaszczak (17 l.).

� nagroda specjalna za szczególną
motywację dla Julii Świątkowskiej.

Mistrzostwa zostały sfinasowane 
z projektu Budżetu Obywatelskiego,
który w głosowaniu wybrali mieszkań-
cy Darłowa. Pomysłodawcą i koordyna-
torem wydarzenia był Daniel „Bonzay”
Frącz.

ale jazda! 11 czerwca, na Wyspie Łososiowej, odbyły się I Mistrzostwa Darłowa na Skateparku. 

Fot. Michał Breszka/asodiuMart

– Mamy pierwszą w Darłowie 
klasę o profilu sportowym, 
gdzie uczyć się i szkolić siatkar-
sko będą przyszłe gwiazdy siat-
karskich parkietów. Poproszę, aby
opowiedział nam pan o tym po-
myśle, jego realizacji i przyszło-
ści.

– Skąd pomysł na klasę? Od 15 lat 
w Darłowie działa K.S. „Stocznia” Dar-
łowo i K.S. „Delfin”. Sama Stocznia to
ponad setka młodych siatkarzy. Po re-
formie szkolnictwa i likwidacji gimnaz-
jów, większość darłowskich siatkarzy
„odpływała” z naszego miasta do szkół
średnich Koszalina, Piły i Szczecina.
Uznaliśmy, że utworzenie klasy sporto-
wej zatrzyma ten exodus, a najlepsi za-
wodnicy będą mogli reprezentować
swoje miasto i klub. 

Mieliśmy spore obawy czy po dwóch
latach pandemii uda nam się zebrać
wystarczającą liczbę uczniów – zawod-
ników. Widać los nad nami czuwał, bo
tegoroczni młodzicy (obecni absolwen-
ci klas ósmych) K.S. „Stoczni Darłowo”
zdobyli złoty medal w rozgrywkach
woj. zachodniopomorskiego i na fali
sukcesu, prawie w komplecie, postano-
wili kontynuować naukę i grę w Darło-
wie.

Należy wspomnieć, że bez osobiste-
go wsparcia dyrektor ZSM – pani Mag-
daleny Miszke i aprobaty Starosty 

– pana Wojciecha Wiśniowskiego ta
klasa nie powstałaby. Zaangażowanie
rodziców zawodników i nauczycieli wy-
chowania fizycznego z ZSM w Darłowie,
rok intensywnej promocji, doprowadzi-
ło nas do pierwszego sukcesu – mamy
klasę mistrzostwa sportowego o profilu
siatkarskim w Darłowie.

– Bardzo dziękuję, widzę iskierki
w oczach, więc o efekty jestem
spokojny. Będziemy obserwować
tę wspaniałą inicjatywę i infor-
mować o jej rozwoju darłowian.
Powodzenia.

Od 1 września 2022 roku przy ZSM
w Darłowie ruszy klasa mistrzostwa
sportowego o profilu siatkarskim. 
Jest to klasa licealna, czyli uczniowie będą
realizować program nauczania liceum
ogólnokształcącego. Jedyna różnica, to
liczba zajęć sportowych. W klasie mist-
rzostwa uczniowie mają minimum 
16 godzin tygodniowo zajęć z wycho-
wania fizycznego. 
Zajęcia prowadzi trener piłki siatkowej 
z uprawnieniami pedagogicznymi. 
Nadzór dydaktyczny nad taką klasą ma
kurator oświaty, zaś aspekt sportowy, to
domena PZPS (Polski Związek Piłki Siat-
kowej).

stronę sportową redaguje 
Andrzej Rachwalski

a.rachwalski@darlowo.pl

Mamy klasę sportową
Rozmowa z Andrzejem Łuczkowem, znakomitym animatorem 
siatkówki, jej pasjonatem i trenerem:
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stronę sportową redaguje 
Andrzej Rachwalski

a.rachwalski@darlowo.pl

Sukcesy 
na plaży 

Siatkówka plażowa, dyscyplina olim-
pijska, wzbudza coraz większe zaintereso-
wanie zarówno zawodników, jak i kibiców.

Z przyjemnością informujemy, że Dar-
łowo w tej dyscyplinie zniknęło z białych
plam na mapie Polski. Zawdzięczamy to na-
szej parze graczy z „Delfina Darłowo”, czyli
Erykowi Kozakowi i Kacprowi Strycharzowi.

Zdobyli oni wicemistrzostwo woje-
wództwa zachodniopomorskiego w kategorii
Kadet i Junior.

Panowie Siatkarze – serdecznie gratu-
lujemy.

1 maja, w Gdańsku, odbyły się Oficjal-
ne Mistrzostwa Polski w Fitness Sporto-
wym w kategoriach fitness dance, fitness
show oraz acrobatic show, zorganizowane
przez Polską Federację Fitness Sportowe-
go Mistrzyni Świata Aleksandry Kobielak.
W mistrzostwach wzięły udział najlepsze
kluby z całej Polski, a rywalizacja trwała
od rana aż do późnych godzin nocnych.

Reprezentacja Szkoły Tańca Eweliny
Nidzgorskiej S-TEN z Darłowa odniosła
ogromne sukcesy!

� Mistrzostwo Polski zdobyły: Lena
Paćkowska, Maria Barancewicz, Oliwia
Rogala, Weronika Ziątek.

� Wicemistrzynie Polski: Hanna Sza-
rejko, Zofia Szczepaniak, Nikola Gafka.

� Na III miejscu uplasowały się: Lena
Skaskiewicz, Zuzanna Lachs, Majka Sto-
jewska, Antonina Bakalarz, Maja Lach.

Dzień wcześniej, w VIII Debiutach 

w Fitness Sportowym, zwyciężyła Niko-
la Gafka, a na III miejscu stanęła Blanka
Ciechanowska oraz Zofia Szczepaniak.

Wysoki poziom umiejętności ta-
necznych zaprezentowały również gru-
py oraz soliści 24 kwietnia w Dźwirzy-
nie podczas I Ogólnopolskiej Dźwirzyń-
skiej Bitwy Tanecznej! W kategoriach
Hip-Hop oraz Break Dance 1 miejsce
zdobyli: Lena Kopal, Wiktor Siurdyban,
Antonina Dusza, grupa Funky Steps. Na
II miejscu: duet Zofia Kuzemczak i An-
tonina Dusza, grupa Dance Elite, grupa
Dancing Fun. III miejsce zdobyli: Jagoda
Sip, Zofia Kuzemczak, grupa Skills.

Dzieci i młodzież trenują w Szkole
Tańca S-TEN pod okiem Eweliny Nidz-
gorskiej, Radosława Mikołajka, Marcina
Czpaka oraz Joanny Elwart. Taniec towa-
rzyski dla dzieci i dorosłych prowadzi
Robert Müller i Justyna Łuczak-Müller.

Mistrzowie Polski z Darłowa

Soke Wiesław Bigos i medalista Pucharu Europy – Dariusz Winiarski

W Imielnie odbył się 
Puchar Europy Federacji IBF
Juniorów i Seniorów w Sztu-

kach Walki.

W prestiżowej imprezie startowali
zawodnicy reprezentujący różne style 
i organizacje sztuk walki z kraju i za-
granicy. Szczególnie liczne i mocne były
ekipy z Polski, Czech i Ukrainy. W moc-
no obsadzonej konkurencji kata i kata 
z bronią startował reprezentant Pol-
skiej Organizacji Ashihara Karate i Klu-
bu Ashihara Karate i Ju Jitsu w Darłowie
– shihan Dariusz Winiarski 6 dan. Dar-
łowianin w konkurencji kata z bronią
zajął 1. miejsce w kategorii wiekowej
„senior”. W bardzo mocno obsadzonej

konkurencji kata zajął 3. miejsce. Był to
już 55. start Dariusza Winiarskiego 
w zawodach sztuk walki oraz 56. i 57. po-
dium w karierze zdobyte w latach 1989-
2022. Warto także dodać, że Dariusz Wi-
niarski jest już 13-krotnym medalistą
Pucharów Europy w Sztukach Walki. 

Podczas Pucharu Europy odbyła się
także uroczystość na której wiceprezy-
dent IBF - soke Wiesław Bigos promował
na stopnie mistrzowskie dan kilku in-
struktorów po egzaminie, który odbył
się dzień wcześniej. Wśród promowa-
nych był reprezentant Darłowa – Da-
riusz Winiarski, który został promowa-
ny na stopień mistrzowski 4 dan Kobudo
– japońskiej sztuce walki posługiwanie
się bardzo różnorodnymi rodzajami bro-
ni.

Darłowianin w czołówce

4 czerwca, na boisku Zespołu Szkół
Morskich w Darłowie odbył się „VIII PIK-
NIK SIATKARSKI” zorganizowany przez
Klub Sportowy STOCZNIA M&W Darłowo.
W pikniku udział wzięli członkowie zarzą-
du klubu, trenerzy klubu, zawodniczki 
i zawodnicy, rodzice oraz mieszkańcy
miasta Darłowa i Gminy Darłowo. 

W trakcie pikniku odbył się turniej
siatkarski, w którym udział wzięły dwa
zespoły młodziczek, kadeci oraz mło-
dzicy Stoczni. Zwycięzcami turnieju
został zespół kadetów, który wyprze-
dził młodzika oraz młodziczki (zespół
pierwszy i drugi). Po zakończeniu tur-
nieju głównego odbył się mecz dwóch

zespołów stworzonych z rodziców.
Dzieci podziwiały duże zaangażowanie
w grze swoich opiekunów, kibicując
obydwóm zespołom.

Równolegle z turniejem głównym
odbywały się turnieje jedynek i trójek
siatkarskich. W turniejach tych mogły
się sprawdzić nie tylko dzieci trenują-

ce w klubie, ale także dzieci, które pla-
nują w przyszłości trenować piłkę siat-
kową. Dużą popularnością cieszył się
turniej zespołów mieszanych (rodzic,
dziecko). Do turnieju zgłosiło się trzy-
naście par. Zwycięzcami tej rywalizacji
zostali: Malwina Chruszcz i Krystian
Piórecki. 

Organizatorzy zorganizowali także
cykl konkurencji sprawnościowych.
Podczas nich każdy mógł sprawdzić na
jakim etapie znajduje się jego spraw-
ność fizyczna. Przez tor sprawnościo-
wy przebrnęła duża grupa dzieci w róż-
nym wieku, z pośród których rozloso-
wywano osoby, które otrzymają
nagrody.

Przez cały czas trwania pikniku od-
bywała się degustacja wypieków wyko-
nanych przez rodziców naszych zawod-
niczek i zawodników. Dodatkowymi 
atrakcjami pikniku były gry sprawno-
ściowe „Leonardia” Państwa Sendal 
z Krup, dmuchany tor przeszkód Pań-
stwa Klin, który cieszył się dużym zain-
teresowaniem, a także kiełbaski z grilla
oraz napoje chłodzące.

Piknik był okazją do podsumowania
minionego sezonu siatkarskiego
2021/2022. Zespoły KS Stoczni Darłowo
M&W uczestniczyły w rozgrywkach na
szczeblu wojewódzkim i krajowym.

Darłowskie zespoły brały udział w roz-
grywkach minisiatkówki dziewcząt 
i chłopców w ramach KinderSport oraz
lidze wojewódzkiej w kat. młodziczka,
młodzik, do których wystawione zosta-
ły po dwa zespoły. W minionych roz-
grywkach sukces osiągnęli młodzicy
zdobywając mistrzostwo województwa 
i złoty medal oraz awans do ćwierćfina-
łów Mistrzostw Polski. W rozgrywkach
z cyklu Kinder+sport dziewcząt i chłop-
ców na szczeblu województwa uczestni-
czyło ponad pięćdziesiąt dzieci z nasze-
go klubu. „Dwójki” chłopców zajęły 
w tym cyklu trzecie miejsce zdobywając
brązowy medal. Zostali oni wyróżnieni
przez zarząd klubu okolicznościowymi
statuetkami, które wręczali Burmistrz
Miasta Darłowa Arkadiusz Klimowicz
oraz prezes KS Stoczni Darłowo M&W
Marek Wojniusz. Obecnie w Klubie
czynnie trenuje piłkę siatkową około
setka dzieci i młodzieży.

Zarząd Klubu Sportowego STOCZ-
NIA Darłowo M&W w imieniu swoim 
i wszystkich dzieci i młodzieży trenują-
cych piłkę siatkową w klubie podzięko-
wał sponsorom, którzy w sezonie roz-
grywkowym 2021/2022 (i nie tylko 
w tym sezonie) wspomagają klub finan-
sowo i rzeczowo wręczając okoliczno-
ściowe statuetki i certyfikaty.

Podsumowanie sezonu i zabawa

Piknik siatkarski za nami

Zaczniemy od krótkiego podsumowa-
nia występów drugiej drużyny Darłovii,
która już zakończyła swoje rozgrywki. De-
biutancki sezon naszych piłkarzy w Keeza
A Klasie, organizowanym przez ZZPN
Szczecin, zakończyliśmy na miejscu 4. Jego
bilans, to 11 wygranych, przy 3 remisach 
i 6 porażkach. Bilans bramkowy 45:29.

Trener Artur Maciąg ustabilizował
kadrę, jest ona wystarczająco liczna, co
daje pewność, że nadchodzący sezon bę-
dzie oznaczał walkę o miejsca 1-2, z per-
spektywą awansu do Ligi Okręgowej.

Ale czy tak będzie warunkują wystę-
py w Kipsta IV Lidze pierwszego zespo-
łu. Ostatnio zatrzymaliśmy się w mo-
mencie, kiedy Darłovia wybierała się do
Polic, na ważny mecz z Chemikiem.

Niestety, mimo bardzo wyrównanej

walki, kilku dobrych okazji, mecz ten
przegraliśmy w stosunku 0 do 2. Od tej
chwili każdy następny mecz Darłovii
stał się bardzo ważnym. Odbiliśmy się
nieco na karlińskim Sokole, aplikując
im 3 gole, ale już tydzień później to Ra-
sel Dygowo zaaplikował nam podobne-
go „trójpaka”. Jeszcze gorzej było w do-
mowym pojedynku z Białymi Sądów, 
z którymi przegraliśmy 0:4. Robiło się
gorąco i niebezpiecznie. 

Do MKP Szczecinek pojechaliśmy z na-
stawieniem na potężną walkę. I taka była,
ale to gospodarze zaaplikowali nam 5 bra-
mek, przy 3 naszych. Maj zakończyliśmy
skromnym 1:0 z Pogonią Połczyn, ale to
dało nam tak upragnione trzy punkty.

Czerwiec nie zaczął się dla nas
dobrze. Szerszenie z Jezioraka Szczecin,

mimo że niemal spadkowicze, powal-
czyli bardziej ambitnie, niż nasz zespół,
i wysłali nas do domu z dwoma golami.
Na dodatek bez tak potrzebnych punk-
tów. Tydzień później zdominowała nas
Wieżą Postomino, która na Sportowej
czuła się jak u siebie. Zakończyło się to
kolejną naszą porażką, bolesną, bo 0:3.
Niestety, nastrojów nie poprawił mecz
następny, wyjazd do Dębna. Miejscowy
Dąb, już nieco zmęczony sezonem,
strzelił nam dwa gole. W tabeli wyprze-
dziły nas kolejne drużyny: Rasel Dygo-
wo, Ina Goleniów i Błękitni Stargard.
Na domiar złego z III Ligi spadły druży-
ny Kluczevii i, na własne życzenie, Bał-
tyku Koszalin. Stało się więc jasne, że 
z IV Ligi spada aż 7 drużyn. 13 w tabeli
ma szansę w barażach.

O ironio, wygrany tydzień potem,
mecz z Hutnikiem Szczecin (2:1), stwo-
rzył matematyczne, niestety, możliwo-
ści zawalczenia o to barażowe miejsce.
Warunki trudne są dwa: nasza wygrana
w ostatnim meczu sezonu z Iną w Gole-
niowie oraz porażka Błękitnych z nieco
już rozbitym (0:9 z Flotą ) Dębem 
w Dębnie. Wtedy każdy z tych zespołów
będzie miał 45 punktów, a bilans z nimi
mamy najlepszy.

Czy, parafrazując nieco Fogga, ta
ostatnia kolejka spełniła nasz wymiar
szczęścia? Otóż niestety nie. Co prawda
nasza drużyna powalczyła w Golenio-
wie, prowadząc nawet 2:0, ale ambitni
gospodarze wyrównali w doliczonym
czasie gry. Wobec wyjazdowej wygranej
rezerw Błękitnych na boisku w Dębnie
(2:3) i remisowi 1:1 Rasela w Połczynie,
to Rasel powalczy w barażach o pozo-
stanie w IV Lidze.

Darlovia żegna się z iV ligą


