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Pandemia koronawirusa zwróciła
szczególną uwagę na problemy wystę-
pujące w systemie ochrony zdrowia,
które dotyczą całego kraju. W sytuacji,
gdy przy 150 tys. lekarzy w Polsce aż 1/3
z nich jest w okresie przedemerytal-
nym lub emerytalnym, tym trudniejsze
wydają się wysiłki darłowskiego ratu-
sza mające na celu nakłonienie nowych
medyków do pracy w naszym mieście.
Jednak włodarze Darłowa zachęcają 
i zapraszają chętnych lekarzy do rozpo-
częcia prowadzenia praktyki w naszym
mieście – przy pełnym wsparciu władz
samorządowych.

Lekarze potrzebni od zaraz
Poszukiwani są przede wszystkim

lekarze rodzinni, okuliści, laryngolo-
dzy, ale szanse na znalezienie pracy
mają medycy wszelkich specjalności.
Podczas spotkania zorganizowanego 
w lutym w ratuszu przedstawicielki
darłowskich przychodni zadeklarowały,
że „od ręki” przyjmą każdego lekarza,
który chciałby tylko związać się z Dar-
łowem. Na wsparcie organizacyjne ze
strony Miasta i Gminy Darłowo mogą 
z kolei liczyć medycy zainteresowani
otwarciem własnej przychodni.

Miasto rozpoczęło intensywną
kampanię informacyjną w mediach
społecznościowych i pośredniczy 
w kontaktowaniu osób zainteresowa-
nych podjęciem pracy w Darłowie ze

Szpitalem Powiatowym w Sławnie 
i z darłowskimi przychodniami. Po-
szukiwaniom może sprzyjać także fakt
przyjęcia niedawno przez Ministerstwo
Zdrowia zasad ubiegania się o pracę
przez lekarzy, lekarzy dentystów, pie-
lęgniarek, położnych i ratowników
metrycznych z Ukrainy – którzy także
mile widziani są w naszym mieście.

Osoby zainteresowane podjęciem
pracy w sektorze opieki zdrowotnej na
terenie miasta mogą kontaktować się 
z Urzędem Miejskim w Darłowie, dzwo-
niąc pod numer +48 94 355 12 46 lub wy-
syłając wiadomość mailową na adres:
praca@darlowo.pl. Miasto skontaktuje
lekarzy z zainteresowanymi podmiota-
mi medycznymi.

Inwestujemy w zdrowie

mieszkańców
W minionym 2021 roku otrzymaliś-

my nagrodę z Funduszu Przeciwdzia-
łania COVID-19 w wysokości 500 000
zł w konkursie „Rosnąca Odporność”
za wysoki poziom zaszczepienia
mieszkańców Darłowa przeciwko 

COVID-19 – a zatem za odpowiedzial-
ną decyzję podjętą wówczas przez po-
nad 8 700 darłowiaków, którzy zdecy-
dowali się zaszczepić przeciwko koro-
nawirusowi.

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 za-
kupu aparatury medycznej i sprzętu 
z przeznaczeniem na zakup źródła
światła ze światłowodem i optyką 
(39 420,00 zł) i laparoskopu (55 175,87 zł)
na potrzeby oddziału chirurgii oraz
sprzętu rehabilitacyjnego 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 partnerów 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
(więcej o tym piszemy na str. 11). 

Działania władz Darłowa są wieloto-
rowe, a o ich rezultatach będziemy in-
formowali w następnych numerach
„Wiadomości Darłowskich”.

Wspieramy szpital i szukamy nowych lekarzy
Władze Darłowa prowadzą zintensyfikowane działania mające na celu zachęcenie lekarzy do podjęcia pracy w naszym mieście. Ponadto
wspieramy finansowo opiekujący się także pacjentami z Darłowa Szpital Powiatowy w Sławnie – w ostatnim czasie przekazaliśmy ponad
100 000 zł na dofinansowanie inwestycji, w tym zakup aparatury medycznej

Program na str. 8-9
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Przystępujemy do budowy ul. Polnej

Tylko nazwa pozostanie

Darłowski ratusz przystąpił do wyło-
nienia wykonawcy budowy ul. Polnej 
w Darłowie – ogłoszenie o wszczęciu po-
stępowania w tej sprawie zostało opubli-
kowane w kwietniu przez Referat Zamó-
wień Publicznych UM. Wpłynęły trzy
oferty realizacji inwestycji, na którą mias-
to zabezpieczyło w budżecie na rok 2022
kwotę 2 200 000 zł.

Inwestycja dotyczy budowy trzech
odcinków drogowych tworzących
kształt „podkowy”, z czego dwa skomu-
nikowane są z ulicą Ojca Damiana Ty-
nieckiego. Planowane prace budowlane
obejmują m.in. budowę jezdni z płyt
typu „jomb” wraz z konstrukcją podbu-
dowy, wykonanie wjazdów na posesje
oraz regulację poboczy.

Warto przypomnieć, że w minionym
2021 roku samorząd miejski wydał 
102 000 zł na instalację wzdłuż ulicy
Polnej łącznie 18 słupów oświetlenio-
wych o wysokości 7 m z wysięgnikiem
1,5 m wraz z oprawą LED.

Wpłynęły trzy oferty na budowę 
ul. Polnej, które obecnie są weryfiko-
wane. W kryterium dodatkowym oce-
ny ofert – okres gwarancji – każdy 
z potencjalnych wykonawców zaofe-
rował dodatkowe 12 miesięcy do pod-
stawowego okresu wynoszącego 
48 miesięcy.

Wybór wykonawcy planowany jest
na II połowę maja, co pozwoli na zakoń-
czenie prac w pierwszej połowie paź-
dziernika 2022 roku.

Wicemarszałek województwa zachod-
niopomorskiego Tomasz Sobieraj przed
świętami wielkanocnymi ogłosił przetarg
na kompleksową przebudowę drogi woje-
wódzkiej nr 203 na odcinku miasto Darło-
wo – granica województwa zachodniopo-
morskiego.

Prowadzony przez Zachodniopo-
morski Zarząd Dróg Wojewódzkich 
w Koszalinie przetarg dotyczy rozbudo-

wy drogi wojewódzkiej nr 203 na odcin-
ku od m. Darłowo do granicy woje-
wództwa o łącznej długości 22,61 km.
Szacunkowa całkowita wartość inwe-
stycji to 124 612 147,67 zł netto. 

W zakres prac – jak czytamy w do-
kumentacji przetargowej – wchodzi
m.in.: wycinka drzew i krzewów kolidu-
jących z projektowaną inwestycją, wy-
konanie robót rozbiórkowych (w tym

rozbiórkę budynków), wykonanie robót
nawierzchniowych na drodze woje-
wódzkiej, budowę i przebudowę chod-
ników oraz zatok autobusowych, budo-
wę elementów spowalniających ruch,
budowę i przebudowę kanalizacji de-
szczowej, przebudowę dwóch rond i ist-
niejących zjazdów, budowę i przebudo-
wę oświetlenia ulicznego, przebudowę
linii telekomunikacyjnych, wodociągo-
wej, kanalizacji sanitarnej, przepustów
oraz wykonanie oznakowania pionowe-
go i poziomego.

Inwestycja będzie realizowana przy
współudziale środków Unii Europej-
skiej – z Funduszy Europejskich dla Po-
morza Zachodniego 2021-2027. Budowa
potrwa ok. 2 lat. 

Ostatni etap przebudowy DW 203
obejmuje następujące miejscowości:
Zakrzewo, Kopnica, Drozdowo, Sulimi-
ce, Karsino, Masłowice, Ronino, Chuda-
czewo, Pieńkowo, Postomino – aż do
granicy województwa. Po zakończeniu
inwestycji cała trasa Koszalin-Ustka
(prawie 70 km) będzie komfortowa 
i bezpieczna. 

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203

Przetarg ogłoszony 

Dotychczas zmodernizowane zos-
tały odcinki Koszalin-Iwięcino (10 km)
oraz Iwięcino-Dąbki (11,4 km), finanso-
wane z RPO WZ na lata 2007-13 (wartość
dwóch projektów 83,4 mln zł). Trzeci
etap, z Dąbek do Darłowa, zrealizowano
dzięki funduszom z RPO na lata 2014-20
(42,9 mln zł). Jesienią 2018 r. został od-
dany do użytku „wylot” z Darłowa w kie-
runku Ustki (1,8 km).

Powstanie Centrum Edukacji Morskiej i Rybackiej

Promocja i wiedza
Darłowska Lokalna Grupa Rybacka w dorzeczu Wieprzy, Grabowej i Unieści wybuduje 

przy ul. Wilków Morskich w Darłówku Zachodnim Centrum Edukacji Morskiej i Rybackiej. 
Całkowity koszt tej inwestycji będzie wynosił ok. 2,3 mln zł, zaś dotacja z unijnych środków 

z PO RYBY 2014-2020 uzyskana na ten cel to aż 2,1 mln zł

Centrum Edukacji Morskiej i Rybac-
kiej będzie izbą tradycji rybackiej, 
w której prowadzone będą warsztaty
kulinarne, edukacyjne dla dzieci i mło-
dzieży. Głównym celem utworzenia ta-
kiego miejsca jest – jak czytamy na
stronach DLGR-u – potrzeba utrwala-
nia rybackiego dziedzictwa kulturowe-
go oraz upowszechniania wiedzy o Mo-
rzu Bałtyckim.

Projekt zakłada budowę przy skrzy-
żowaniu ul. Wilków Morskich trzykon-
dygnacyjnego budynku z poddaszem,

który przystosowany będzie do przewi-
dzianego przeznaczenia, m.in. organi-
zacji spotkań, wykładów i prezentacji
dotyczących działalności usługowej
portu, jak również całej gospodarki
morskiej. Działalność prowadzona 
w obiekcie skupiona będzie na prowa-
dzeniu usług edukacyjnych i promocyj-
nych adresowanych do mieszkańców
obszaru nadmorskiego i turystów.

Projektowany budynek będzie po-
siadał dwa ogólnodostępne wejścia 
z zewnątrz zlokalizowane na przeciw-

ległych ścianach – wejście od strony
ulicy Wilków Morskich oraz wejście od
strony nabrzeża i sąsiedniej wiaty tar-

gowej. Na parterze zaprojektowano
m.in. jednoprzestrzenną główną salę
wielofunkcyjną przeznaczoną na orga-
nizację wystaw multimedialnych,
warsztatów i spotkań edukacyjnych
oraz konferencji i wykładów. Przewidu-
je się maksymalnie 56 osób korzystają-
cych jednocześnie z sali. Na kondygna-

cji piętra zaprojektowano pomieszcze-
nia biurowe pomieszczenia pracy sta-
łych pracowników budynku oraz małą
salę konferencyjną. Na piętrze zlokali-
zowano również zaplecze socjalne oraz
dwa węzły sanitarne.

Planowany termin zakończenia in-
westycji to koniec 2022 r. 

2,3
mln zł
– to całkowity koszt 
budowy

12 kwietnia, we wtorek, 
w Darłowie podpisano

umowę o dofinansowanie
„Galerii rybackiej i marynis-
tycznej – stworzenie miejsca

spotkań i edukacji kulturalno-
historycznej mieszkańców

Darłowa w budynku Domu
Kultury w oparciu o regio-

nalne dziedzictwo rybackie”

Na ten cel Darłowski Ośrodek Kultu-
ry otrzyma z PO RYBY 2014-2020 300
tys. zł. Całkowity koszt to ok. 780 tys. zł.

Do końca 2022 r. w budynku Domu
Kultury w Darłowie powstanie galeria
rybacka i marynistyczna, czyli miejsce
spotkań i edukacji kulturowo-

-historycznej mieszkańców.
– W związku z faktem, że rybołów-

stwo było ważną dziedziną życia dla
znacznej ilości mieszkańców, a praca na
kutrach rybackich kultywowana nieraz
przez 3-4 pokolenia, niezmierne ważne
jest, aby zachować zwyczaje, wartości 
i tradycje rybackie Darłowa – podkreśla
dyrektorka Darłowskiego Ośrodka Kul-
tury im. Leopolda Tyrmanda, Magdale-
na Burduk.

Poza darłowską instytucją kultury
umowy w dniu wczorajszym podpisały:
Darłowska Lokalna Grupa Rybacka 
w dorzeczu Wieprzy, Grabowej i Unieści
oraz Stowarzyszenie Kultury Fizycznej
„AKTYWNI”.

Beneficjentom oraz wszystkim, któ-
rzy przyczynili się do tego niewątpliwie
wielkiego sukcesu serdecznie gratulu-
jemy i życzymy dalszych sukcesów. 

Darłowski Ośrodek Kultury zyskuje środki zewnętrzne 

Dbamy o dziedzictwo
Dzięki przebudowie budynku SKŁO 44 (pierwszego piętra oraz częściowo par-
teru) stworzona zostanie przestrzeń z wystawami stałymi i czasowymi oraz ga-
lerią sztuki rybackiej i marynistycznej. Będzie to także „żywe” miejsce licznych
spotkań, prelekcji i wykładów.

Na zdjęciu od lewej: Olgierd Kustosz – wicemarszałek województwa zachodniopomorskiego, Magdalena Burduk – dyrektor DOK 
i Rafał Nagórski – zastępca Burmistrza

Za około 2 lata DW 203 będzie szersza i bezpieczniejsza

Tak prezentuje się wizualizacja inwestycji, która może powstać jeszcze w 2022 r.

Prawdopodobnie od jesieni mieszkańcy ul. Polnej będą mogli korzystać z wyremon-
towanej drogi
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W połowie przyszłego roku
darłowskie niebo zyska nowo-

czesne śmigłowce AW-101,
które znacząco zwiększą zdol-
ności operacyjne Brygady Lot-

nictwa Marynarki Wojennej 
W ramach zawartej w kwietniu 2019

r. umowy o wartości 1,65 mld złotych
brutto, włoski potentat technologiczny
Leonardo dostarczy cztery maszyny
nowej generacji, których podstawowym
zadaniem będzie zwalczanie okrętów
podwodnych. AW-101 będzie również
przystosowany do wykonywania misji
CSAR, czyli bojowego poszukiwania 
i ratownictwa personelu izolowanego 

w rejonie oddziaływania przeciwnika.
Głównym wykonawcą kontraktu jest
należąca do Leonardo lubelska spółka
PZL Świdnik, a w ramach podpisanej
umowy offsetowej beneficjentami są
również Wojskowe Zakłady Lotnicze 
nr 1 w Łodzi, gdzie powstanie centrum
wsparcia eksploatacji, oraz Centrum
Morskich Technologii Wojskowych Po-
litechniki Gdańskiej. 

Śmigłowce AW-101, dzięki swoim
osiągom i wyposażeniu są wręcz stwo-
rzone do najbardziej wymagających za-
dań. Duży zasięg i długotrwałość lotu,
zapas mocy dostarczanej z trzech silni-
ków oraz zaawansowana awionika i sys-
temy misji mają wnieść zupełnie nową
jakość do lotnictwa morskiego. 

Załogi wyznaczone do służby na no-
wym śmigłowcu zakończyły niedawno
kurs języka angielskiego w Wielkiej
Brytanii, a obecnie nawigatorzy szkolą
się z wykorzystania urządzeń pokłado-
wych we Francji. Kolejnym etapem bę-
dzie już szkolenie na typ śmigłowca 
– najpierw teoretyczne, następnie na
symulatorze w Norwegii i w końcu
praktyczne w zakładach producenta 
w Wielkiej Brytanii. 

W Darłowie natomiast powstało już
sześć nowoczesnych hangarów oraz
stoiska rozruchowe dla nowych śmig-
łowców. Następnym krokiem jest budo-
wa obiektu szkoleniowego. W przy-
szłym roku Polska stanie się kolejnym
użytkownikiem tych wszechstronnych
maszyn, obok takich państw NATO jak
Włochy, Wielka Brytania, Kanada, Da-
nia, Norwegia i Portugalia, a darłowiacy
będą mogli podziwiać je w służbie na
polskim niebie. 

Inwestycje w obiektywie

Czwarta darłowska
fontanna

Rodzinny Park Rekreacji przy ul. 
R. Traugutta zyskuje dodatkową atrakcję 
– trwa budowa fontanny, która będzie
czwartą na terenie Darłowa.

W projekcie okrągłej misy fontanny 
o średnicy 4,35 m z otwartym zbiornikiem
wodnym, której ścianki wyłożone zostaną
płytami granitowymi, zaplanowano zainsta-
lowanie trzech dysz tryskających na różne
wysokości podświetlonymi strumieniami
wody, które dostarczą odpoczywającym
wrażeń i niezapomnianych chwil spędzonych
w parku oddanym do użytku w 2018 r.

Koszt całkowity inwestycji wynosi 
444 363,15 tys. zł, który współfinansowany
jest ze środków Unii Europejskiej.

Ulica Portowa 
do remontu!

Jest wysoce prawdopodobne, że jeszcze 
w 2022 roku ul. Portowa przestanie być
zmorą kierowców i pieszych.

Miasto uzyskało na inwestycję,
wskutek której ul. Portowa zostanie grun-
townie zmodernizowana i połączona z ob-
wodnicą – drogą wojewódzką nr 203 
– dofinansowanie z Rządowego Funduszu
Rozwoju Dróg w wysokości ok. 2 mln zł. 

4 maja podpisano umowę na wyko-
nainie inwestycji. 

Budują ulicę
W pierwszym miesiącu realizacji wy-

konawca zrealizował większość prac zwią-
zanych z budową sieci kanalizacji służącej
odwodnieniu budowanej ulicy Jana z Ma-
szewa. W ostatnim tygodniu kwietnia jest
już na etapie układania pierwszych warstw
konstrukcyjnych. Zgodnie z harmonogramem
prace mają zakończyć się w I połowie
sierpnia. Jeśli wykonawca utrzyma dobre
tempo i nie będzie zbyt dużych opadów, mo-
żemy spodziewać się szybszej realizacji.

Koszt budowy ulicy to 909 598,23 zł.
Budowa finansowana jest w większości 
ze środków budżetu miasta. 241 525,85 zł
pochodzi z Rządowego Funduszu Inwestycji
Lokalnych.

Uwaga! Przetargi na nieruchomości

Burmistrz Miasta Darłowo zaprasza do zapoznania się 

z ofertą działek przeznaczonych do sprzedaży w drodze 

przetargów ustnych nieograniczonych

• przy ul. Nadmorskiej, obręb 2, działka ewidencyjna numer 401, o powierzchni
7913 m2,

cena wywoławcza nieruchomości – 3.959.500,00

Przeznaczenie: zabudowa usług turystyki – hotel, zabudowa apartamentowa,
apartamentowo-mieszkalna, gastronomia, usługi podstawowe, usługi handlu 
o łącznej powierzchni sprzedaży do 100 m2, usługi zdrowia, usługi odnowy biolo-
gicznej, dom opieki z lokalami mieszkalnymi, baza zabiegowa wraz z pokojami wy-
poczynkowymi, usługi sportu i rekreacji.

• przy ul. Łososiowej 12, działka ewidencyjna numer 400, o powierzchni 1103 m2

cena wywoławcza nieruchomości – 551.500,00

Przeznaczenie: zabudowa mieszkalno-usługowa – wolnostojąca.

• przy ul. Wiejskiej, obręb 8, 
• działka ewidencyjna numer 67/8 o powierzchni 1884 m2, udział 1/16 w dział-
kach 61/15, 61/21, 67/9 stanowiących wewnętrzną drogę dojazdową

cena wywoławcza nieruchomości – 125.000,00

• działka ewidencyjna numer 67/7 o powierzchni 1883 m2, udział 1/16 w dział-
kach 61/15, 61/21, 67/9 stanowiących wewnętrzną drogę dojazdową

cena wywoławcza nieruchomości – 125.000,00

• działka ewidencyjna numer 67/6 o powierzchni 1584 m2, udział 1/16 w dział-
kach 61/15, 61/21, 67/9 stanowiących wewnętrzną drogę dojazdową

cena wywoławcza nieruchomości – 105.000,00

• działka ewidencyjna numer 67/5 o powierzchni 1584 m2, 
cena wywoławcza nieruchomości – 150.000,00

Przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługi turystyki.

• przy ul. A. Dygasińskiego, obręb 10, działka ewidencyjna numer 28/10, pow.
4696 m2,

cena wywoławcza nieruchomości – 1.000.000,00

Przeznaczona pod zabudowę usług sportu i rekreacji, zieleń parkowa.

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

Ogłoszenie i warunki przetargu publikowane są na stronie internetowej Urzędu
Miejskiego w Darłowie www.darlowo.pl w Biuletynie Informacji Publicznej w za-
kładce zarządzenia Burmistrza, są wywieszane na tablicy ogłoszeń w Urzędzie
Miejskim w Darłowie.

Nowości na darłowskim niebie

W 2022 roku MPGK stawia na duże
inwestycje związane z rozbudową 
infrastruktury wodociągowo-kanaliza-
cyjnej. W pierwszej kolejności wykona-
na zostanie sieć wodociągowa i kanali-
zacja sanitarna przy ul. Nadmorskiej.
(jako kolejny element struktury zasila-
nia w wodę Darłówka Zachodniego 
– odcinek sieci wodociągowej od ronda

Lotników Morskich do ronda przy 
ul. Nadmorskiej). Budowa sieci kanali-
zacji sanitarniej wzdłuż ul. Muchy po-
zwoli na zrzut ścieków z obiektów tury-
stycznych. Spółka również opracowuje
kolejne dokumentacje projektowe 
na rozbudowę sieci na terenie miasta
m.in. na ul. Bursztynowej, Stoczniowej,
Komedy.

Rozbudowa wodociągów 

Łącznik ul. Kapitańskiej
z ul. Nadmorską gotowy

Zakończono prace budowlane frag-
mentu drogi łączącej ul. Kapitańską z ul.
Nadmorską w Darłówku Zachodnim. Sze-
rokość pięćdziesięciometrowego odcinka wy-
budowanej jezdni, której nawierzchnię sta-
nowi kostka betonowa, wynosi 5,5 metra, 
a dodatkowo bezpośrednio do niej przylega
ścieżka pieszo-rowerowa o szerokości 
3 metrów. Wraz z oddaniem do użytku łącz-
nika miasto zyska 22 nowe miejsca parkin-
gowe. Całkowity koszt inwestycji wyniósł
ok. 545 tys. zł, z czego aż 80% pozyskano 
z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
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Wspólne, integracyjne sprzątanie dar-
łowskiego Parku Conrada to inicjatywa
obywateli Ukrainy w ramach podzięko-
wań darłowianom za okazaną pomoc.

„Liliana, Oksana, Kataryna, Andriy,
Sasza, Natliya to imiona tylko kilku osób,
które poznałam dzisiaj podczas naszej
wspólnej ukraińsko-polskiej akcji inte-
gracyjnej (nie bez powodu jako pierwsza
jest Ukraina, bo to nasi goście z Ukrainy
zainicjowali tę akcję). Wartością dodaną
spotkania było posprzątanie parku, ale
najważniejsze były rozmowy i wspólna
biesiada przy grillu i ognisku. Dziękuję
Irenie Bass za inicjatywę. Bardzo dzię-
kuję wszystkim, którzy znaleźli chwilę,
żeby być dzisiaj razem, to ważne dla nas

darłowian i dla naszych gości 
z Ukrainy” – napisała Joanna Witkows-
ka, dyrektor Miejskiej Biblioteki Pub-
licznej w Darłowie i prezes Darłowskiego
Centrum Wolontariatu.

Burmistrz Darłowa Arkadiusz Kli-
mowicz, załączając na swoim profilu na
Facebooku zdjęcie z inicjatorką wyda-
rzenia, komentuje: „To jest Pani Irina.
Irina przyjechała z synem do Darłowa 
z Charkowa. Uciekła przed rosyjskimi
bombami. Dziś pracuje w ratuszu ra-
zem z polskimi urzędnikami przy po-
mocy wojennym uchodźcom z Ukrainy.
To Irina wymyśliła ukraińsko-polskie
wspólne działanie jako integrację i po-
dziękowanie Polakom za gościnę”.

Integracja przy pracy 
– pomysł ukraińskich gości

Telefon zaufania 
Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależ-
nieniom uruchomiło Telefon Zaufania 
dla Osób z Ukrainy, doświadczających pro-
blemów związanych z używaniem substancji
psychoaktywnych lub ich bliskich.
Do dyspozycji są dwa numery czynne 
codziennie od 16.00 do 21.00:
Bezpłatny – 800 11 08 11
płatny według taryfy operatora 
– 22 290 70 00
Telefon obsługiwany jest w języku ukraiń-
skim, polskim i rosyjskim.

Filmowe środy
Kino „Bajka” (DOK) zaprasza w maju na bajki 
i filmy dla dzieci z Ukrainy. Gramy w środy: 
11 maja – godz. 15:00, Wielka wyprawa Molly; 
18 maja – godz 15:15, Tarapaty 2; 
25 maja – godz. 13:25, Kacper i Emma – najlepsi
przyjaciele; 
Seanse bezpłatne, z lektorem.

Dla wielu osób z Ukrainy tegorocz-
ne Święta Wielkanocne są pierwszymi
tak ważnymi świętami obchodzonymi

z daleka od domu, często również bez
najbliższych członków rodziny. Te
osoby, które mieszkają w domach 

i mieszkaniach prywatnych, mogą
spędzić święta w domowej atmosfe-
rze. O świąteczny nastrój trudno jed-

nak w miejscach zbiorowego zakwate-
rowania.

Dlatego w ośrodku „Korsarz” dla
uchodźców przebywających w Darłowie
przygotowane zostało śniadanie wiel-
kanocne. Życzenia zdrowych i bezpiecz-
nych Świąt uchodźcom przekazał Arka-
diusz Klimowicz – Burmistrz Miasta
Darłowa, Tomasz Bobin – Sekretarz
Miasta oraz Czesław Woźniak – Prze-
wodniczący Rady Miejskiej w Darłowie.
Wszystkim przybyłym gościom zaser-
wowane zostały tradycyjne dania wiel-
kanocne, a dzieci otrzymały okazjonal-
ne słodycze. Była radość na twarzycz-
kach dzieci i łzy wzruszenia w oczach
dorosłych.

Burmistrz Miasta w szczególności
podziękował: Joannie Klimowicz – pre-
zes Fundacji „Morze Miłości”, Czesła-
wowi Woźniakowi, Tomaszowi Bobino-
wi, ale także Joannie Witkowskiej 
– prezes Darłowskiego Centrum Wo-
lontariatu, Renacie Lepper-Zalewskiej,
o. Adrianowi Zalewskiemu z klasztoru
franciszkanów w Darłowie oraz Igorowi
Kwiatkowskiemu – właścicielowi Hote-
lu Amber Port.

Prawosławna Wielkanoc w Darłowie 
W niedzielę, 24 kwietnia, darłowsko-ukraińskie śniadanie wielkanocne, przy wsparciu Miasta, zorganizowała
w Ośrodku Wypoczynkowym „Korsarz” Fundacja Charytatywna „Morze Miłości”

Tego dnia przypadało najważniejsze
święto dla grekokatolików i prawosław-
nych. Tydzień po świętach wielkanoc-
nych obchodzonych przez katolików.
Wielkanoc, a właściwie Woskresiniam
Chrystowe, czyli Zmartwychwstanie
Pańskie – inaczej Pascha). 

W specjalnie na tę okazję przygoto-
wanym repertuarze wystąpił zespół
„Bez Pośpiechu”, a gwiazdą wieczoru
była ukraińska gwiazda – Jerry Heil.

Młoda artystka z Ukrainy zachwyciła
wszystkich słuchaczy, o czym świadczy-
ły bardzo długie brawa oraz blisko go-

dzinne rozdawanie autografów. Mimo
niepewnej pogody frekwencja dopisała,
a całe wydarzenie przyciągnęło także
sporą liczbę obywateli Ukrainy. Było to
wydarzenie niezwykle emocjonalne,
które po raz kolejny pokazuje jak Darło-
wo solidaryzuje się z Ukrainą podczas

tych niewątpliwie ciężkich chwil dla
wszystkich obywateli tego kraju.

Głównym celem Fundacji Charyta-
tywnej „Morze Miłości” jest pomoc oso-
bom potrzebującym i to właśnie zreali-
zowano w Darłowie po raz kolejny. Dat-

ki na ten szlachetny cel były zbierane
do puszek rozstawionych w różnych
punktach miasta oraz w formie zbiórki
internetowej.

Wielkie podziękowania za pomoc
wszystkim wolontariuszom oraz oczy-

wiście darczyńcom, którzy przyczynili
się do tego sukcesu.

Jednocześnie informujemy, że zbiór-
ka „Morze Miłości dla Ukrainy” trwa.
Oznakowane puszki można spotkać 
w darłowskich sklepach i marketach.

Morze Miłości dla Ukrainy 
10 kwietnia, w niedzielę, miał miejsce finał charytatywnej akcji „Morze Miłości dla Ukrainy”, zorganizowanej pod patronatem Fundacji
kierowanej przez Joannę Klimowicz

Ukraińska artystka Jerry Heil

Na zdjęciu od lewej: Andrzej Wielocha – właściciel O.W. „Korsarz”, o. Adrian Zalewski, burmistrz – Arkadiusz Klimowicz, Irina Bass – tłumaczka, Przewodniczący RM – Czesław
Woźniak, Joanna Witkowska – prezes DCW, Renata Lepper-Zalewska z referatu OSS, Igor Kwiatkowski – właściciel Hotelu Amber i Tomasz Bobin – sekretarz Miasta Darłowo

Wspólne sprzątanie było świetną okazją do wzajemnej integracji
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Już ponad siedemset
numerów PESEL darłowski

ratusz nadał gościom 
z Ukrainy

Od 16 marca, obywatele Ukrainy,
którzy uciekli ze swojego kraju przed
wojną mogą ubiegać się o nadanie nu-
meru PESEL, dzięki któremu mogą w
Polsce kontynuować naukę, podjąć
pracę, a także korzystać ze wszystkich

usług polskiej e-administracji. 
W Urzędzie Miejskim w Darłowie do 29
kwietnia zarejestrowano 731 wnioski
uchodźców o nadanie numeru PESEL, 
z czego 655 już zrealizowano, a 76 ocze-
kuje na realizację.

Darłowski ratusz od pierwszych
dni rosyjskiej agresji na niepodległą,
demokratyczną i suwerenną Ukrainę
przygotowywał i wdrażał rozwiązania
mające na celu ułatwienie pobytu 
w Darłowie gości zza wschodniej gra-

nicy. W Urzędzie Miejskim w Darłowie
od kilku tygodni do dyspozycji 
osób ukraińskojęzycznych jest tłu-
macz polsko-ukraiński, który pomaga
w załatwieniu wszelkich urzędowych
spraw. 

19 marca, w sobotę, ratusz otworzył
także swe progi podczas specjalnego
dyżuru w godz. 8-15 dla Ukraińców,
którzy byli zainteresowani złożeniem
wniosku o nadanie numeru PESEL.
Obecnie procedura ta odbywa się po

wcześniejszym umówieniu telefonicz-
nym (nr tel. +48 94 355 1206 czynny 
w godzinach pracy urzędu). 

Wniosek o nadanie numeru PESEL
można wypełnić w dowolnym 
urzędzie gminy. Dystrybuowane są
tam ulotki, ułatwiające dopełnienie
formalności. Materiały wyjaśniają, 
jak wygląda procedura uzyskania nu-
meru PESEL, czym jest Profil Zaufany
oraz aplikacja mObywatel. Aby móc
ubiegać się o przyznanie numeru 

PESEL wystarczy dokument ze zdję-
ciem, który potwierdza tożsamość
uchodźcy. W wyjątkowych sytuacjach
dopuszcza się nadanie numeru na
podstawie oświadczenia złożonego
urzędnikowi.

W Darłowie przyznano ponad 700 PESELI Zachęcamy do śledzenia bieżących
informacji na specjalnej stronie:
www.darlowo.pl/ua, 
a także do dołączenia do grupy 
na Facebooku:
www.facebook.com/groups/
darlowo.ua

Darłowski teledysk 
Przez dwa weekendy tancerze i in-

struktorzy pod batutą Dariusza Chimko 
z Darłowskiego Ośrodka Kultury praco-
wali nad teledyskiem, którego realizacji
podjęło się DSTW „Revoltade”.

W związku z projektem powstał
tekst, została skomponowana muzyka,
w efekcie czego możemy pochwalić się
autorskim utworem muzycznym. Do
niego finalnie powstanie teledysk. 

Teledysk to efekt ambitnej, wielogo-
dzinnej pracy młodych tancerzy, którzy
wzięli udział w zorganizowanych

warsztatach „Broadway School”. Pod
okiem wykwalifikowanych instrukto-
rów, dzieci i młodzież kształciła swoje
umiejętności wokalne i taneczne, które
już niebawem będziemy mogli podzi-
wiać w teledysku. Ostatni klaps już
padł. Teraz klip przejdzie obróbkę 
i montaż. 

W projekcie udział wzięli: członko-
wie Darłowskiego Studia Taneczno-
Wokalnego „Revoltade”, instruktorzy
Luiza i Natalia Kliś. Koordynował pro-
jektem Dariusz Chimko – instruktor.

U c h o d źc y  p r z y by l i  d o  D a r ł owa 
zza wschodniej granicy uczą się języka 
polskiego. Takie działania są możliwe
dzięki inicjatywie Darłowskiego Centrum 
Wolontariatu. 

Co tydzień – w każdy poniedziałek,
wtorek i środę – uchodźcy skupieni 
w 6 grupach poznają w „Stacji DCW”
przy ul. Bogusława X 28 podstawy pol-

szczyzny umożliwiające komunikację 
i załatwianie codziennych spraw. Jedna
dodatkowa grupa działa ponadto 
w bibliotece, a wszystkich zaintereso-
wanych uczą 3 wolontariuszki – nau-
czycielki języka polskiego i obywatelka
Ukrainy – stanowiące prawdziwy po-
most przełamujący wszelkie bariery ję-
zykowe. 

Lekcje języka polskiego 
dla gości z Ukrainy 

Prosto z sesji Rady Miejskiej

Dyżury radnych

9 maja – radna Bożena Magier w godz. 15.30 – 16.30 tel. 94 314 21 95
16 maja – radny Dariusz Ziółkowski w godz. 15.30 – 16.30 tel. 94 314 21 95
23 maja – radna Ewa Madalińska-Marciniak w godz. 15.30 – 16.30 tel. 94 314 21 95
30 maja – radny Mirosław Jabłoński w godz. 15.30 – 16.30 tel. 94 314 21 95

Biuro Rady Miejskiej w Darłowie informuje, że w maju w pokoju nr 24 Urzędu
Miejskiego w Darłowie skargi i wnioski mieszkańców przyjmować będą Radni
Rady Miejskiej:

Budżet 
i parkingi
Podczas 49. sesji Rady Miejskiej 

w Darłowie radni dokonali zmian w bu-
dżecie miasta, uchwalili uchwałę w spra-
wie ustalenia strefy płatnego parkowania
niestrzeżonego oraz wysokości stawek
opłat za parkowanie w sezonie letnim, 
a także rozpatrzyli sprawozdania. 

Zmiany w budżecie Darłowa były
konsekwencją m.in. otrzymania od wo-
jewody dodatkowych środków z Fundu-
szu na pomoc dla obywateli Ukrainy 
w łącznej wysokości 99 000 zł na wypła-
tę przez Miejski Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej należnych świadczeń.

Decyzje radnych wyrażone w dro-
dze uchwały dotyczące strefy płatnego
parkowania niestrzeżonego na terenie
Darłowa obejmują zmiany względem
roku minionego w zakresie wysokości
stawek opłat jednorazowych oraz wy-
sokości opłaty dodatkowej uzależnio-
nych od wysokości minimalnego wy-
nagrodzenia, zmian w regulaminie
SPPN dotyczących np. zerowej stawki
dla pojazdów elektrycznych, pobiera-
nia opłat za parkowanie pojazdu 
w sposób blokujący kilka miejsc par-
kingowych czy wydłużenia godzin oraz
zmiany terminu funkcjonowania
SPPN. Wartą odnotowania nowością
jest ustalenie abonamentu sezonowe-
go typu „M” dla mieszkańców Darło-
wa (zameldowanych na pobyt stały
lub czasowy powyżej 3 miesięcy) 
w wysokości 100 zł.

Radni przyjęli podczas sesji spra-
wozdania z realizacji „Programu
współpracy Miasta Darłowo z organi-
zacjami pozarządowymi oraz podmio-
tami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy o działalności pożytku publicz-
nego i o wolontariacie na rok 2021”;
„Miejskiego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych oraz Przeciwdziałania Narkoma-
nii dla Miasta Darłowo w 2021 roku”; 
z działalności Miejskiego Ośrodka Po-
mocy Społecznej za 2021 rok; oraz za-
dań z zakresu wspierania rodziny i sys-
temu pieczy zastępczej w 2021 roku.
Treści wymienionych sprawozdań zos-
tały opublikowane w Biuletynie Infor-
macji Publicznej Urzędu Miejskiego 
w Darłowie.

Wsparcie 
dla
uchodźców 
Podczas 48. sesji Rady Miejskiej 

w Darłowie podjęto m.in. uchwałę w spra-
wie określenia zakresu pomocy obywate-
lom Ukrainy w związku z konfliktem
zbrojnym na terytorium tego państwa.
Wprowadzono też zmiany w budżecie,
które pozwolą na ogłoszenie przetargu na
przebudowę ulicy Portowej.

– Pierwsza grupa uchodźców, ok. 30
osób, która przyjechała do Darłowa na
początku marca została rozlokowana 
w ośrodku Korsarz. Następnie, 11 mar-
ca, przyjechały dwa autokary z grupą 95
osób, które trafiły do hotelu Amber
Port – mówił Burmistrz Arkadiusz Kli-
mowicz. – Pod naszą opieką obecnie są
104 osoby, było ich więcej, ale część na
własną rękę wyjechała – dodał bur-
mistrz i podkreślił, że bardzo trudno
jest policzyć wszystkich uchodźców
przebywających w mieście, bo wielu 
z nich korzysta ze wsparcia i noclegu

oferowanego przez osoby prywatne. 
– Szacujemy, że może być ich ponad pół
tysiąca. Dodatkowo trzeba liczyć sporo
osób z Ukrainy, które przyjechały
wcześniej – przed wybuchem wojny.
Wszystkich razem może być ponad
1000.

– Do darłowskich szkół trafiło już
około 100 dzieci z Ukrainy. Można się
spodziewać, że ich liczba będzie rosła,
ponieważ kryzys na Ukrainie może
jeszcze trwać – mówił burmistrz. 
– Wielkie podziękowania za organizo-
wanie różnego rodzaju wsparcia należą
się wolontariuszom, osobom prywat-
nym, Darłowskiemu Centrum Wolonta-
riatu oraz Fundacji Charytatywnej
„Morze Miłości” – dodał.

Rada Miejska w Darłowie przyjęła
uchwałę w sprawie określenia zakresu
pomocy obywatelom Ukrainy w związ-
ku z konfliktem zbrojnym na teryto-
rium tego państwa. Wprowadzono też
do budżetu pierwszą transzę pieniędzy
z Urzędu Wojewódzkiego z przeznacze-
niem na Fundusz pomocy dla obywateli
Ukrainy w kwocie 184 tysięcy złotych
(głównie na pokrycie kosztów zakwate-
rowania i wyżywienia).

Radni przyjęli też uchwałę w spra-
wie zmian budżetu miasta na 2022 rok.
Zwiększono dochody o kwotę ponad 
2 milionów złotych w związku z otrzy-
manym przez miasto dofinansowaniem
z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
na przebudowę ulicy Portowej. Szaco-
wany koszt tego przedsięwzięcia to 2,6
mln złotych, a przetarg ma być ogło-
szony w kwietniu. Do budżetu miasta
wprowadzono też dochody (5,3 tys. zł) 
z dotacji przyznanej przez Urząd Mar-
szałkowski na organizację dodatko-
wych zajęć psychologiczno-pedago-
gicznych dla dzieci w darłowskiej SP 3.

Wyniki wszystkich głosowań oraz retransmisja sesji dostępne są w aplikacji
www.posiedzenia.pl. 
Dokumenty i przyjęte uchwały niebawem zostaną opublikowane w Biuletynie 
Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Darłowie, a także w Dzienniku Urzę-
dowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Zajęcia prowadzą: Wiesława Wasiuk, Ewa Majdańska, Natalia Paluchowska (na zdjęciu)
i Alina Stolarczyk 



WiadomościWiadomości
wydarzenia
Maj 2022 r. Nr 3 (182)6

Majowe uroczystości w Darłowie

Wiwat   3 maja!

Główne obchody 231. rocznicy uchwa-
lenia Konstytucji 3 Maja rozpoczęły się
tradycyjną, uroczystą mszą święta 
w Kościele Mariackim w intencji Polski 
i Polaków. W tym roku z udziałem m.in.
orkiestry dętej ze Sławna. Po niej nastąpił
przemarsz na Plac Marszałka Józefa Pił-
sudskiego. Tym razem do uczestników,
orkiestry i asysty honorowej dołączył oso-
biście jeden z ojców Konstytucji – król Sta-
nisław August Poniatowski.

Tam pod pomnikiem Tysiąclecia
Państwa Polskiego odbyła się Manifes-
tacja Patriotyczna oraz oficjalne uro-
czystości: przemówienia i symboliczne
złożenie kwiatów.

Nie zabrakło specjalnej salwy w wy-
konaniu naszego zaszczytnego Gościa.

Na cokole Pomnika Tysiąclecia Pań-
stwa Polskiego, biało-czerwone wią-

zanki kwiatów złożyły delegacje insty-
tucji, stowarzyszeń i partii politycz-
nych, z przedstawicielami władz po-
wiatu, miasta i gminy w osobach: sta-
rosta sławieński Wojciech Wiśniowski,
Wójt Gminy Darłowo – Radosław Gła-
żewski, burmistrz Darłowa Arkadiusz
Klimowicz, przewodniczący Rady Po-
wiatu Sławieńskiego Tomasz Bobin,
przewodniczący Rady Miejskiej Czesław
Woźniak i zastępca burmistrza Darłowa
Rafał Nagórski.

Święto państwowe Konstytucji 3

Maja zostało ustanowione w 1919 roku,
a potem ponownie w 1990 r. Tego dnia,
w 1791 roku, uchwalono drugą, po kor-
sykańskiej (1755 r.) ,konstytucję w no-
wożytnej Europie, a na świecie trzecią
po amerykańskiej (1787). Konstytucja ta
została uchwalona przez Sejm Cztero-
letni, który został zwołany w paździer-
niku 1788 r. Celem ustawy rządowej
miało być ratowanie Rzeczypospolitej,
której terytorium zostało uszczuplone
w wyniku I rozbioru przeprowadzone-
go przez Prusy, Austrię i Rosję w 1772 r.
Jej uchwalenie odbiło się szerokim
echem w całej Europie. Była to nie-
zwykle postępowa konstytucja. W cza-
sie zaborów i w PRL-u władze zakazy-
wały celebrowania rocznicy uchwalenia
Konstytucji 3 Maja.

fot. Artur WejneroWski

Z okazji Święta Flagi, 2 maja, 
w Darłowie namalowano kredą 
największą flagę Polski! 
Za podłoże posłużył rynek miejski 
i zarys fundamentów starego ra-
tusza. Na dzieci czekały lody oraz
biała i czerwona oranżada.

Mszę świętą celebrował proboszcz 
parafii pw. M.B. Częstochowskiej 
– Wiesław Przybysz

Kompania Honorowa Zespołu Szkół Morskich w Darłowie to nieodzowny element
darłowskich uroczystości

W rolę króla Stanisława Augusta Poniatowskiego wcielił się Krzysztof Walków (prezes
spółki MPGK Darłowo). Tu w towarzystwie burmistrza Arkadiusza Klimowicza i mał-
żonki

Na czele pochodu stała orkiestra dęta ze Sławna

Kwiaty składa starosta sławieński - Wojciech Wiśniowski wraz z prze-
wodniczącym Rady Powiatu i sekretarzem Miasta Darłowo - Tomaszem
Bobinem

Kwiaty składa burmistrz miasta Darłowo – Arkadiusz Klimowicz, 
z przewodniczącym RM – Czesławem Woźniakiem, zastępcą burmistrza
– Rafałem Nagórskim i radnymi: Renatą Potomską, Januszem Sokoliń-
skim i Dorotą Podgórską

Kwiaty składane są tradycyjnie na pomniku 1000-lecia Państwa 
Polskiego, na którym widnieje napis: Nie rzucim Ziemi skąd nasz ród

Lekcja patriotyzmu od najmłodszych lat przyświeca darłowskim pla-
cówkom przedszkolnym Kompania Honorowa Garnizonu Darłowo to nie tylko mężczyźni Na uroczystościach nie zabrakło akcentów biało-czerwonych



Zespół Szkół Morskich

Rusza rekrutacja 
Od 9 maja rusza rekrutacja do klas 1. szkół ponadpodstawowych. Uczniowie klas
VIII będą mogli złożyć wnioski do szkół. Zespół Szkół Morskich jak co roku
przygotował bogatą ofertę edukacyjną

Szkoła Morska w Darłowie to naj-
starsza szkoła tego typu w Polsce, od
dziesięcioleci absolwenci są poszukiwa-
nymi specjalistami na rynku pracy.
Szkoła to także wiele tradycji – mundur
i statek szkolny to symbole przywiąza-
nia do morskich ideałów. Technikum
Morskie kształci młodzież w czterech

zawodach tj. technik mechanik okręto-
wy, technik nawigator morski, technik
logistyk i technik hotelarstwa. Wszyst-
kie zawody zostały wskazane przez mi-
nistra edukacji i nauki jako zawody is-
totne dla rynku pracy. Nauka w techni-
kum trwa 5 lat, egzamin potwierdzający
kwalifikacje w zawodzie uczniowie zda-

ją w czwartej klasie, a w klasie piątej
zdobywają dodatkowe kwalifikacje, tj.
uprawnienia spawacza (mechanicy),
kurs obsługi wózków widłowych (logis-
tycy), kurs kelner barman (hotelarze),
kurs ARPA i GMDSS (nawigatorzy).

Utworzenie przy szkole liceum
umożliwi młodzieży, która swojej przy-
szłości nie wiąże ze zdobywaniem za-
wodu, podjęcie nauki w szkole w Darło-
wie. W ofercie znajdą się klasy huma-
nistyczno-medialna, klasa przy-
rodnicza i nowość – odział mistrzo-
stwa sportowego. Uczniowie będą mog-
li rozszerzać wiedzę z wybranych przez
siebie przedmiotów, a dodatkowo będą
mogli brać udział w kursach, szkole-
niach i zajęciach dodatkowych od lat
proponowanych w morskiej.

Branżowa Szkoła Zawodowa I Stop-
nia umożliwia uczniom naukę w klasie
wielozawodowej. Młodzież może zdo-
być kwalifikacje w zawodach takich jak:
hydraulik, mechanik pojazdów, elek-
tryk, fryzjer, kucharz, stolarz. Wszyst-
kie zawody są bardzo atrakcyjne na
rynku pracy i gwarantują absolwentom
zatrudnienie po ukończeniu szkoły.

Uczniowie od kilku lat mają możli-
wość prócz praktyk zawodowych brać
udział w płatnych stażach u pracodaw-
ców i stażach realizowanych w Hiszpa-
nii, Portugalii czy we Włoszech. Dodat-
kowo uczniowie mogą zdobyć upraw-
nienia żeglarskie, motorowodne,
uprawnienia nurka 1 klasy, a także od
2020 roku uprawnienia ratownika wod-
nego. Dumą szkoły jest Kompania Ho-
norowa, która brała udział między in-
nymi w Wielkim Finale Wielkiej Orkies-
try Świątecznej Pomocy. (ZSM)
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4 kwietnia w odbyły się warsztaty profilaktyczne dla najstarszych uczniów.
Uczniowie klasy VII uczestniczyli w warsztatach „Zachowania ryzykowne dzieci 
i młodzieży”, zaś uczniowie klasy VIII w „Dialog przeciw alkoholowi – NIE PIJĘ!”.
Tematyka zajęć dostarczyła uczniom wiedzy na temat uzależnień, zwracała
uwagę na konieczność dbania o własne zdrowie, a także uświadamiała konsek-
wencje sięgania po substancje uzależniające, psychoaktywne jak alkohol, 
w młodym wieku. Warsztaty przeprowadziła specjalistka z Centrum Edukacji 
i Profilaktyki Dialog z Krakowa, pani Joanna Dunajewska.

Działania zostały sfinansowane przez Urząd Miejski w Darłowie, w ramach
Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Darłowie. (SPP)

SSP im. Lotników Morskich STO 

Dbam o zdrowie

2 kwietnia, w ramach obchodów Dnia
Świadomości Autyzmu przeprowadzono
prelekcje i zaprezentowano filmy oraz
prezentacje multimedialne, które
uświadomiły dzieciom trudności w funk-
cjonowaniu osób ze spektrum. Zajęcia
miały na celu rozbudzenie tolerancji, ak-
ceptacji wobec rówieśników, którzy ina-
czej postrzegają świat.

Uczniowie i nauczyciele w ramach
solidarności ,,świecili na niebiesko”. Wy-
korzystując Dzień Świadomości Autyz-
mu zorganizowano również dla uczniów
praktyczne warsztaty, które pokazały, 

z jakimi trudnościami borykają się
uczniowie ze spektrum autyzmu np. 
w obszarze zaburzeń integracji senso-
rycznej. Zadania z wykorzystaniem róż-
norodnych przedmiotów przybliżyły
uczniom chociaż w części czucie i odczu-
wanie dzieci z autyzmem. Dzieci mogły
pogłębić swoja wiedzę poprzez doświad-
czenia, odczuć wszystkimi zmysłami 
z czym na co dzień muszą się zmagać
osoby ze spektrum autyzmu, przekonać
się, że wszystko co jest dla nich „łatwe”
dla innych oznacza tyle samo, co wejście
na szczyt ogromnej góry. (SP 3)

SP 3 im. Króla Eryka Pomorskiego 

Nauka tolerancji 

Pod koniec kwietnia ruszyła kampania
edukacyjna skierowana do najmłodszych
mieszkańców naszego miasta. „Segreguję
na 5” to hasło przewodnie akcji, która ma
na celu naukę prawidłowej segregacji od-
padów. Piątka symbolizuje nie tylko oce-
nę, ale także 5 frakcji odpadów.

W „Akademii Przedszkolaka” roz-
mawialiśmy o tym czym właściwie są
odpady, kto je produkuje, jak je prawid-
łowo oddawać oraz jak zmniejszyć ich
ilość. Dzieci doskonale znały kolory po-
jemników, do których wyrzucać należy
tworzywa sztuczne i metale, makulatu-
rę, szkło, odpady biodegradowalne oraz
pozostałości (czyli odpady zmieszane),
wiedziały także czym jest recykling.

Potrafiły wskazać mnóstwo przykładów
ponownego wykorzystania odpadów.
Nie zabrakło tańców do piosenek ekolo-
gicznych oraz eksperymentu. Niestety,
na jego efekty nasi mali ekolodzy będą
musieli poczekać około 30 dni. Zobra-
zuje on szybkość procesu rozkładania
się śmieci. Spotkanie zakończyliśmy 
z wnioskiem, że śmieciarze to osoby,
które śmiecą, a tych, którzy je odbierają
śmiało można nazwać ekologami.

Dziękujemy za serdecznie przyjęcie 
i mamy nadzieję, że wiedza zdobyta po-
przez praktyczne działanie, obserwo-
wanie i eksperymentowanie pomoże
dzieciom nabrać pozytywnych postaw
zmierzających do ochrony przyrody.

Segreguję na 5

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą
szkoły na stronie internetowej
www.zsm.darlowo.pl, szczegółowych
informacji udzielamy pod numerem tele-
fonu 94 314 2426. 
Wiele informacji znajdą Państwo na pro-
filu szkoły na Facebooku.

Mali ekolodzy
W wychowaniu przedszkolnym jednym z ważnych celów jest

kształtowanie i rozwijanie wartości proekologicznych u dzieci, aby
uwrażliwiać je na rosnącą degradację otoczenia oraz zwrócić uwagę
na wynikające z tego działania i zagrożenia.

21 kwietnia w grupie Słoneczek odbył się „Bal ekologiczny”
podsumowujący dotychczasowe poznane informacje na temat
dbania o własną planetę. Dzieci brały udział w prelekcji na temat
ekologicznych zachowań dla naszej planety i za sprawą zabaw sen-
sorycznych różnymi masami stworzyły mapę świata.

Dzieci zaprezentowały się we własnoręcznie wykonanych stro-
jach podczas „Ekologicznego pokazu mody”. By w pełni zrozumieć
„recykling” dzieci z własnych ekologicznych przebrań, ponownie
stworzyły „Przedszkolnego Zakamarka”.

Całość dnia podsumowały „Zdrowe szaszłyki”, które dzieci przy-
gotowały ze świeżych owoców i warzyw.

Kamila Plucińska-Piotrowska, Żaneta Bąk 
(Przedszkole nr 2)

Gwarnie w ratuszu
W środę, 13 kwietnia, w murach darłowskiego ratusza zagościli

najmłodsi mieszkańcy naszego miasta. 
W imieniu włodarza miasta małych gości wraz z opiekunami

przywitał zastępca burmistrza – Rafał Nagórski. 
W rozmowie z wiceburmistrzem dzieci opowiadały o zwycza-

jach dotyczących przygotowań do zbliżających się świąt Wielkanoc-
nych oraz „lanym poniedziałku”. Goście złożyli pracownikom ratusza
życzenia świąteczne i ręcznie wykonane upominki. Nie obyło się bez
uwielbianych przez dzieci słodkości, a także dużej dawki śmiechu.
Wizytę zwieńczono zaśpiewaniem specjalnie przygotowanej przez
dzieci piosenki.

Podczas rozmowy z opiekunkami, które towarzyszyły malu-
chom w Urzędzie Miejskim, dowiedzieliśmy się, że gościliśmy także
dwójkę dzieci z Ukrainy. Cieszy fakt, że nawet w tak młodym wieku
kształtuje się tolerancja oraz otwartość na obywateli z innych
krajów.

Przedszkole nr 2 im. J. Porazińskiej

W akcję zaangażowały się pracownice Referatu Gospodarki Odpadami UM
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Nową tradycją stają się
świąteczne koncerty, które po

raz pierwszy odbyły się 
z okazji Bożego Narodzenia 
w 2021 r. w dwóch darłow-

skich kościołach. Teraz 
przyszedł czas muzycznej

Wielkiej Nocy 
Tym razem Darłowski Ośrodek Kul-

tury im. Leopolda Tyrmanda – organi-
zator koncertów – wspólnie z parafiami
zaprosił publiczność na „Muzyczną
Wielką Niedzielę” do Kościoła św. ger-
trudy oraz „grany Lany Poniedziałek”
do Kościoła Mariackiego. Były to spot-

kania z muzyką, sztuką, kulturą… Spot-
kanie z człowiekiem, rodziną, bliskimi 
i samym sobą.

Z twórczością argentyńskiego twór-
cy Astora Piazzolli i włoskiego mistrza
akordeonu Richarda galliano spotkali
się widzowie niedzielnego, wielkanoc-
nego popołudnia w kościele św. gertru-
dy, dla których to zagrali wyjątkowi 
artyści: Krzysztof Biernacki (klarnet,
saksofon), Maciej Drapiński (akordeon)
i Ewa Polska (organy), którą darłowscy
słuchacze mogli już poznać podczas
grudniowych koncertów.

Natomiast dzień później, w Wielka-
nocny Poniedziałek, Kościół Mariacki
był gospodarzem niezwykłego koncertu
największych hitów kinowych, którego

gamę muzyczną organizatorzy określili
stwierdzeniem „od Bonda do Janosika”.
Tu w większym składzie przed darłows-
ką wymagającą publicznością wystąpili:
Krzysztof Biernacki (klarnety, saksofo-
ny), Maciej Drapiński (akordeon), Pauli-
na Krakowian-Biernacka (skrzypce,
suka biłgorajska), Ewa Polska (organy),
Mateusz Szwankowski (kontrabas, klar-
net) i Tomasz Skrętkowski (instrumen-
ty perkusyjne).

Słońce i tango, czyli podsumowanie
Wielkanocy w Darłowie i dwóch świą-
tecznych koncertów, które rozpalały
nie tylko zmysły, ale także utwardzały
przekazywane życzenia: pokoju, spoko-
ju i wiary w nadchodzącą przyszłość.

fot. Magdalena Burduk

Muzyczne prezenty na święta 

Unikalna ceramika z Darłowa 

Wyjątkowe pamiątki
W kasie Kina „Bajka” można od pewnego czasu nabyć wyjątkowe pamiątki:
kamieniczki i sylwetki marynarzy. To gliniane, ręcznie robione pamiątki, które sprzedaje
Darłowski Ośrodek Kultury. Idealne na pamiątkę, prezent, miły gest sympatii

DOK wprowadza na rynek pamiątek
Kamieniczki z Darłowa w opcjach „4” 
i „3” – wzorowane trzema lub czterema
(opcja do wyboru), realnie występujący-
mi w obrębie rynku miejskiego w Dar-
łowie kamienicami mieszkalnymi.
Mieszkańcy wiedzą i bez najmniejszej
wątpliwości potwierdzą, że widzą na
magnesie „Palomę” (niegdyś restaura-
cję, gdzie można było potańczyć przy
muzyce granej na żywo), sklep papier-
niczy i odzieżowy stojące pomiędzy jed-
ną z najwęższych rynkowych kamienic.
Turyści po wizycie bez wątpienia roz-
poznają te charakterystyczne dla stare-
go miasta budynki. 

Kamieniczki „spod dłuta” ceramicz-

ki Iwony Hukały, z którą współpracuje
darłowska instytucja kultury, powstały
z matrycy, z gliny i zostały ręcznie po-
malowane akrylami. Zapewniamy – nie
ma dwóch identycznych. Pomysł na ce-
ramiczną pamiątkę podsunął burmistrz
Darłowa. 

Kamieniczki z Darłowa mają wymia-
ry: 95x45 mm i posiadają taśmę magne-
tyczną.

Kolejną ceramiczną pamiątką jest
marynarz z Darłowa, inspirowany
mundurem jednej z najstarszych szkół
morskich działających w Polsce – Ze-
społu Szkół Morskich w Darłowie, która
od blisko siedemdziesięciu lat kształci
przyszłych ludzi morza.

Mundur marynarski darłowskiego
Sailora jest wzorowany rzeczywistym,
dlatego też widać charakterystyczny
kołnierz z trzema paskami, marynar-
ski, czarny krawat i czapkę. Cechą
szczególną figurki są jej detale. Bez
problemu odczytamy nazwę Darłowo
widniejącą na rękawie bluzy czy klasę,
do której obecnie uczęszcza nasz Sailor. 

Marynarz z Darłowa to figurka cera-
miczna, o wymiarach około: 17x8 cm 
i wadze 120 g – w pozycji siedzącej.

Każdy marynarz z Darłowa posiada
nr seryjny i rok produkcji.

Pamiątki można nabyć w kasie kina
„Bajka” – Darłowo, ul. Morska 56

Dni Darłowa 2022

710. urodziny Miasta 
Króla Eryka
Scalamy siły i przygotowujemy się do wspólnego
świętowania 710. Urodzin Miasta Darłowa. Będzie
ciekawie, inaczej, dla każdego – takie będą urodziny
Miasta

Czego możemy się spodziewać? 
Nie zabraknie ciekawych spotkań, w tym m.in. z Hermanem Lindqvistem

dot. historii Króla Eryka, czy Andrzejem Boberem, z którym porozmawia re-
daktor Cezary Łazarewicz. Planowana jest oficjalna inauguracja nowego lite-
rackiego szlaku turystycznego śladami powieści Leopolda Tyrmanda – „Siedem
Dalekich Rejsów”. Przejdziemy trasą bohaterów i sprawdzimy, czy to było „Na-
prawdę wczoraj”; co mogło łączyć aktorów filmu, postaci z powieści i mieszkań-
ców Darłowa. Czy był to tylko wiosenny wiatr, czy może coś więcej?

W trakcie tegorocznych Dni Darłowa sprawdzimy ponadto jak dobrze znamy
nasz język ojczysty. Po raz drugi zapraszamy do wspólnej rywalizacji. Polskie
znaki diakrytyczne kontra interpunkcja? Czemu nie? Polecamy uwadze II Nad-
morskie Dyktando. W tej rywalizacji zmierzymy się na Rynku Miejskim tuż po
hejnale. 

Na porządnej, urodzinowej imprezie nie może zabraknąć muzyki. Zacznie-
my w piątek, skończymy w niedzielę. 

W ramach urodzinowego grania zapraszamy na koncerty zespołów: Mitra,
Eskaubei & Tomek Nowak Quartet, Steet Jam Session: K-Leah& Dj Mixtee, Tony
Yoru, Wiatr, a na zakończenie zagra La Donna e Mobile w Kościele Mariackim.

Od kilkunastu lat elementem stałym dni miasta jest uwielbiany przez
wszystkich Pchli Targ – czyli przynieś, podaj dalej, sprzedaj. Oczywiście nie za-
braknie i tego targowego elementu w harmonogramie wydarzeń. Zapowiada się
pięknie – nic tylko grać, planować, świętować. 

A co na to Król Eryk? Obiecał, że z tańcami plebejskimi pierwszy wchodzi na
parkiet. Kiedy? Wsobotę, 21 maja – wówczas to także, w jego książęcej rezyden-
cji, odbędzie się Noc Muzeum z szeregiem atrakcji. 

Polecamy uwadze i już dziś zapraszamy do udziału. 

19 maja, CZWARTEK: 

17:00 – Spotkanie z Hermanem Lindqvistem dot. historii Króla Eryka oraz promocja
książki pt. „Przez Bałtyk. 1000 lat polsko-szwedzkich wojen i miłości”. Sala Króla Eryka
– Zamek Książąt Pomorskich

20 maja, PIĄTEK:

10:00 – Inauguracja Literackiego Szlaku Leopolda Tyrmanda. Rynek Miejski
12:00 – II Nadmorskie Dyktando. Rynek Miejski 
17:00 – Urodzinowe Granie: koncert MITRA 
18:30 – Urodzinowe Granie: ESKAUBEI & TOMEK NOWAK QUARTET
UWAGA: w przypadku złych warunków atmosferycznych Dyktando oraz blok kon-

certowy odbędą się w Kinie Bajka – Morska 56 
20:00 – Steet Jam Session: K-Leah& Dj Mixtee. Deptak ul. Władysława IV (przed

Hotelem Amber Port) Darłówko Zachodnie

21 maja, SOBOTA: 

12:00 Mistrzostwa Darłowa na Skateparku. Wyspa Łososiowa. Zapisy do 11:30. Kon-
cert: Tony Yoru, Wiatr, 

15:00 Spotkanie z dziennikarzem Andrzejem Boberem. Poczekalnia Kultury. Prowa-
dzenie red. Cezary Łazarewicz 

18:00 Noc Muzeum z Zamkiem Książąt Pomorskich – godz. 18:00 – 24:00. Zamek
Książąt Pomorskich

W programie: koncert muzyki dawnej, zwiedzanie komnat zamkowych, zabawy ple-
bejskie, spotkanie z mieszkańcami zamku

22 maja, NIEDZIELA:

12:00 – Pchli Targ na Wyspie Łososiowej
19:00 – Urodzinowe Granie: Koncert La Donna e Mobile. Kościół Mariacki. Prowa-

dzenie Wojciech Bałdys

Udział we wszystkich wydarzeniach jest bezpłatny.

ORgANIZATORZY: 
Darłowski Ośrodek Kultury

Miejska Biblioteka Publiczna 
Zamek Książąt Pomorskich w Darłowie 
Stowarzyszenie Kultura Sztuka Region 

Biuro Promocji Miasta 
Biuro Burmistrza Darłowa 

Parafia pw. Matki Bożej Częstochowskiej 
& Przyjaciele Miasta 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w harmonogramie wydarzeń.





Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy
Europejskich w Koszalinie wraz z Biurem
Promocji Miasta serdecznie zapraszają 
na indywidualne spotkanie – rozmowę ze
specjalistą ds. funduszy europejskich 
w ramach Mobilnego Punktu Informacyj-

nego, podczas którego będzie można
otrzymać informacje m.in. o:

• wsparciu z Funduszy Europej-
skich,

• środkach na otwarcie działalności
gospodarczej,

• dotacjach i pożyczkach na rozwój
prowadzonej działalności gospo-
darczej,

• finansowaniu kursów i szkoleń
zmierzających do podniesienia
kwalifikacji zawodowych,

• zasadach pozyskania dofinanso-
wania,

• aktualnych i przyszłych ogłosze-
niach o naborach wniosków.

Najbliższy Mobilny Punkt Informacyj-
ny odbędzie się 9 maja 2022 r. w godz.
9:00-11:30 w Poczekalni Kultury, ul. Bo-
gusława X 28, 76-150 Darłowo.

Indywidualne rozmowy ze specjalis-
tą ds. funduszy europejskich skierowa-
ne są do wszystkich zainteresowanych

tematem Funduszy Europejskich: do
społeczności lokalnej, osób fizycznych,
przedsiębiorców, przedstawicieli jed-
nostek samorządu terytorialnego (JST),
przedstawicieli III sektora oraz wszyst-
kich zainteresowanych tematyką unij-
ną.

OrganizatOr spOtkania:

Lokalny Punkt Informacyjny Fun-
duszy Europejskich w Koszalinie, 
al. Monte Cassino 2, 75-412 Koszalin,
tel. 94 31 77 405/407/409, e-mail: 
lpi-koszalin@wzp.pl 

WiadomościWiadomości
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Ślady przeszłości 
Karol Matusiak, dyrektor Zamku

Książąt Pomorskich w Darłowie poin-
formował, że podczas prowadzonych
odwiertów natrafiono na zalegające
pod ziemią fundamenty oraz gruz ceg-
lany. W ocenie archeologów jest to po-
zostałość po nieznanym wcześniej mu-
rowanym zamku z XV wieku, należą-
cym do potężnego rodu rycerskiego
Belowów.

W innym miejscu z kolei natrafiono
na pozostałości wieży obronno-miesz-

kalnej, która z nieznanych przyczyn
uległa spaleniu i zawaleniu.

Odkrycia dokonał w ramach prowa-
dzonego przez Muzeum w Zamku Ksią-
żąt Pomorskich w Darłowie projektu
„Średniowieczne dwory obronne po-
wiatu sławieńskiego” nadzorowanego
przez archeologa Andrzeja Kuczkow-
skiego z Koszalina, a prace terenowe
wspierał Edmund Kaźmierski, repre-
zentujący Stowarzyszenie Historyczne
w Rymaniu.

Profilaktycznie od wielu lat
władze Darłowa odpowie-
dzialne za bezpieczeństwo 

i zarządzanie kryzysowe 
na czas sezonu sztormowego

podejmują decyzje o instalacji
po obu brzegach kanału por-
towego w Darłówku mobil-

nego systemu ochrony prze-
ciwpowodziowej. Niedawno

zostały usunięte
Darłowo, szczególnie w miesiącach

jesienno-zimowych, zagrożone jest
podtopieniami spowodowanymi m.in.
tzw. cofką w kanale portowym. W prze-
szłości miasto broniło się przed zala-
niem metodą tradycyjną – za pomocą
worków z piaskiem. Obecnie, w celu
ochrony przed powodzią (zarówno
portu jak i miasta Darłowo), sezonowo
instalowany jest mobilny system ochro-
ny przeciwpowodziowej (MSOP). Dzięki
temu rozwiązaniu w łatwy i szybki spo-

sób można zabezpieczyć zagrożone te-
reny przed zalaniem.

Polega on na przytwierdzeniu do
podłoża słupków, pomiędzy które
wkłada się warstwowo aluminiowe
belki z uszczelkami o długości 5 met-

rów i wysokości 80 cm. Utworzona
szczelna ściana chroni Darłówko
przed wylaniem wody z kanału porto-
wego.

Łączna długość darłowskich zapór
wynosi 605 metrów.

Zapory zniknęły 

Mobilny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich 

Poczekalnia Kultury zaprasza

Dostawy gazu są 
zabezpieczone, jednak pod-

wyżki cen są nieuniknione 
– ocenia sytuację na rynku

energetycznym prezes 
darłowskiej spółki ciepłowni-

czej 

MPEC w Darłowie jest przedsiębior-
stwem, które w 100% wytwarza ciepło
dostarczane do odbiorców w oparciu 
o wykorzystanie gazu ziemnego. Takie
wydarzenia jak zaprzestanie dostaw
gazu przez Rosję do Polski, pomimo
wcześniejszych przewidywań, zawsze
wywołują emocje i niepokój oraz pyta-
nie co dalej?

– Naszym dostawcą gazu jest
PGNiG. Śledzimy na bieżąco i staramy
się pozyskiwać informacje na temat za-
bezpieczenia dostaw, jak i prognoz
kształtowania się cen gazu – wyjaśnia
prezes spółki. 

Zawirowania na rynku paliw gazo-
wych spowodowane odbiciem się gos-
podarki po okresie pandemicznym,

wszyscy odbiorcy odczuli boleśnie na
początku roku. Agresja Rosji na Ukrai-
nę pogłębiła tę destabilizację. 

Zgodnie z zapewnieniami zarówno
strony rządowej jak i spółki PGNiG
zbilansowanie rynku podaży i popytu
gazu będzie zapewnione pomimo bra-
ku rosyjskich dostaw. Krótko mówiąc,
nie powinno go zabraknąć. Energety-
ka to sektor strategiczny, więc ograni-
czenia dostaw, jeśli w ogóle wystąpią,
w pierwszej kolejności dotkną prze-
mysł. 

– Gospodarstwa domowe, a do ta-
kich odbiorców dostarczamy ciepło,
są w takich sytuacjach chronione.
Przykręcenie termostatów w na-
szych domach może się okazać jed-
nak konieczne z uwagi na przewidy-
wany dalszy wzrost cen gazu, a co za
tym idzie wzrost kosztów ogrzewa-
nia. Problem o podobnej skali wystę-
puje na rynku węgla i z podobnymi
problemami będą mierzyli się od-
biorcy ciepła ze źródeł opalanych
węglem.

Gazu nie zabraknie

Kto nie ma problemu z odpowiednim segrego-
waniem odpadów? Gdzie wyrzucić stare łóżko, 
a gdzie lodówkę? Kiedy to zrobić najlepiej? Co
oznaczają kolory pojemników? Pytania się mnożą…

– Chcemy bardziej dotrzeć do darłowiaków 
i turystów, którzy jeszcze borykają się z tematyką
segregacji. To rzeczywiście może czasami 
wydawać się skomplikowane. Jakiś czas temu 
uruchomiliśmy specjalny serwis internetowy 
(www.odpady.darlowo.pl), który w znaczący spo-
sób pozwala odpowiedzieć na wiele trudnych py-
tań. Teraz ruszamy z akcją w miasto – mówi Ag-
nieszka Graczyk, kierownik Referatu Gospodarki
Odpadami.

– Cieszę się, że mogłem dać upust swojemu za-
miłowaniu graficznemu i móc zaprojektować te
plakaty. To przecież bardzo ważny temat. Naszą
małą planetą jest Darłowo, ale to też część całego
globu, który tylko dzięki naszej dobrej woli będzie
wyglądał tak, jak o to zadbamy. Każdy najmniejszy
ruch w kierunku informacji, edukacji o nasze
wspólne dobro jest cenny – mówi Daniel Frącz,
kierownik Biura Burmistrza Miasta.

Niebawem na obszarze miasta pojawi się 7 uni-
katowych kolorowych plakatów. Jeśli przynajmniej
jedna osoba zaczerpnie z nich dla siebie odpo-
wiednią i przydatną informację to będzie sukces.
Sukces i wygrana dla Matki Ziemi.

Rusza kampania ODPADY NIE OD PARADY
Referat Gospodarki Odpadami oraz Biuro Burmistrza Miasta przygotowały serię plakatów, które swą prostotą, przesłaniem i lekką dawką
poczucia humoru przybliżą mieszkańcom problematyczny temat odpadów, a dokładniej określą ich odpowiednie miejsce przeznaczenia



Kino Bajka poleca

filmowy 
Dzień Dziecka 
29 maja zapraszamy wszystkich mło-
dych (i nie tylko) widzów z Darłowa 
na bezpłatne seanse filmowe. Warto
dodać, że nie tylko bilet jest darmowy,
ale także popcorn, który czeka na każ-
dego widza. 
Co nas czeka? 
– godz. 10.00 – Przytul mnie (4+, dubbing
ukraiński);
– godz. 11.15 – Szczęściara (9+, dubbing
ukraiński);
– 13.10 – Ogliki (4+, pokaz przyjazny sen-
soryczni) pokaz przedpremierowy;
15.05 – Felix i ukryty skarb (6+). 

ZaPraSZamy

Od kwietnia prowadzony jest pro-
gram rehabilitacji dla seniorów. Kolej-
nym (od kilku lat prowadzonym), 
a opłacanym z budżetu miasta, jest pro-
gram „Zdrowo i sportowo u seniorów”,

w którym głównym elementem są 
zabiegi prowadzone przez fizjoterapeu-
tę.

Kolejnym programem w ramach
profilaktyki zdrowotnej na 2022 r.

miała być profilaktyka nowotworu
gruczołu krokowego dla mężczyzn za-
mieszkałych na terenie Miasta Darło-
wa w wieku 55-69 lat. Tak jak każdy
program profilaktyczny, musiał on

zostać pozytywnie zaopiniowany przez
Agencję Oceny Technologii Medycz-
nych i Taryfikacji. Ku zaskoczeniu sa-
morządowców został on zaopiniowany
negatywnie „z uwagi na objęcie popu-
lacją docelową zbyt dużej grupy oraz
podważeniem przez AOTMiT rekomen-
dacji naukowych wskazujących na sku-
teczność badań PSA i per rectum”. Kie-
rownik Biura Prezesa AOTMiT stwier-
dził, że „od 2020 roku w kierunku
profilaktyki gruczołu krokowego dla
ogólnej populacji wszystkie projekty
samorządowe w Polsce oceniane były
negatywnie, bo zmieniają się rekomen-
dacje. A to potrwa niewiadomo do kiedy
i dopiero wówczas będzie można dosto-
sować i realizować program zgodnie 

z treścią zawartą w nowych rekomen-
dacjami”.

– Opinia negatywna budzi naszą
irytację. Nie dość, że pieniądze na pro-
gram są samorządowe, że setki męż-
czyzn w Darłowie nie będzie przebada-
nych i przez to zagrożone jest ich zdro-
wie, to prawdziwym kuriozum jest to,
że dowiedzione naukowo metody diag-
nozy nowotworu gruczołu krokowego
zostały przez AOTMiT zakwestionowa-
ne – mówi Zbigniew Mielczarski, kie-
rownik Referatu Spraw Społecznych
darłowskiego ratusza. 

Negatywna opinia Agencji Oceny
Technologii Medycznych i Taryfikacji
uniemożliwia miastu realizacje pro-
gramu.
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Piotr Niemczyk 
w Poczekalni Kultury 

W piątek, 8 kwietnia, 
odbyło się w Poczekalni 

Kultury spotkanie 
z Piotrem Niemczykiem

Ekspert do spraw bezpieczeństwa, 
a wcześniej dyrektor Urzędu Ochrony
Państwa, rozmawiał o sytuacji wojennej
za wschodnią granicą.

Na spotkaniu można było posłuchać
też o kulisach pracy służb oraz o współ-
czesnym szpiegostwie. Spotkanie bar-

dzo ciekawe, okraszone szczegółowymi
prezentacjami przygotowanymi przez
naszego gościa, chwilami bardzo dyna-
miczne, nie zabrakło też trudnych py-
tań. Całe spotkanie zwieńczyły prywat-
ne rozmowy poza obiektywami apara-
tów oraz podpisy książek autorstwa
Piotra Niemczyka.

Zapraszamy do obejrzenia trans-
misji ze spotkania na profilu Wiadomo-
ści Darłowskich na Facebooku.

Miejski program profilaktyki nowotworu zablokowany 

Wbrew woli samorządu
Po traumatycznych zdarzeniach spowodowanych pandemią COVID-19, przy
tworzeniu budżetu miasta na 2022 r., radni Rady Miejskiej wraz z Burmistrzem
postanowili wydatnie zwiększyć środki na programy zdrowotne

Dyrektor muzeum w Darłowie Karol
Matusiak wraz z starostą sławieńskim

Wojciechem Wiśniowskim zainagurowali
rozpoczęcie prac badawczych, mających
na celu rozpoznanie warunków geotech-
nicznych podłoża pod zachodnia częścią
Zamku Książąt Pomorskich w Darłowie.

Badania to jest ważnym etapem
działań zmierzających do odbudowy
skrzydła wieprzańskiego.

W skład badań wchodzić będą: son-
dowanie CPTU, rozpoznanie nabrzeża,
analiza odkrywek archeologicznych
oraz określenie głębokości posadowie-
nia zachodniego skrzydła zamku.

Badania finansuje Starostwo Powia-
towe w Sławnie, a prowadzone są przez
geologa Tadeusza Niteckiego oraz ar-
cheologa Jacka Borkowskiego.

Badają ziemię pod zamkiem 

Informujemy, że wraz z początkiem
kwietnia zamknięto Punkt Szczepień
Powszechnych przy ul. Marii Curie
Skłodowskiej 32, który przez niemal rok
wykonał ponad 9 tysięcy szczepień, co
przełożyło się na wysoki poziom za-
szczepienia mieszkańców Darłowa -
64,5% populacji.

Wszystkich zainteresowanych przy-

jęciem tzw. „dawki przypominającej”
lub zaszczepieniem się pierwszymi
dawkami z cyklu podstawowego – za-
praszamy do apteki „Miętowa” przy ul.
Powstańców Warszawskich 18, gdzie
farmaceuci szczepią w poniedziałki,
wtorki i czwartki.

Szczegółowe informacje pod nume-
rami telefonu: 989 lub 94 314 0333.

Szczepienia przeciwko COVID-19 w Darłowie

Tylko w aptece
W Koszalinie podpisano
Porozumienie pomiędzy

Miastem Darłowo, 
a Przychodnią „Bezpieczna” 

w Koszalinie przy ul. Lelewela
7 w sprawie Programu szcze-

pień przeciwko zakażeniom
wirusem brodawczaka ludz-

kiego (HPV)

Celem Programu jest zmniejszenie
liczby zachorowań na tę chorobę po-
przez przeprowadzenie edukacji zdro-
wotnej oraz wykonanie szczepień
ochronnych w populacji dziewcząt 
z roczników 2009-2010.

Wirus HPV jest najczęstszą przyczy-
ną raka szyjki macicy. W skali całego
świata rak szyjki macicy jest drugim, 
co do częstości rakiem, który występuje
u kobiet. W Polsce mamy jeden z naj-
wyższych wskaźników w Europie umie-
ralności na ten typ nowotworu. Zakaże-
niu wirusem można zapobiegać wyko-
nując szczepienia ochronne, które mają
udowodnioną w badaniach klinicznych
90-95% skuteczność.

Dlatego burmistrz Miasta zaprasza
do skorzystania z bezpłatnego za-

szczepienia Państwa córek przeciwko
wirusowi HPV – liczymy na zaintere-
sowanie rodziców udziałem ich córek
w programie. Realizowane działania
dofinansowane są ze środków Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Zachodniopomorskiego. Do
każdego rodzica będzie wysłany list za-
chęcający do szczepienia.

W celu umówienia na szczepienie
potrzeba wykonać telefon na infolinię

programu, pod numerami 786 969 212 
i 789 340 268 od 9:00 do 16 w dni robo-
cze. Mogą tam Państwo także uzyskać
więcej informacji. Dla rodziców, którzy
nie mogą dojechać własnym transpor-
tem Miasto zapewnia dojazd. Ustalenie
terminu i godziny dojazdu na szczepie-
nie pod nr telefonu 881 567 764 do godz.
14 w dni robocze. 

W związku z ograniczoną ilością da-
wek decydować będzie data zgłoszenia.

Podpisanie porozumienia o szczepieniach HPV przez zastępcę burmistrza Miasta Rafała
Nagórskiego i Radosława Zająca – właściciela „Bezpiecznej Przychodni” w Koszalinie

Spotkanie prowadził red. Cezary Łazarewicz

Szansa dla darłowskich dziewczynek

Bezpłatne szczepienia przeciwko HPV



na terenie Miasta darłowo od 2019
roku właściciele nieruchomości mają obo-
wiązek prowadzenia selektywnego zbie-
rania odpadów komunalnych. Odpady na-
leży zbierać przede wszystkim z po-
działem na następujące frakcje:

a. niesegregowane (zmieszane)
odpady komunalne,

b. papier i tektura,
c. szkło, tworzywa sztuczne,

metale, opakowania wielo-
materiałowe,

d. odpady ulegające biodegra-
dacji.

Dodatkowo należy pamiętać, że są
odpady, których nie można wrzucać do
żadnego pojemnika lub worka dostęp-
nego w wiacie czy przed nieruchomo-

ścią i odpady takie jak: odpady niebez-
pieczne, przeterminowane leki, zużyte
baterie i akumulatory, zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny, meble 

i inne odpady wielkogabarytowe, odpa-
dy budowlane i rozbiórkowe należy 
wyrzucić do pojemników do tego prze-
znaczonych lub dostarczyć je do punktu

selektywnej zbiórki odpadów 
– PSZOK.

Sposób przestrzegania obowiązku
segregacji jest weryfikowany każdora-
zowo podczas odbioru odpadów, który
odbywa się zgodnie z harmonogramem
dostępnym na stronie internetowej:
www.odpady.darlowo.pl lub
www.mpgkdarlowo.pl.

Największe problemy nadal pojawia-
ją się w wiatach śmietnikowych prze-
znaczonych dla wspólnot mieszkanio-
wych. Tam ewidentnie spotykamy się 
z brakiem segregacji. Błędy powtarzają
się notorycznie, a w pojemnikach prze-
znaczonych na odpady zmieszane znaj-
dujemy między innymi: sprzęt elektro-
niczny, puszki, butelki szklane, karto-
ny, styropian opakowaniowy, wózki
dziecięce, skrzynki plastikowe, dywany
itp.

Konsekwencją niedopełnienia obo-
wiązku selektywnego zbierania odpa-
dów komunalnych jest zastosowanie
podwyższonej opłaty za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi za miesią-
ce, w których stwierdzono brak segre-
gacji.

Tylko przestrzeganie obowiązują-
cych przepisów pozwoli Miastu Darło-
wo i jego mieszkańcom sprostać nało-
żonym obowiązkom. W dłuższej 
perspektywie zastosowanie się do se-
lektywnego zbierania odpadów może
nawet doprowadzić do obniżenia głów-
nej stawki za m3 zużytej wody z 11,00
zł, zatem do obniżenia rachunków każ-
dego z nas.
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Selektywna zbiórka odpadów komunalnych 

Przypominamy o obowiązku segregacji
zmiana harmonogramu 
W związku ze świętem Bożego Ciała
zmianie ulega harmonogram odbioru 
odpadów.

• 16 czerwca (czwartek, Boże Ciało) 

– rejon czwartkowy;

• 17 czerwca (piątek) – rejon czwartkowy;

• 18 czerwca (sobota) – rejon piątkowy.

Masz pytanie? 
Zadzwoń
Biuro Burmistrza Miasta informuje, że – w związku 
z aktualną sytuacją pandemiczną – na wszelkie 
ew. pytania dot. składania wniosków do Centralnej
Ewidencji Emisyjności Budynków jego pracownicy
odpowiedzą telefonicznie w godzinach pracy Urzędu
Miejskiego – tel. 94 355 1241

O ewidencji
1 lipca 2021 r. rozpoczął się proces składania deklaracji do

Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, który ma na celu
zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spala-
nia paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych.

Każdy budynek, który posiada źródło ciepła lub spalania pa-
liw do 1 MW należy zgłosić wypełniając odpowiednią deklarację.
Deklarację można złożyć samodzielnie, bez wychodzenia 
z domu, żeby to zrobić musisz posiadać profil zaufany albo pod-
pis elektroniczny.

Złożenie deklaracji jest obowiązkowe, jeżeli Twój dom po-
siada źródło ciepła i spalania paliw zainstalowane przed 1 lipca
2021 r. na złożenie deklaracji masz 12 miesięcy. Jeżeli źródło
ciepła lub spalania paliw zostanie zainstalowane po 1 lipca de-
klarację musisz złożyć w terminie 14 dni.

Nie masz dostępu do internetu albo podpisu elektroniczne-
go? Deklarację możesz złożyć we właściwym dla miejsca budyn-
ku Urzędzie gminy osobiście lub listownie.

Pobierz deklarację, wydrukuj, wyPełnij 
i dostarcz do ratusza

Wypełnioną deklarację możesz wydrukować, wypełnić 
w domu i dostarczyć gotową do Biura Podawczego Urzędu Miej-
skiego w Darłowie w godzinach pracy ratusza. Wydrukowane
kwestionariusze pobierzesz także bezpłatnie w urzędzie przy pl.
Tadeusza Kościuszki 9.

W jakim celu te informacje są zbierane?
Celem zbierania informacji o budynkach jest stworzenie

kompletnej bazy danych, na podstawie której gmina będzie
mogła kreować politykę walki ze smogiem. Celem stworzenia
centralnej bazy (tj. CEEB – Centralnej Ewidencji Emisyjności 
Budynków) jest poprawa jakości powietrza – likwidacja głównej
przyczyny zanieczyszczeń – emisji substancji powodujących
smog. Dla obywateli zostaną uruchomione usługi, które przy-
czynią się do poprawy stanu technicznego budynków w zakresie
bezpieczeństwa, np. zamówienie przeglądu kominiarskiego czy
inwentaryzacji budynku. W bazie znajdą się docelowo wszystkie
budynki, które posiadają źródło ciepła o mocy nieprzekraczają-
cej 1 MW.



13Aktywność społEcznA 
Maj 2022 r. Nr 3 (182)WiadomościWiadomości

Aktywność burmistrzA – w skrócie

Siła – grupowe działanie
Jako prezes Darłowskiej Lokalnej Grupy Rybacka w dorzeczu Wieprzy, Grabowej i Unieści ze starostą 

Wojciechem Wiśniowskim, przy udziale dyrektora biura DLGR-u – Rafała Radzikowskiego – burmistrz Darłowa
Arkadiusz Klimowicz podpisał 20 kwietnia umowę z firmą „Olszewski i Synowie” ze Sławna na budowę Centrum
Edukacji Morskiej i Rybackiej. Otrzymaliśmy na ten cel 2,1 mln z UE.

Trzeba rozmawiać
Kongres Samorządów, który odbył się 11 i 12 kwietnia w Mikołajkach z udziałem m.in. burmistrza Arkadiusza

Klimowicza, to okazja do pozyskania nowych kontaktów i umocnienia dotychczasowych, a także przeprowadzenia
wielu kuluarowych rozmów umożliwiających zwrócenie uwagi decydentów na problemy Darłowa.

Film o pierwszym burmistrzu 
W 77. rocznicę polskiego Darłowa

swoją premierę internetową miał doku-
ment o pierwszym powojennym burmist-
rzu Darłowa – Stanisławie Dulewiczu. – To
kolejne ważne świadectwo tamtych cza-
sów – komentuje burmistrz, Arkadiusz Kli-
mowicz.

– Warto pamiętać, że przez całe ży-
cie przyświecała mu dewiza: „Bez prze-
szłości nie ma przyszłości”. Bardzo
wielu z nas to potomkowie uchodźców 
i emigrantów. My nazywamy ich Osad-
nikami i Pionierami. Po tym, jak 77 lat
temu, 7 marca 1945 Armia Czerwona
zajęła Ruegenwalde, Derłów/Darłowo 
i okoliczne wsie zaczęły się zaludniać

Polakami i Ukraińcami, którzy często
pod przymusem musieli opuścić swoje
domy na Wschodzie – mówił bur-
mistrz. 

Pomysł zrealizowania filmu doku-
mentalnego o Dulewiczu narodził się po
uroczystej premierze ubiegłorocznego
dokumentu poświęconego samym pio-
nierom ziemi darłowskiej. Wówczas
mówiono: „Jest ulica jego imienia, rzeź-
ba uliczna, tablica pamiątkowa nad
wejściem do szkoły. Nie powstał nato-
miast większy materiał filmowy po-
święcony jego osobie. Mając świadków
historii tych czasów grzechem byłoby 
z tego pomysłu zrezygnować”.

Redaktor Adam Stacewicz podjął się
po raz drugi tego trudnego zadania 
i zgromadził setki minut rozmów z oso-
bami, które Dulewicza znały osobiście,
lub znały z opowieści. To między inny-
mi: były dyrektor Miejskiego Gimnaz-
jum jego imienia, pedagog Małgorzata
Świątkowska, która poświęciła Stani-
sławowi Dulewiczowi swoją pracę 
dyplomową, Elżbieta Jaworska – jego
córka, Elżbieta Tomalak – prezes Klubu
Pionierów Ziemi Darłowskiej, mająca
korzenie niemieckie Brygida Jeżewska
– pedagog, która Dulewicza znała 
z czasów niemieckiego Rugendalde, czy
Ewa Bielecka – była dyrektor Zamku

Książąt Pomorskich w Darłowie. W fil-
mie jest również fragment wspomnień,
nieżyjącego już pierwszego gońca po-
wojennego burmistrza – Jana Skór-
skiego, z którym spotkanie udało się
zarchiwizować, w ramach jednego ze
spotkań w Darłowskim Centrum Wo-
lontariatu.

Jego wspomnienia, głównie z lat
1945 – 1948, napisane w 1957 r. zawiera-
ją ważne fakty świadka niecodziennych
wydarzeń związanych z Darłowem. Ich
wartość docenił Instytut Zachodni 
w Poznaniu przyznając autorowi I na-
grodę w konkursie na „Pamiętnik osad-
nika Ziem Odzyskanych”.

Stanisław Dulewicz, chociaż rządził
niecałe dwa lata, ma dla miasta
wielkie zasługi. Zmarł 13 września
1963 r., w wieku 70 lat.

Darłowscy seniorzy biorący udział 
w zajęciach w ramach projektu „Seniorze
Trzymaj Formę!” dzięki bogatej ofercie
aktywnie spędzają każdy dzień. W ramach
działalności Klubu seniorzy biorą udział 
w zajęciach tematycznych jak np. zajęcia
taneczne, ceramiczne, manualne, sporto-
we, florystyczne, kulinarne, brydżowe,
komputerowe. 

Początek roku to wspólne świętowa-
nie Dnia Babci i Dnia Dziadka. Biesia-

dowanie przy słodkich wypiekach 
to okazja do miłego spędzenia czasu.
Następnie był Dzień Kobiet i wieczór
karnawałowy w Karczmie Rzymskiej.
Czas wspólnej zabawy, pysznego jedze-
nia i beztroski. 

Jedne z zajęć oferowanych przez
Klub to to zajęcia z doświadczonym
psychologiem. Podczas jednego ze
spotkań chciał sprawdzić, czy seniorzy
potrafią współpracować przy rozwiązy-

waniu trudnych problemów. Grupa
sprawdziła się. Potwierdziło się, że jest
zgrana i każdy może na innych liczyć.

Natomiast dzięki panu Pawłowi se-
niorzy zgłębiają tajniki komputerów,
tabletów i innych cyfrowych urządzeń.
Z zajęć na zajęcia każdy przyznaje, że
internet nie jest jednak taki straszny.
Wręcz odwrotnie – przyznają seniorzy.

Dodatkowo swoją poradą służyła
pani Agnieszka – doświadczona diete-
tyczka. Seniorzy poznali tajniki prze-
prowadzania wiosennego detoksu orga-
nizmu. Wiosenne klimaty towarzyszyły
Seniorom również podczas zajęć flory-
stycznych. Dzięki wspólnej pracy wokół
klubu zrobiło się „stokrotkowo”.

Cykliczne zajęcia taneczne z panem
Dariuszem to nie tylko znakomita for-
ma rehabilitacji, ale też zabawy 
i uśmiechu. Nie od dziś wiadomo, że ta-
niec, muzyka i uśmiech to najlepsze le-
karstwo na codzienne problemy. 

Seniorzy poznają również ciekawe
miejsca. W lutym wybrali się do Kamie-
nia Pomorskiego skąd przywieźli
wspomnienia niezwykle pięknych wi-
doków, zwiedzili Muzeum Kamieni oraz
cofnęli się do czasów prehistorii oglą-
dając szkielety dinozaurów. 

Seniorzy pamiętali o tych, którzy
znaleźli schronienie w naszym mieście
uciekając przed konfliktem zbrojnym.
W Klubie zorganizowano zbiórkę środ-
ków higienicznych, opatrunkowych

oraz środków przeciwbólowych i żyw-
ności dla obywateli Ukrainy. Okres
przedświąteczny to czas przygotowywa-
nia własnoręcznie ozdób, palm, dekora-
cji, które ozdobiły nie tylko Klub, ale
również darłowskie witryny sklepowe.

Druga grupa objęta działaniami w ra-
mach projektu „Seniorze Trzymaj For-
mę!” to opiekunowie faktyczni osób 
z różnymi niepełnosprawnościami.
Mogli oni wziąć udział w szkoleniu przy-
gotowanym przez Fundacje Pomocy Se-
niorom i Rodzinie z Poznania w szkole-
niu w zakresie pielęgnacji osób star-
szych. Uczestnicy szkolenia zapoznali

się z prawidłowymi technikami przeno-
szenia i zmiany pozycji ciała osoby leżą-
cej, prawidłowego wykonania zabiegów
pielęgnacyjnych oraz profilaktyką prze-
ciwodleżynową. Dodatkowo poznali pod-
stawowe zasady zachowania się w sytua-
cji choroby i zagrożenia życia. Ponadto
uczestnicy szkolenia otrzymali certyfi-
katy.

Projekt „Seniorze Trzymaj Formę!”
współfinansowanym ze środków Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego w ra-
mach Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Zachodniopo-
morskiego 2014-2020.

Wesołe jest życie „staruszka”

Radna RM – Krystyna Różańska

Brygida Jerzewska. Już teraz możemy
zdradzić, że Biuro Promocji Miasta
wraz z red. Adamem Stacewiczem pra-
cuje nad dokumentem o historii pani
BrygidyNa pokazie obecni byli również uczniowie, dla których była to znakomita lekcja o lokalnym patriotyźmie
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9 kwietnia w Kołobrzegu odbyła się
jedna z największych w woj. zachodnio-
pomorskim imprez karate kyokushin – iii
Kołobrzeski Turniej Dzieci i Młodzieży
„Umi No Shinju – Morska Perła 2022”. 

Do rywalizacji w niej stawiło się po-
nad 400 zawodników z 29 klubów z całej
Polski, w tym Akademia Sportu Kimura
Darłowo. Nasz klub reprezentowało
dziewięcioro zawodników Oyama PFK,
dla większości których były to pierwsze
starty w karierze i dla zdecydowanej

większości pierwsza rywalizacja z za-
wodnikami klubów karate kyokushin.

Reprezentację naszego klubu two-
rzyli: Zuzanna Rogacz, Konrad Dzięciel-
ski, Piotr Michalski, Hubert Michalski,
Julian Sochoń, Filip Kurpiewski, Kamil
Zieliński, Antoni Dańko, Fabian Maryn-
ka.

Medalistami tej imprezy: Antoni
Dańko – I miejsce, Fabian Marynka – II
miejsce, Julian Sochoń – III miejsce,
Hubert Michalski – III miejsce. Brawo!

Karatecy na medal

W Darłowie odbył się XXII Puchar Pomorza
Ashihara Karate w konkurencji kihon (prosty

układ karate), grappling (rodzaj zapasów), 
kumite (walka sportowa karate), tameshiwari

(łamanie desek) i kumite w formie pokazu
walki na worku dla dzieci w wieku 5-9 lat

W zawodach uczestniczyli licencjonowani zawodnicy Pol-
skiej Organizacji Ashihara Karate z Koszalina, Słupska, Jaro-
sławia, Bobolina, Domasławic, Słowina, Dąbek i Darłowa 
w przedziale wiekowym od 5 do 57 lat. 

W konkurencji kumite wszyscy zawodnicy zaprezentowali
dobry poziom oraz przygotowanie kondycyjne i techniczne.
Większość pojedynków w konkurencji grappling stała na
dobrym poziomie sportowym. Duże emocje towarzyszyły
konkurencji kumite w formie pokazu walki na worku, w któ-
rej najmłodsi zawodnicy musieli wykazać się efektownymi
ciosami, kopnięciami, pomysłowością i dobrą kondycją. Wy-
soki poziom zaprezentowali także wszyscy startujący zawod-
nicy w mocno obsadzonej konkurencji kihon. 

Dużą atrakcją darłowskiej imprezy była konkurencja ta-
meshiwari mężczyzn, w której zwyciężył – Dariusz Winiarski
6 dan z Darłowa. W zawodach bardzo dobrze wypadła cała
ekipa Klubu Ashihara Karate i Ju Jitsu z Darłowa zajmując
czołowe lokaty we wszystkich konkurencjach. Do wyróżnia-
jących zawodników z Darłowa należeli: Antonina Wojtkows-
ka, Lena i Nikola Trapik, Jan Smulski, Leon Sławnikowski 
i Sebastian Kujawa. Najlepszą zawodniczką zawodów została
– Lena Trapik z Darłowa.

Zawody były dofinansowane przez Urząd Miasta Darłowo
i odbyły się pod patronatem Polskiej Federacji Sztuk Walki 

i Sportów Obronnych przy wsparciu Centrum Sportowego
Herkules w Darłowie i rodziców. Warto dodać że były to już
133. zawody zorganizowane przez Klub Ashihara Karate 
i Ju Jitsu w Darłowie i 197. start zawodników klubu w zawo-
dach w ciągu 35. lat działalności.

Na koniec miła informacja – w 29. plebiscycie sportowym
Głosu Koszalińskiego, kategoria trener toku, jego laureatem
w Powiecie Sławieńskim został nasz trener – Dariusz Winiar-
ski.

Darłowska odsłona karate

Strategiczna współpraca dla dobra młodzieży
21 kwietnia w Zespole Szkół

Morskich w Darłowie podpi-
sano oficjalne porozumienie

między szkołą, a darłowskim
klubem siatkarskim M&W

Stocznia Darłowo 

Szkołę reprezentowała dyrektor
Magdalena Miszke, a klub – prezes za-
rządu Pan Marek Wojniusz. Porozumie-

nie dotyczy utworzenia od września
Oddziału Mistrzostwa Sportowego spe-
cjalizującego się w piłce siatkowej.

Odział Mistrzostwa sportowego po-
lecany jest dla młodzieży aktywnej,
która swoją przyszłość wiąże z karierą
sportową lub studiami na kierunkach
związanych z wychowaniem fizycznym,
turystyką i rekreacją. W trakcie nauki
uczniowie będą łączyć zajęcia ogólno-
kształcące z treningami sportowymi
(minimum 16 godzin tygodniowo). 

Zajęcia sportowe będą prowadzili
wykwalifikowani trenerzy. Szkoła na-
wiązała współpracę z Klubem Sporto-
wym MW Stocznia Darłowo, a ucznio-
wie będą realizowali program zatwier-
dzony przez Polski Związek Piłki
Siatkowej. Uczniowie wezmą udział 
w obozach sportowych, zawodach i tur-
niejach na terenie całego kraju. Kandy-
daci zobowiązani są do udziału w próbie
sprawności fizycznej (zaplanowana na 
7 czerwca).

Zespół Szkół
Morskich 
Jak co roku, 21 marca, w Zespole Szkół

Morskich w Darłowie odbył się dzień
otwarty, w którym ósmoklasiści mogli
poznawać jakie kierunki kształcenia ofe-
ruje darłowska „Morska”.

– Od samego rana w progach ZSM 
w Darłowie zagościło wiele grup zorga-
nizowanych ze szkół podstawowych 

z Darłowa, Darłówka, Dobiesławia, Dą-
bek, Słowina, Kopnicy, Jeżyczek, Siano-
wa, Sławna czy Mścic, a także indywi-
dualni zwiedzający ze Szczecinka, Redy
i Koszalina – poinformowała Magdale-
na Miszke, dyrektor Zespołu Szkół
Morskich w Darłowie.

Łącznie przybyło ponad 450
uczniów, którzy mogli się zapoznać 
z ofertą edukacyjną ZSM w Darłowie.

Zwiedzający mieli okazję zapoznać
się z prezentacjami poszczególnych
kierunków, zawodów, kół zaintereso-

wań. Dodatkowymi atrakcjami bez wąt-
pienia były: fotobudka, gra terenowa,
prezentacje projektów unijnych, 
kursów, szkoleń. Zwiedzający mogli 
zapoznać się z bazą szkoleniową Zespo-
łu Szkół Morskich w Darłowie, pracow-
niami, warsztatami, a także interna-
tem. 

SP nr 3 
im. Króla Eryka
Pomorskiego
26 marca, po rocznej przerwie spowo-

dowanej pandemią CoviD-19, w murach
darłowskiej „Trójki” zorganizowano dzień
otwarty szkoły. Tegoroczna oferta aktyw-
ności była niezwykle bogata. 

Nasi przyszli uczniowie brali udział
w warsztatach i konkursach plastycz-
nych, działaniach propagujących ak-
tywny i zdrowy styl życia, odkrywali
tajniki programowania i bezpiecznego
poruszania się w cyberprzestrzeni.
Przygotowano dla nich warsztaty mu-
zyczne, spotkania ze światem matema-
tyki i przyrody, gry językowe, zabawy
logopedyczne, łamigłówki, Koło Fortu-
ny. Każda z sal to odkrywanie innego

świata – literatury, wyobraźni, a nawet
udzielania pierwszej pomocy.

Na każdego z dziecięcych gości cze-
kała niespodzianka w formie książe-
czek, planów lekcji, notesów, ołówków,
smyczek z logo szkoły, a także wykona-
nych przez siebie rysunków czy maka-
ronowych korali.

Zorganizowano też szkolną kawia-
renkę z ciastami i warzywno-owocowy-
mi przekąskami. 

Impreza nie odbyłaby się bez zaan-
gażowania nauczycieli, pracowników
szkoły, uczniów oraz wsparcia finanso-
wego ze strony Urzędu Miasta i Rady
Rodziców.

Dzień otwarty szkół w Darłowie
W ostatnich dniach w darłowskich szkołach odbyły się dni otwarte, podczas których przyszli uczniowie lub osoby jeszcze niezdecydowane
mogły zapoznać się z ofertą edukacyjną poszczególnych jednostek
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stronę sportową redaguje 
Andrzej Rachwalski

a.rachwalski@darlowo.pl

Wiosenne zawody pływackie 
28 marca 2022 r. w Parku Wodnym Jan

odbyły się I Wiosenne Zawody Pływackie
dla dzieci i młodzieży z roczników 2007-
2015 .

Do zawodów zostało zgłoszonych 
33 dzieci, a ostatecznie wystartowało 
31 osób. Rozegranych zostało 6 startów
(biegów) stylem dowolnym (kraul) oraz
bieg pokazowy stylem klasycznym (ża-
bką). Dzieci młodsze (do 3 klasy) płynęły
dystans 25 m, natomiast starsze 50 m.

Nasze zawody miały na celu przede
wszystkim zdrową rywalizację, dobrą
zabawę, wspieranie siebie nawzajem, ze
szczególnym uwzględnieniem integra-
cji. Dzieci osiągały bardzo dobre i do-

skonałe czasy startowe. Każde zostało
udekorowane medalem, który wręczył
gość honorowy, burmistrz Miasta Arka-
diusz Klimowicz, natomiast trener
wręczył dyplomy za udział w zawodach.

Dziękujemy w imieniu dzieci
wszystkim osobom zaangażowanym 
w powodzenie tego przedsięwzięcia.
Razem stworzyliśmy grupę inicjatyw-
ną, która ma na celu promowanie pły-
wania wśród młodzieży i dzieci. Mamy
nadzieję, że nasza grupa się rozwinie, 
a nasze pociechy będą miały z takich
spotkań nieocenioną radość.

Gratulujemy rodzicom takich mło-
dych ambitnych sportowców!

Spotkania rundy wiosennej
nie były dla nas zbyt po-

myślne. Poza remisem z wa-
łeckim Orłem ponieśliśmy

kilka porażek, m. in. z Gwardią
Koszalin, Flotą Świnoujście

czy też Vinetą Wolin 
Wspomniane zespoły są jednak 

ze szczytu tabeli, więc brak punktów 
w meczach z nimi był nieco wkalkulo-
wany w wyniki zespołu. Jednak porażki
z Manowem i Olimpem Gościno nieco
rozczarowały.

Pewnym usprawiedliwieniem dla
zespołu mogą być lekkie zawirowania
z obsadą funkcji trenera pierwszej
drużyny. Po rezygnacji Mateusza Kaź-
mierczaka (przyczyny osobiste – Za-

rząd nie zdołał namówić go do zmiany
decyzji), zespół, po meczu z liderem,
Vinetą, objął Daniel Skok – były szko-
leniowiec m. in. Wybrzeża Rewal, 
pochodzący z pobliskiego Sławna.
Mocnego osłabienia doznała też kadra
zespołu. Z przyczyn osobistych zre-
zygnował z gry Karol Florkiewicz, do-
tąd najlepszy nasz snajper, czołówka
strzelców Kipsty.

Trener Skok dość szybko znalazł 
z drużyną wspólny język. Remis z groź-
nym Orłem, dobra postawa z Flotą na
wyjeździe, aż wreszcie tak oczekiwane
trzy punkty w starciu z Błękitnymi II
przy Sportowej. 3:1 po świetnej grze
Królewskich z Darłowa pozwala na głę-
boki oddech i optymizm przed następ-
nymi meczami. A te już w majowy
weekend. 30 kwietnia pojechaliśmy do
Polic, powalczyć z bardzo groźnym
Chemikiem, a 3 maja podejmowaliśmy
na Sportowej Sokół z Karlina.

Nieco dłużej na inaugurację ligi 
w A Klasie czekali podopieczni trenera
Darłovii II, Artura Maciąga, bo aż do 

3 kwietnia. Zespół naszych rezerw sta-
nowi mieszankę graczy młodych z pił-
karzami doświadczonymi. Trenerowi
udało się namówić kilka gwiazd nasze-
go boiska, by wspomogli swą wiedzą 
i niemałymi jeszcze umiejętnościami
rezerwy. Piłkarze i ich trener wykonali
w okresie przygotowawczym kawał
pracy treningowej, rozgrywając przy
tym, uwaga, 10 gier sparingowych.

Pierwsze dwa ligowe starcia przy-
niosły dwa remisy. Jednak świeżość
wróciła w najlepszym momencie, na
wyjazdowe starcie z Błękitnymi Tycho-
wo. Po zagranym dobrze meczu, gospo-
darze przegrali z nami 0:2, a dominacja
podopiecznych Maciąga nie podlegała
dyskusji.

Rezerwy Darłovii wybierały się 1
maja do Postomina, by powalczyć o ko-
lejne 3 punkty z rezerwami Wieży, zaś
tydzień później, na Sportowej, wielkie
starcie z liderem tabeli tej grupy A Kla-
sy – Unią Sieciemin.

Zapowiada się arcyciekawie. Warto
zobaczyć to starcie z trybun stadionu.

Darłowo na murawie

Tomasz Szopiński (TS): Za Panem
pierwsze zajęcia z drużyną. Jak
wrażenia po pierwszym spotka-
niu z zespołem? 

Daniel Skok (DS): Zgadza się. We
wtorek mieliśmy pierwsze wspólne za-
jęcia. Poprzedzone były ciekawą i po-
trzebną rozmową na temat bieżącej 
sytuacji zarówno zespołu, jak i zawod-
ników, ale przede wszystkim wypraco-
wania wspólnej drogi. To bardzo cieka-
wa mieszanka zawodników doświad-
czonych jak i tych młodszych, którzy
mają swoje ambicje i oczekiwania wo-
bec siebie jak i zespołu. Pierwsze
wspólne zajęcia były bardzo miłym
otwarciem ze strony zawodników.

TS: Do lipca poprzedniego roku
był Pan trenerem Wybrzeża Re-
walskiego Rewal. Od tego czasu
nie był Pan związany z żadnym
klubem. Kiedy dowiedział się Pan
o zainteresowaniu ze strony Dar-
łovii i co sprawiło, że podjął Pan
decyzję o pracy w Darłowie?

DS: To był okres, gdy nadmiar obo-
wiązków związanych między innymi 
z końcem studiów spowodował, że mu-
siałem podjąć trudną decyzję o rezyg-
nacji z pracy w klubie z Rewala. Ta gru-
pa ludzi, z którą miałem przyjemność
tam pracować przez parę lat dawała mi
wiele radości i ciężko było ją opuścić.
Mimo zainteresowań ze strony kilku
klubów, splot sytuacji spowodował 
o podjęciu decyzji o powrocie w rodzin-
ne strony. Ten czas bez piłki był mi po-
trzebny. Pozwolił na złapanie dystansu
i edukację. Pierwszy sygnał jeśli chodzi
o Darłovię był, zdaję się, po meczu 
z Leśnikiem Manowo. Padło zapytanie 
o możliwość poprowadzenia Darłovii.
Co sprawiło, że zdecydowałem się pod-
jąć pracę w Darłowie? Takiemu klubowi
się nie odmawia, to przede wszystkim.
Druga sprawa bardzo ważna to postać
trenera Kazimierczaka i pracy jaką wy-
konał w tym klubie. I tu zmierzamy do
konsensusu czyli tej grupy ludzi , którą
stworzył poprzedni trener. Wierzę 
w tych chłopaków i w to, że wszystko co
najlepsze jeszcze przed nimi. Wiem jak

bardzo chcą, nie tylko dla siebie, ale
także dla wszystkich fantastycznych
kibiców tego klubu zacząć wygrywać,
przynosić radość a w efekcie utrzymać
się w 4. lidze.

TS: Dla wielu Darłowiaków nie
jest Pan postacią anonimową, 
ze względu chociażby na grę 
w Sławie Sławno. Jak dotychczas
przebiegała Pana kariera, zarów-
no w charakterze piłkarza jak 
i trenera?

DS: Rzeczywiście swoją przygodę 
z piłką nożną zaczynałem w klubie Sła-
wa Sławno. Jako zawodnik nie trwała
jednak ona zbyt długo i poziom piłki se-
niorskiej nie był mi dany ze względu na

kontuzję. W 2012 roku po ukończeniu
kursu UEFA B miałem przyjemność
rozpocząć pracę trenera jako asystent
trenera Tadeusza Żakiety, wtedy jesz-
cze w czwartoligowym zespole Sławy
Sławno. Później prowadziłem zarówno
zespoły młodzieżowe jak i seniorskie 
w takich klubach jak Sława Sławno, UKS
Jedynka Sława Sławno, Baszta Sławno,
Gryf Słupsk, Unia Korzybie, Vineta Wo-
lin czy ostatnio Wybrzeże Rewalskie
Rewal.

TS: Był Pan widziany na meczach
Darłovii na spotkaniach z Gwar-
dią Koszalin oraz Vinetą Wolin.
Jak ocenia Pan potencjał Darłovii
z podstawie tych meczy?

DS: Tak jak wcześniej wspomniałem
to zespół, który ma swoje DNA i poten-
cjał. Jednak jak to bywa czasem, nie za-
czął tak jak by się tego oczekiwało. 
W rozegranych meczach brakowało
tego małego detalu, a przede wszystkim
szczęścia jak choćby w ostatnim spot-
kaniu z Vinetą Wolin. Zespół chce wy-
grywać, a wiadomo, że z każdym prze-
granym spotkaniem narasta frustracja 
i nerwowość wpływa na poczynania
szczególnie młodych zawodników.

TS: Jaki cel postawił przed Panem
Zarząd Klubu, a zarazem czego
Pan oczekuje ze strony klubu
(działaczy, zawodników, kibiców)?

DS: Nietrudno znaleźć odpowiedzi
na to pytanie. Cel nadrzędny to utrzy-
manie zespołu na poziomie 4. ligi. I tu,
tak jak przedstawiłem to Zarządowi,
wszyscy musimy podążać tą samą dro-
gą i wszystkie ręce na pokład. Czego
oczekuję ? Razem z zespołem chcemy
udowodnić, że nasze miejsce jest w 4.
lidze. Wiem jak bardzo kibice potrafią
wspierać Darłovię. Teraz jest nam to
tym bardziej potrzebne i na to liczymy
już w najbliższym spotkaniu z Orłem
Wałcz. Są naszym dwunastym zawod-
nikiem.

TS: Przejmuje Pan drużynę 
w trakcie trwania rozgrywek, 
bez możliwości wzmocnienia 
kadry zawodnikami z zewnątrz.
Jaki duży wpływ może mieć to 
na postawę drużyny, która po-
trzebuje impulsu do ponownego
przejścia na drogę ligowych 
zwycięstw?

DS: Tak to prawda. Okres przygo-
towawczy i transferowy już za mną.
Jak mawiają – „nie przejmuj się rze-
czami, na które nie masz wpływu”. Za-
stałem szeroką kadrę z wieloma moż-
liwościami, ale też z zawodnikami,
którzy byli kontuzjowani bądź są 
w okresie rehabilitacji lub ze względu
na sytuację muszą wykonywać obo-
wiązki, które ograniczają im możli-
wość uczestniczenia w zajęciach.
Trzeba pamiętać, że to jednak piłka
amatorska i każdy z tych chłopaków
ma też swoje życie osobiste i zawodo-
we. Teraz najważniejsze to scalić na
nowo tę grupę ludzi i pozwolić im na
nowo uwierzyć w siebie. Nic tak nie
wyzwoli w nich impulsu jak pierwsze
zwycięstwo. Na to wszystko będziemy
razem pracować.

TS: W ostatnim czasie miał Pan
styczność z rozgrywkami na
szczeblu klasy okręgowej? Co są-
dzi Pan o poziomie drużyn czwar-
toligowych. Czego spodziewa się
Pan po najbliższych rywalach, 
w tym po Orle Wałcz?

DS: Należy pamiętać, że organiza-
cja i jakość wielu zespołów klasy okrę-
gowej nie odbiega od poziomu ligi wy-
ższej. To sytuacja zmienna. Ilość jed-
nostek treningowych jest często 
w obu ligach na podobnym pułapie.
Poziom zespołów czwartoligowych
jest nie tylko w obecnym sezonie
zróżnicowany, co zresztą wskazuję
zdobycz punktowa poszczególnych
zespołów. Jest wykreowana czołówka
jak i zespoły, które bronią się przed
spadkiem. Jednak ostatnie kolejki po-
kazały, że w tej lidze każdy będzie
walczył do końca i można liczyć na
niespodzianki. Z naszej strony każdy
mecz to finał. Musimy patrzeć przede
wszystkim na siebie i z szacunkiem
podchodzić do każdego następnego
rywala. Orzeł Wałcz to mocna i po-
układana drużyna, która punktuje na
wiosnę. Zapowiada się ciekawy poje-
dynek w sobotę, na który już dziś ser-
decznie zapraszam.

TS: Dziękuję za rozmowę.

Wierzę w ten zespół
Rozmowa z nowym trenerem Darłovii Darłowo 
– Danielem Skokiem

Na zdjęciu po lewej były trener – Mateusz Kaźmierczak, natomiast po prawej aktualny,
nowy, trener – Daniel Skok
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Apelujemy, by w dniu 14 maja w godzinach czasu trwania
zawodów, tj. 18.00 – 19.30 zaplanować takie korzystania z samo-
chodu, by w podanych przedziałach czasowych uniknąć utrudnień
związanych z wjazdem/wyjazdem na/z posesje lub z dotarciem 
do planowanego celu podróży. Jeśli w tym dniu planują Państwo
wykorzystanie samochodu, to prosimy o zaparkowanie wcześniej
samochodu w takim miejscu, z którego będzie można wyjechać
nie powodując zagrożenia dla biegnących zawodników. W trosce
o komfort i uszanowanie użytkowników dróg w naszym mieście
termin i godzina biegu została ustalona tak by jak najmniej ogra-
niczona została swoboda w komunikacji samochodowej. 

Podajemy orientacyjne czasy kaskadowego wyłączania lub ogra-
niczania ruchu na poszczególnych ulicach: 

1. Plac Zamkowy/ul. Szpitalna / Marii Curie Skłodowskiej 
– godz. 17.50 – 18.05 
2. ul. Kanałowa – godz. 18.00 – 18.05 
3. Rondo Zbysława Góreckiego – godz. 18.00 – 18.05 
4. Aleje Wojska Polskiego – godz. 18.00 – 18.05 
5. ul. Bogusława X – godz. 18.00 – 18.10 
6. Skrzyżowanie ul. Bogusława X/ ul. S. Żeromskiego/
Bogusława X – godz. 18. 00 – 18.10 
7. Wjazd/Wyjazd do Lidla. – godz. 18.00 – 18.10 
8. Rondo Lotników Morskich – godz. 18.00 – 18.15 
9. Rondo ul. Morska – godz. 18.05 – 18.15 
10. ul. Morska – godz. 18.10 – 18.20 
11. Bulwar Nadmorski – uwaga rowerzyści i piesi. 
– godz. 18.05 – godz. 18.20 

12. ul. Józefa Conrada – godz. 18. 10 – 18.25 
13. Skrzyżowanie ul. J. Conrada i ul. Północnej 
– godz. 18.10 – 18.25 
14. Skrzyżowanie ul. J. Conrada i ul. Słowiańskiej 
– godz. 18.10 – 18.25 
15. ul. Słowiańska – 18.20 – 18.50 
16. ul. Jagiellońska – 18.20 – 18.40 
17. ul. Piastowska – 18.20 – 18.40 
18. Aleja Jana Pawła II – 18.20 – 19.00 
19. Skrzyżowanie Al. Jana Pawła II ul. Północnej – 18.20 – 18.35 
20. Rondo Pionierów Ziemi Darłowskiej – 18.35 – 19.10 
21. ul. Sportowa – godz. 18.35 – 19.05 
22. ul. Morska na odcinku od Rondo ul. Morska do METY – brama

darłowskiego zamku wraz z przejściem na ulicy Powstańców War-
szawskich. 

Uwaga na tym odcinku ulicy Morskiej w czasie trwania 
zawodów przewiduje się najdłuższe wyłączenie ulicy z użytkowania,
dlatego należy spodziewać się utrudnień z wyjazdem z ulic Chału-
bińskiego, Grottgera, Okrężna, Zielona, Traugutta, Wenedów, 
Pocztowa … – godz. 18.25 – 19.30. 

Za powyższe trudności przepraszamy, prosząc jednocześnie
o wyrozumiałość i zrozumienie . Jednocześnie serdecznie zapra-
szamy do kibicowania uczestnikom na trasie zawodów. Kierowcom
przypominamy o konieczności stosowania się do poleceń Policji
oraz osób kierujących ruchem drogowym w trakcie trwania za-
wodów.

Uwaga! Utrudnienia w ruchu!
14 maja odbędzie się 6. Bieg Eryka w Darłowie. Wystąpią utrudnienia w ruchu – czasowe 
wyłączenia ulic z ruchu oraz ograniczenie ich przepustowości. 

Darłowska Amatorska Liga Piłki Nożnej

Amatorskie kopanie 
na „Wyspianie”

Mistrzostwo Ligi dla Błękit-
nych, ze srebrem Wieża 

(zdecydowała różnica
bramek), zaś na brązowo 

zakończyli Oldboje Darłovii.
Gratulacje dla zwycięzców

Darłowska Amatorska Liga Piłki
Nożnej już na trwałe wpisała się w ka-
lendarz miejskich imprez sportowych.
To wspaniała inicjatywa piłkarska, któ-
ra przez niemal kwartał skupia na sobie
temperament kibiców piłkarskich.

Nie byłoby takich emocji, gdyby
nie... „trzej przyjaciele z boiska – na-
pastnik, bramkarz i łącznik”. Tłuma-
cząc to na język darłowski, są to: Artur
Maciąg, Tomasz Szopiński i Tomasz
Szkatulski. To oni wymyślili i rok w rok
realizują ten pomysł.

Mecze stoją na dobrym piłkarskim
poziomie, są niezwykle emocjonujące 
i niosą za sobą wiele bramek.

Dla ciekawych, szczegółowe opisy
dotychczasowych kolejek meczów są

dostępne na internetowych stronach
„Wiadomości Darłowskich” (www.dar-
lowo.pl/sport). A dla wszystkich, podsu-
mowanie ostatniej kolejki ligi i osta-
teczne wyniki.

Ostatnia, 10. kolejka rozgrywek nie
przyniosła żadnych niespodzianek.
Zmierzający po mistrza Błękitni Stary
Jarosław nieprzyzwoicie wysoko poko-
nali Młodych z Darłovii 12:4, a ich snaj-
per, Kamil Michalski zliczył dziesięć
trafień. W kolejnym meczu, czekający
na potknięcie Błękitnych piłkarze Wieży
II pokonali Blachotrapez 4:3, zaś koń-
czący rozgrywki mecz El Balon i Starej
Darłovii zakończył się remisem 3:3.

Super Snajperem Ligi został, bez-
apelacyjnie, Kamil Michalski – 42 gole.
Drugi, Szymon Gołaszewski (Wieża) 
– 21, zaś trzeci Arkadiusz Nowak (Bla-
chy) – 14.

I taki był koniec amatorskiego gra-
nia na „Wyspianie”, w tym roku oczywi-
ście. Za rok znowu, na maksimum emo-
cji i umiejętności, na haratanie w gałę
zaprosi nas ta sama trójka, którą
wspomniałem na początku.

26-27 kwietnia w Pruszkowie odbyła się druga runda torowego Pucharu Polski 
elity i juniorów. W zmaganiach wystartowali najlepsi polscy torowcy – w pierwszej
serii cyklu, rozegranej pod koniec lutego, wzięli udział między innymi: Mateusz
Rudyk, Urszula Łoś, Rafał Sarnecki, Krzystof Maksel (ALKS STAL Ocetix – Iglotex
Grudziądz), Patryk Rajkowski (UKS TFP Jedynka Kórnik), Nikola Wielowska
(LARK Ziemia Darłowska) czy Tomas Babek (ASO Dukla Brno).

Nasz dorobek, to złoto Nikoli Sibiak w keirinie, brąz Nikoli Wielowskiej 
w omnium, brąz Laury Rybkiewicz na 2 km oraz czwarte miejsce duetu Kowal-
ska/Wielowska w madisonie.

Początek kwietnia to również początek Pucharu Polski na szosie. Jazdę indywi-
dualną na czas w kategorii juniorek wygrała Ania Długoś, zaś brąz przypadł Kasi
Stelmach.

Podczas wyścigów z startu wspólnego na szosie (Zielona Góra) cenny, brązowy 
medal wywalczył nasz młodzik – Robert Goska. Juniorki młodsze, to kolejny brąz, tym
razem Laury Witkowskiej i czwarta lokata Weroniki Rybarczyk.

Miło nam donieść, że startujemy do sezonu z nowym członkiem naszego spon-
sorskiego teamu, którym jest Fundacja Orlen.

Coraz szybciej kręcą

stronę sportową redaguje 
Andrzej Rachwalski

a.rachwalski@darlowo.pl

Po dwóch latach do Darłowa wraca
Król Eryk... A dokładnie powraca Bieg
Króla Eryka, który z powodu pandemii 
w poprzednich dwóch latach nie mógł się
odbyć. 

14 maja 2022 roku (sobota) o godzi-
nie 18 spod Zamku Książąt Pomorskich
w Darłowie wystartuje barwny peleton
zawodników i zawodniczek spragnio-
nych wspólnego biegania i endorfin to-
warzyszących przy przekraczaniu mety
biegu.

Dziesięciokilometrowa trasa biegu
prowadzić będzie z Darłowa do Darłów-
ka Wschodniego, a następnie do bram
Zamku w Darłowie, gdzie Król Eryk bę-
dzie czekał z medalami na wszystkich
kończących bieg.

Liczymy na liczny udział mieszkań-
ców Darłowa w sportowej imprezie orga-

nizowanej przez Miasto Darłowo we
współpracy z Klubem Biegacza „Darłow-
skie Charty”. Tych, którzy nie czują się
na siłach, aby pokonać 10 km biegiem
zapraszamy do kibicowania i wspierania
dopingiem zawodników na trasie biegu.

Darłowskie święto biegania nie
może się obyć bez współzawodnictwa
dzieci i młodzieży, dlatego bieg główny
poprzedzą biegi zorganizowane właśnie
dla nich na bieżni Zespołu Szkół Mor-
skich w Darłowie. Tu startować będą
mogli wszyscy, którzy nie ukończyli 
20. roku życia, podzieleni na kategorie
wiekowe i w dostosowanych do wieku
dystansach. 

Pierwszy bieg wystartuje o godzinie
14, a ostatni o 16.

Jeszcze możesz się zapisać na stro-
nie: www.darlowskiecharty.pl

VI Bieg Króla Eryka 


