
Darłowski wiec solidarności z Ukrainą 

Niech żyje wolna Ukraina! 
W piątkowy wieczór, 25 lutego, Rynek w Darłowie wypełnił się przyjaciółmi Ukrainy. W wiecu wsparcia dla objętego wojną sąsiada uczest-
niczyły dziesiątki mieszkańców Darłowa, władze samorządowe ze starostą Wojciechem Wiśniowskim, wójtem gminy Darłowo Radosławem 
Głażewskim, burmistrzem Darłowa Arkadiuszem Klimowiczem, proboszczami darłowskich parafi i oraz radnymi. Obecny był też przewodni-
czący Zarządu Koszalińskiego Oddziału Związku Ukraińców w Polsce - Roman Biłas. Wcześniej, o godz. 18, w Kościele Mariackim odprawiono 
mszę świętą za pokój na świecie i jak najszybsze zakończenie konfl iktu. Były łzy, emocje, wyrazy troski, gesty solidarności i deklaracje pomocy.

W iec solidarności roz-
począł się od wysłu-
chania i odśpiewania 

hymnu Polski, a w następstwie Ukra-
iny. Prowadzący podkreślił, że to waż-
ne, by wspólnie wyrażać swoją złość na 
to, co się wydarzyło na Ukrainie, na to, 
że nasi sąsiedzi ze wschodniej granicy 
muszą cierpieć i uciekać z własnego 
kraju.

- Chcemy przekazać naszym przy-
jaciołom i obywatelom Ukrainy jasny 
przekaz. Jesteśmy z Wami. Nie zga-
dzamy się na bandycką agresję na 
Wasz kraj. Będziemy z Wami solidarni 
do końca – mówił starosta sławieński, 
Wojciech Wiśniowski.

Pełnymi emocji słowami swoją so-

lidarność z Ukrainą wyraził też wójt 
gminy Darłowo – Radosław Głażewski.

- Jest to dla nas niewyobrażalne, 
żeby w XXI wieku, w środku Europy 
jeden większy kraj kiedykolwiek na-
padnie na mniejszy. Nie jest to tylko 
napad na Ukrainę, ale na wolny i bez-
pieczny świat – podkreślił.

Burmistrz Darłowa 
zadeklarował wsparcie:
- Gromadzimy się tutaj, by powie-

dzieć: Ukraina ma prawo, tak jak Pol-
ska do niepodległości. Ukraina, tak 
jak Polska ma prawo być w Europie. 
To Ukraina, tak jak Polska ma prawo 
wybierać, gdzie chce być, z kim chce 
się jednoczyć. Nikt inny, poza wielkim 
Narodem Ukraińskim, tak jak nikt inny 
poza wielkim Narodem Polskim nie ma 
prawa decydować o naszej przyszło-
ści. Miasto Darłowo chce pomóc, tym 
wszystkim, którzy tej pomocy będą po-
trzebować. Zarówno tym, którzy dzisiaj 
na ziemi darłowskiej pracują, jak i tym, 
którzy tutaj być może wkrótce przybę-
dą – zapewniał burmistrz.

- Jeśli państwo macie taką wolę, za-
chęcamy do wsparcia. Siedziba Związ-
ku Ukraińców w Koszalinie, przy ul. 
Wyszyńskiego jest codziennie otwarta 
– dodał przewodniczący Zarządu Ko-
szalińskiego Oddziału Związku Ukra-
ińców w Polsce - Roman Biłas.

Na zakończenie ze sceny oprócz 
wzruszających słów zabrzmiały 
„Mury” – Jacka Kaczmarskiego, wy-
konane przez lokalnego restauratora, 
przedsiębiorcę Dariusza Kosa.
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W dniu agresji Rosji na Ukrainę burmistrz polecił wywiesić przed Urzędem 
Miejskim w Darłowie, obok fl ag polskich i Unii Europejskiej, fl agi Ukrainy. 

24 lutego, o godz. 12:00 z ratusza rozbrzmiały hymny Polski i Ukrainy.
Szanowni Obywatele Ukrainy, 

zwłaszcza ci mieszkający w Darłowie 
i na Ziemi Darłowskiej!

W dniu agresji Rosji Putina na niepodległą Ukrainę ślę 
Wam wyrazy swojej solidarności ! Wierzę, że wolna 

Ukraina wyjdzie z tej wojny zwycięska!

Arkadiusz Klimowicz 
Burmistrz Darłowa

Шановні Громадяни України,
особливо ті, що проживають у Дарлово та 

Дарловському краї!
У день агресії Путіна проти Незалежної України шлю 
вам слова солідарності! Я вірю, що з цієї війни Вільна 

Україна переможе!

Аркадіуш Клімович 
мер Дарлова

Nocleg dla uchodźcy. Liczymy na Waszą pomoc
D rodzy mieszkańcy Darłowa, 

dzisiaj bardziej niż kiedykol-
wiek liczymy na Wasze wielkie ser-
ca i Wasze wsparcie. Pomóżcie nam 
stworzyć bazę miejsc noclegowych 
dla napływających do nas obywateli 
Ukrainy. Liczy się każdy gest i każ-
da deklaracja. Bez Was, nie będzie-
my w stanie zapewnić schronienia 
wszystkim, którzy tego potrzebują. 
Jeśli dysponujecie domem, miesz-
kaniem, wolnym pokojem, wolnym 
łóżkiem nawet dla jednej osoby, każ-
dy taki sygnał jest dziś na wagę zło-
ta. Zgłaszajcie ten fakt w Urzędzie 
Miejskim. Można to zrobić dzwoniąc 
w godzinach pracy urzędu pod numer 

tel. 94 355 12 46 lub wysyłając maila na 
adres: poczta@darlowo.pl 

Dlaczego każda oferta pomocy jest 
tak istotna? Do Darłowa docierają ko-
lejne grupy uchodźców wojennych. 
Na razie znajdują schronienie w miej-
scach wskazanych przez miasto, jak 
i przez osoby prywatne. Niestety, już 
dziś wiadomo, że potrzeby są dużo 
większe niż ktokolwiek zakładał, 
szczególnie gdy w obliczy sezonu 
wakacyjnego część zadeklarowanych 
dzisiaj miejsc wkrótce może już nie 
być dostępna. Dlatego prosimy raz 
jeszcze przekazywanie informacji 
o wszelkich inicjatywach prywat-
nych, nawet tych najdrobniejszych. 

Przed nami wiele wyzwań. Naj-
pierw związanych z zapewnieniem 
uchodźcom podstawowego wspar-
cia – noclegu, wyżywienia, pomo-
cy przy załatwieniu podstawowych 
formalności, ale i długofalowych 
potrzeb związanych z aklimatyza-
cją w nowym miejscu, poszukiwa-
niem pracy i lokum na dłuższy czas. 
Dlatego tak ważne jest stworzenie 
naszej lokalnej bazy miejsc noc-
legowych. Jest to istotne również 
w kwestii otrzymywania przez oso-
by prywatne gwarantowanego przez 
rząd wsparcia finansowego za za-
pewnienie schronienia dla choćby 
jednego uchodźcy.
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Lekarz potrzebny od zaraz 

Darłowska debata o zdrowiu
Kto będzie leczył mieszkańców miasta za kilka lat? Dlaczego w Darłowie brakuje młodych lekarzy? Jak poprawić dostępność do służby zdro-
wia? To pytania, które padły podczas spotkania zorganizowanego 22 lutego w ratuszu

N a zaproszenie zastępcy 
burmistrza Darłowa Ra-
fała Nagórskiego odpo-

wiedziały przedstawicielki dwóch 
darłowskich przychodni – lekarki: 
Grażyna Nawracaj (Poradnia Dziecię-
ca NZOZ „Ambulatorium”) i Joanna 
Węgrzyn (NZOZ „Przychodnia Ro-
dzinna”). W spotkaniu wzięli udział 
również: wójt gminy Darłowo Ra-
dosław Głażewski, przewodniczący 
Rady Miejskiej w Darłowie Czesław 
Woźniak oraz darłowscy radni: Rena-
ta Potomska, Paweł Breszka, Janusz 
Sokoliński, Andrzej Herdzik, Jerzy 
Maciąg i Roman Dudziński.

W pierwszej części radni pytali 
o dostępność lekarzy i czas oczeki-
wania na wizytę. Zapisy do lekarza 
rodzinnego za tydzień albo oczeki-
wanie na receptę, które ma trwać 
i dłużej budzą powszechne emo-

cje. Poza tym informacje o możli-
wości zmniejszenia liczby lekarzy 
z racji ich przejścia na emeryturę 
wywołują obawy o skuteczną lecz-
niczą diagnozę na miejscu bez wy-
jazdu do Sławna, Malechowa czy 

Sianowa. Doktor Joanna Węgrzyn 
wskazała na szczupłość kadrową 
lekarzy. W ostatnich latach licz-
ba przyjmujących w przychodni 
zmniejszyła się z 7 do 4 osób - przy 
ich niedyspozycji zdrowotnej może 

czasowo to opóźniać przyjęcia 
i wypisywanie recept.

W dyskusji padło więc zasadnicze 
pytanie: co zrobić, żeby zwiększyć 
liczbę lekarzy w Darłowie?

Odpowiedzi udzielone przez le-
karki nie napawają optymizmem. 
Przy stanie 150 tysięcy lekarzy w Pol-
sce, aż 1/3 jest w okresie przedeme-
rytalnym lub są emerytami. Ten stan 
osobowy zasilany jest absolwenta-
mi uczelni medycznych od 4,5 do 
6 tys. rocznie. To sytuuje Polskę na 
przedostatnim miejscu w Europie. 
Z kolei sytuacja ekonomiczna le-
karzy rodzinnych i ze specjalizacją 
w dużych ośrodkach jest daleko ko-
rzystniejsza niż w miastach wielko-
ści Darłowa. Poza tym często lekarz 
chce, aby jego współmałżonek mógł 
się realizować zawodowo, co w tych 
mniejszych miastach jest dużo trud-

niejsze. Z doświadczenia innych sa-
morządów wynika również, że ewen-
tualne mieszkanie od samorządu też 
nie jest magnesem motywującym do 
podjęcia lekarskiej praktyki.

Przedstawicielki obu przychodni 
zadeklarowały, że od ręki przyjmą 
każdego lekarza, który tylko chciał-
by związać się z Darłowem. Mówiły 
o tym, że od lat prowadzą rozmowy. 
Jak do tej pory bez efektu.

W podsumowaniu zastępca bur-
mistrza obiecał wspomóc lekarzy 
poprzez kampanię medialną zachęca-
jącą do posługiwania się indywidual-
nym kontem pacjenta, który spowo-
duje skrócenie czasu na oczekiwanie 
recepty. Przeanalizowana będzie rów-
nież możliwość prawna i finansowa 
przyznania stypendium dla studenta 
uczelni medycznej, który po studiach 
praktykowałby w Darłowie.
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O problemach darłowskiej okulistyki

Widoczne kłopoty

Z astępca burmistrza Mia-
sta Darłowo Rafał Nagórski 

spotkał się z przedstawicielem Nie-
publicznego Zakładu Opieki Zdro-
wotnej „Oko” Poradni Okulistycznej 
w Darłowie - Damianem Rzepeckim.

Tematem spotkania była trudna 
sytuacja kadrowa lekarzy okulistów 
w naszym mieście. Odejście dwóch 
ostatnich medyków tej specjalności 
w Darłowie będzie skutkowało po-
zbawieniem darłowian diagnostyki 
i leczenia wzroku, ale także koniecz-
nością dojazdu do okulisty w Sław-
nie lub w Koszalinie. W spotkaniu 
uczestniczyli także przewodniczący 
Rady Miejskiej Czesław Woźniak wraz 
z radnymi komisji Spraw Społecz-
nych: Renatą Potomską i Januszem 
Sokolińskim oraz Zbigniewem Miel-
czarkim - kierownikiem referatu 
oświaty i spraw społecznych Urzędu 
Miejskiego w Darłowie. 

Poproszony o diagnozę obecnego 
stanu, a także o ocenę szans na jej 
poprawę, Damian Rzepecki wska-
zał trzy główne przyczyny zapa-
ści w leczeniu wzroku. Pierwsza to 
nabycie praw emerytalnych przez 
miejscowych specjalistów i ich wy-
raźne deklaracje opuszczenia Dar-
łowa, kolejną jest brak lekarzy tej 
specjalności na rynku pracy, a trze-

cią  niesatysfakcjonujące stawki dla 
lekarzy mających kontrakty z Naro-
dowym Funduszem Zdrowia. Bar-
dzo widoczną tendencją w polityce 
państwa jest przerzucanie kosztów 
leczenia na pacjentów, podobnie jak 
ma to miejsce w stomatologii. Poza 
tym Darłowo jest oddalone o blisko 
godzinę jazdy od Koszalina, skąd 
takiego lekarza można by próbować 
pozyskać, a 2 godziny poświęcone 
na dojazd to - przekładając na realia 
rynku - 8 pacjentów, jakich w tym 
czasie mógłby przebadać taki spe-
cjalista u siebie w Koszalinie. Wska-
zał na ewentualne możliwości, które 
mogłyby zainteresować okulistów 
do prowadzenia praktyki w naszym 
mieście - mieszkanie, które mia-
sto by musiało zagwarantować oraz 
wyposażenie gabinetu w podstawo-
wy sprzęt do diagnostyki i leczenia. 
Poza tym należałoby prowadzić sze-
roką kampanię informacyjną o chęci 
zatrudnienia w Darłowie. 

W trakcie spotkania padło wie-
le pytań radnych, co do możliwości 
szybszego kontaktu również z leka-
rzami pierwszego kontaktu. W związ-
ku z tym problemem pojawiło się 
kilka propozycji dalszych rozmów 
i współpracy NZOZ „Oko” z przedsta-
wicielami Rady Miejskiej.

Testowanie na COVID-19
Ważne. Minimum 2 godziny przed 
badaniem:
• nie spożywaj posiłków,

• nie pij,
• nie żuj gumy,
• nie płucz jamy ustnej i nosa,

• nie myj zębów,
• nie przyjmuj leków,
• nie pal papierosów.

Spotkanie odbyło się w sali konferencyjnej darłowskiego ratusza.

Spotkanie odbyło się w połowie lutego z inicjatywy władz Darłowa.
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Z sesji Rady Miejskiej Darłowa 

Solidarni z Ukrainą 

Zmianą porządku obrad o pod-
jęcie uchwały poparcia nie-

podległości i suwerenności Ukra-
iny rozpoczęła się XLVII Sesja Rady 
Miejskiej.

„24 lutego 2022 roku Federacja 
Rosyjska rozpoczęła zbrojną in-
wazję na Ukrainę. Rada Miejska 
w Darłowie potępia ten akt bru-
talnej agresji. W Europie wybu-
chła wojna, giną niewinni ludzie, 
a w kierunku Polski przemieszcza-
ją się setki tysięcy uchodźców  wo-
jennych.

Nie możemy pozostawać obojętni 
wobec tragicznych wydarzeń, któ-
re dzieją się tuż za naszą wschodnią 
granicą.

Deklarujemy ścisłą współpracę 
z rządem Rzeczpospolitej Polskiej 
w sprawie udzielenia wszelkiego 
możliwego wsparcia, w szczególno-
ści w zakresie udzielenia schronie-
nia uchodźcom z Ukrainy, którzy 
z powodu konfl iktu mogą szukać po-
mocy w naszym kraju. Miasto będzie 
też wspierać zbiórki darów dla po-
trzebujących i oferować wszelką po-
moc organizacyjną dla tych, którzy 
zdecydują się schronić w Darłowie. 
Drodzy obywatele Ukrainy! Zrobi-
my wszystko, abyście czuli się u nas 
dobrze i bezpiecznie” – odczytał 
treść uchwały przewodniczący Rady 
Miejskiej Czesław Woźniak. Uchwałę 
podjęto jednogłośnie.

Podjęto istotne uchwały 
w sparwie  zmian w budżecie
Zwiększono dochody o łączną 

kwotę 643.383,16 zł w związku z re-
alizacją programu „Czyste Powietrze”, 
„Cyfrowa Gmina”, „Seniorze trzymaj 
formę” oraz odsetek od środków na 
rachunku bankowym.

W ramach wydatków referatu 
GKM zabezpieczono kwotę 100.000,00 
zł na naprawę promenady w Dar-
łówku Wschodnim, 2.000.000,00 zł 
w związku z planem budowy sieci 
wodociągowo kanalizacyjnej przy uli-
cy Nadmorskiej i kwotę 261.300,00 zł 
z kar i odszkodowań na koszty przy-
stąpienia do realizacji spłaty wierzy-
cieli wymienionych w spisie inwen-

tarza sporządzonym po zmarłych 
osobach, po których Miasto stało się 
spadkobiercą. 

Zadania inwestycyjne
Kwotą 182.600,00 zł Miasto Darło-

wo dofinansuje zadanie pn. „Budowa 
oświetlenia drogowego wzdłuż drogi 
krajowej nr 37 na odcinku od drogi 
powiatowej w miejscowości Rusko do 
ronda w Darłowie – etap I i II”. 

Ponadto zwiększono wydatki na: 
budowę fontanny wraz z miejscem 
wypoczynku w zabytkowym śród-
mieściu Darłowa – 27.563,16 zł i za-
kup ciągnika – 6.000,00 zł w związ-
ku z niewystarczającymi środkami 
w budżecie do realizacji tych zadań.

Służba zdrowia
W związku z otrzymaniem 

w 2021 roku środków z tytułu na-
grody w konkursie „Rosnąca Od-
porność” w wysokości 500.000,00 zł 
Miasto Darłowo przeznaczy je m.in. 
na realizację zadań Szpitala Powia-
towego w Sławnie. tj. zakup źródła 
światła ze światłowodem i optyką 
na potrzeby sali operacyjnej oddzia-
łu chirurgii – 39.960,00 zł., zakup 
laparoskopu – 55.175,87 zł., a także 
zakup sprzętu rehabilitacyjnego na 
potrzeby punktu fizjoterapii w Dar-
łowie – 10.448,68 zł.

Dyżury radnych w marcu i kwietniu 
Biuro Rady Miejskiej w Darłowie informuje, że w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Darłowie skargi i wnioski mieszkańców przyjmować będą Radni Rady Miejskiej:    

21 marca 
Radna Ewa Madalińska-Marciniak 
w godz. 15:30 – 16:30
tel. 94 314 2195

28 marca
Radny Mirosław Jabłoński 
w godz. 15:30 – 16:30
tel. 94 314 2195

4 kwietnia  
Radny Paweł Breszka 
w godz. 15:30 – 16:30 
(w fi lii Biblioteki Publicznej w Darłowie 
przy ulicy Zwycięstwa 1)
tel. 508 025 216 

11 kwietnia 
Radny Andrzej Herdzik 
w godz. 15:30 – 16:30 
tel. 94 314 2195 

25 kwietnia 
Radny Mirosław Jabłoński 
w godz. 15:30 – 16:30 
tel. 94 314 2195

Więcej pieniędzy na inwestycje
Zmiany w budżecie miasta, udzielenie pomocy fi nansowej Powiatowi Sławieńskie-
mu na realizację wspólnych inicjatyw polepszających jakość życia mieszkańców Dar-
łowa oraz decyzja o kontynuacji miejskiego programu profi laktyki zdrowotnej – to 
główne zagadnienia, nad którymi radni pochylili się w trakcie zwołanej na wniosek 
burmistrza sesji Rady Miejskiej, która w formule zdalnej odbyła się 4 lutego.

W  związku z przyjętą 
uchwałą w sprawie 
zmian budżetu Gmi-

ny – Miasto Darłowo na 2022 rok, 
zwiększono wydatki na dwa przedsię-
wzięcia, tj. budowę ul. Jana z Maszewa 
(o kwotę 190 000 zł; dzięki tej decyzji 
miasto mogło rozstrzygnąć przetarg 
i wyłonić wykonawcę) oraz rozbudo-
wę i modernizację oczyszczalni ście-
ków (zwiększenie o 123 800 zł), na 
którą darłowski samorząd otrzymał 
13 160 000 zł z rządowego programu 
„Polski Ład”. Wspomniane środki to 
wymagany wkład własny, z którego 
zlecone zostaną m.in. prace przygo-
towawcze związane z nadzorem in-
westorskim.

Na mocy tej samej uchwały zade-
cydowano o wprowadzeniu nowego 
zadania inwestycyjnego. Ponadto 
przeniesiono kwotę 25 000 zł na re-
mont budynku siedziby Darłowskiego 
Centrum Wolontariatu przy ul. Bogu-
sława X 28.

Poza technicznymi przeniesie-
niami budżetowymi, wprowadzono 
uchwałą nowelizującą budżet Dar-
łowa pomoc finansową dla Powiatu 
Sławieńskiego w zakresie realizacji 
zadania dot. organizacji publicz-
nego transportu zbiorowego na li-
niach komunikacyjnych na terenie 
całego powiatu, które zabezpieczą 
także komunikację autobusową na 
obszarze Darłowa (pomoc opiewa 
na kwotę 3177,72 zł). Druga for-

ma wsparcia władz powiatowych 
dotyczy dofinansowania Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej do 
potrzeb osób z niepełnosprawno-
ściami (kwota 45 762,20 zł). Udziele-
nie pomocy finansowej dla Powiatu 
Sławieńskiego umożliwi utwardze-
nie terenu i stworzenie miejsc po-
stojowych przy ul. Wenedów, gdzie 
znajdują się Poradnia Psychologicz-
no-Pedagogiczna i filia Starostwa 
Powiatowego. 

Radni zdecydowali również, że 
w 2022 roku realizowany będzie Pro-
gram Profilaktyki Zdrowotnej pn. 
„Program zwiększenia dostępności 
do świadczeń gwarantowanych z za-
kresu rehabilitacji leczniczej wśród 
seniorów 60+ - mieszkańców Miasta 
Darłowo”, który jest kontynuatorem 
tożsamego projektu realizowanego 
w latach 2020-2021 i wcześniejszych. 
Zbigniew Mielczarski, kierownik 
Referatu Oświaty i Spraw Społecz-
nych, uzasadniając projekt zazna-
czył, że jest to niezwykle ważne dla 
seniorów, którzy w minionym roku 
skorzystali z ok. 5 000 różnego ro-
dzaju zabiegów medycznych właśnie 
w ramach miejskiej inicjatywy proz-
drowotnej. Z minionej edycji tego 
programu skorzystało ok. 260 osób. 
Podobne miejskie programy adreso-
wane do seniorów 60+ realizowane są 
od 2018 roku.

Po wyczerpaniu porządku obrad 
głos zabrał Arkadiusz Klimowicz – bur-

mistrz Darłowa, który dokonał podsu-
mowania pierwszego miesiąca nowego 
roku budżetowego, przedstawiając ra-
mowe założenia na 2022 rok. Włodarz 
miasta poinformował o końcowym 
etapie przygotowania dokumentacji 
niezbędnej do złożenia wniosku o po-
zwolenie na budowę ciągu pieszo-ro-
werowego wzdłuż kanału portowego na 
lewym brzegu Wieprzy, mającego być 
nową przeprawą przez rz. Grabową do 
Darłówka Zachodniego. 

Ważną dla najmłodszych miesz-
kańców Darłowa informacją z pew-
nością będzie zapowiedź budowy 
pumptracka w parku przy ul. Mor-
skiej, w okolicy cumowania statku 
szkoleniowego Zespołu Szkół Mor-
skich „Franek”. W marcu planowa-
ne jest także zamontowanie rampy 
na Wyspie Łososiowej, dzięki któ-
rej jazda na deskorolkach, rolkach 
czy hulajnogach będzie atrakcyj-
niejsza.

Arkadiusz Klimowicz podzielił 
się także z radnymi i mieszkańcami 
oglądającymi zdalne obrady w inter-
necie założeniami projektów, które 
Miasto Darłowo zgłosi w drugim na-
borze do rządowego programu „Pol-
ski Ład”. Niezwykle korzystną dla 
Darłowa decyzją jest zaliczenie mia-
sta do gmin popegeerowskich, dzięki 
czemu samorząd może ubiegać się 
o dodatkowe środki finansowe na 
zgłaszane inicjatywy, czyli: zago-
spodarowanie zaplecza i podwórek 

na starym mieście, od ul. Krótkiej 
do ul. Podzamcze (szacowana war-
tość ew. inwestycji – ok. 2 000 000 zł) 
oraz modernizacja budynku po daw-
nym Przedszkolu im. Jacka i Agatki 
przy ul. Zamkowej z przeznacze-
niem na nowe centrum edukacyjne 
dla Miasta i Gminy Darłowo wraz 
z nową siedzibą Miejskiej Biblioteki 
Publicznej im. Agnieszki Osieckiej 
(koszt – ok. 5 000 000 zł).

Natomiast w ramach II naboru 
do „Polskiego Ładu” Miasto Darłowo 
zgłosi następujące projekty:

• budowę magistrali wodociągu 
wschodniego (koszt: ok. 5 000 000 zł),

• uzbrojenie terenów inwestycyj-
nych w pasie nadmorskich na tere-
nie tzw. „górki nad patelnią” w Dar-
łówku Wschodnim, obejmujące m.in. 
organizację wód opadowych na tym 
terenie, budowę kanalizacji, nowego 
wodociągu i realizację I etapu budowy 

układu drogowego (koszt szacowany 
na ok. 12 000 000 zł),

• budowę alternatywnego do obec-
nie istniejącego połączenia drogowego 
z Darłówkiem Zachodnim wraz z budo-
wą nowego mostu drogowego przez rz. 
Grabową (koszt ok. 30 000 000 zł).

Sekretarz Miasta Tomasz Bo-
bin zapewnił, że doraźne remonty 
dróg miejskich w zakresie usuwania 
uszczerbków nawierzchni po sezonie 
zimowym będą realizowane na bie-
żąco – 11 lutego ustanowiono termin 
otwarcia ofert w ramach zamówie-
nia publicznego pn. „Remonty dróg 
gminnych o nawierzchni gruntowej 
na terenie Miasta Darłowo”.

Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Darłowie Czesław Woźniak po raz kolej-
ny zaapelował do mieszkańców o szcze-
pienia przeciwko COVID-19 – wg danych 
rządowych, na ten krok nie zdecydowało 
się nadal ponad 35% mieszkańców.

Wyniki wszystkich głosowań oraz retransmisja sesji dostępne są w apli-
kacji www.posiedzenia.pl. Dokumenty i  przyjęte uchwały są publikowane 
w  Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w  Darłowie, a  także 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Podczas sesji Rady Miejskiej 
w  sali obrad ustawione zostały 
na stołach fl agi Ukrainy, wyra-
żające solidarność Darłowa ze 
wschodnim sąsiadem.
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Przetarg za zakończenie remontu drogi 203

Finał przebudowy coraz bliżej
Wojewoda wydał decyzję w sprawie budowy drogi wojewódzkiej 203 - zezwolenie na realizację inwestycji drogowej na odcinku Darłowo - 
granica województwa. Przetarg ogłoszony będzie jeszcze prawdopodobnie w kwietniu

Z ezwolenie na realizację in-
westycji drogowej to bar-
dzo ważny dokument i nie-

zbędny krok w kierunku wyłonienia 
wykonawcy, który zajmie się przebu-
dową. Według najnowszych informa-
cji przekazanych przez Zachodniopo-
morski Zarząd Dróg Wojewódzkich 
prawdopodobny termin ogłoszenia 
przetargu to marzec 2022 r.

Ostatni etap przebudowy DW 203 
obejmuje następujące miejscowości: 
Zakrzewo, Kopnica, Drozdowo, Su-
limice, Karsino, Masłowice, Ronino, 

Chudaczewo, Pieńkowo, Postomino - 
aż do granicy województwa. 

Po zakończeniu inwestycji cała 
trasa Koszalin-Ustka (prawie 70 km) 
będzie komfortowa i bezpieczna. 
Wcześniej zmodernizowane zostały 
odcinki Koszalin - Iwięcino (10 km) 
oraz Iwięcino - Dąbki (11,4 km), fi-
nansowane z RPO WZ na lata 2007-13 
(wartość dwóch projektów 83,4 mln 
zł). Trzeci etap, z Dąbek do Darło-
wa, zrealizowano dzięki funduszom 
z RPO na lata 2014-20 (42,9 mln zł). Je-
sienią 2018 r. został oddany do użytku 

„wylot” z Darłowa w kierunku Ustki 
(1,8 km).

Rozbudowa DW nr 203 na odcinku 
Darłowo-granica województwa ma 
kosztować ok. 115,5 mln zł. Na odcin-
ku ok. 22 kilometrów droga ma być 
poszerzona do normatywnych 7 me-
trów, przebudowane zostaną skrzy-
żowania, wjazdy na posesje, zatoki 
autobusowe, w miejscowościach wy-
konana zostanie również kanalizacja 
deszczowa, chodniki, przejścia dla 
pieszych, nowe oznakowanie poziome 
i pionowe.

W skrócie 
Szansa dla Portowej

Jak dobrze pójdzie to jeszcze w tym roku ul. Portowa prze-
stanie być zmorą kierowców i pieszych. Uzyska też połączenie 
z  obwodnicą (DW 203) koło nowego mostu. Otrzymaliśmy 
na tę inwestycje dofi nansowanie z  Rządowego Funduszu 
Rozwoju Dróg (ok. 2 mln zł).

Bezpieczniejsza jazda 
Współpraca przynosi wymierne korzyści dla mieszkań-

ców! Dzięki zaangażowaniu samorządów Gminy Darłowo, 
Miasta Darłowo oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych 

i Autostrad w 2022 r. wybudowany zostanie ciąg pieszo-ro-
werowy na odcinku Darłowo (granica miasta) – Rusko.

Rozpoczęcie robót budowlanych planowane jest na II 
kwartał tego roku. Realizacja podzielona zostanie na dwa 
etapy budowy. Pierwszy należał będzie do Generalnej Dy-
rekcji i  dotyczyć będzie budowy ciągu pieszo-rowerowego 
o nawierzchni asfaltowej (ok. 629 m długości, szerokość 2,5 
m), drugi zaś Gminy Darłowo i Miasta Darłowo, a związany 
będzie z wykonaniem oświetlenia (łącznie 32 punkty oświe-
tleniowe) na całej trasie.

Wstępnie planuje się, że prace zakończone zostaną 
w połowie III kwartału br.

Uwaga! Przetargi!
Wszelkich informacji udziela Anna Kostrzewa (Referat 

Gospodarki Nieruchomościami i  Planowania): osobiście 
– pokój 27 Urzędu Miejskiego w  Darłowie (Plac Tadeusza 
Kościuszki 9, 76-150 Darłowo); telefonicznie: 94 355 1208; 
mailowo: a.kostrzewa@darlowo.pl.

Spacerkiem po inwestycjach
Budują dla turystów

Najprawdopodobniej po waka-
cjach ruszy budowa apartamen-
towca Primobaltic z  45 mieszka-
niami. Stanie koło latarni morskiej. 

To niejako 2 etap inwestycji na 
działce po rozebranej w  latach 90-
tych „Bryzie” (zwanej „Patykiem”). 
Potem były tam tzw. „dechy” czyli 
pijalnia piwa z dyskoteką i  „wesołe 
miasteczko”.

Powstają bloki 
wielorodzinne 

Postępuje budowa pierwszego 

z  dwóch budynków wielorodzinnych 
(łącznie 118 mieszkań) na końcu osiedla 
Króla Eryka Pomorskiego. Wylano ławę 
fundamentową. To pierwszy tak duży 
blok budowany w Darłowie od 25 lat. 

Apollo nad Bałtykiem
Jeszcze w tym roku ma ruszyć długo 

oczekiwana i  zapowiadana inwestycja 

- rozbudowa Hotelu Apollo. Powstanie 
powiązany z hotelem „Apollo Residence” 
z  48 luksusowymi apartamentami. Pla-
nowane zakończenie inwestycji w 2023.

Zarząd województwa, powiat i gminy podpisali list intencyjny

Funduszowa strategia 
W  poniedziałek, 14 lute-

go, o godz. 12., w sali 
konferencyjnej Urzę-

du Miejskiego w Darłowie podpisano 
list intencyjny w sprawie współpracy 
na rzecz przygotowania strategii te-
rytorialnej dla tak zwanego obszaru 
funkcjonalnego Sławna (w jego skład 
wejdą wszystkie gminy z terenu Po-
wiatu Sławieńskiego). 

To ważny dokument w kwestii po-
zyskiwania funduszy unijnych z no-
wej perspektywy finansowej do roku 
2027. List podpisał wicemarszałek 
województwa zachodniopomorskiego 

Tomasz Sobieraj oraz przedstawicie-
le samorządu powiatu sławieńskiego 
i wszystkich gmin powiatu. Sygnata-
riusze listu deklarują podjęcie dzia-
łań, których celem jest przygotowa-
nie projektu strategii terytorialnej 
dla rozwoju obszaru gmin i powiatu.

Jest to kolejny krok samorządów 
przygotowujących się do pozyskiwania 
funduszy unijnych z nowej perspekty-
wy finansowej UE do roku 2027.

Obok tradycyjnych konkursów dla 
podmiotów z całego województwa, 
wydzielone będą osobne pule dla sa-
morządów współpracujących w ra-

mach tak zwanych związków Zinte-
growanych Inwestycji Terytorialnych 
(ZIT). Jeden z takich obszarów swym 
zasięgiem obejmie powiat sławieński. 
To w ramach tego obszaru przyjęta 
będzie strategia rozwoju wraz z listą 
potencjalnych inwestycji, na które 
można będzie przeznaczyć  unijne 
fundusze. Na chwilę obecną mowa 
o kwocie przekraczającej 10,8 mln 
euro, która byłaby wydzielona w ra-
mach Programu Regionalnego na lata 
2021-2027 i byłaby przeznaczona tyl-
ko i wyłącznie dla samorządów wcho-
dzących w skład ZIT naszego powiatu.

Obecna DW 203 na odcinku pomiędzy Cisowem a Zakrzewem.

W imieniu Darłowa list podpisał burmistrz Arkadiusz Klimowicz.
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Plaże dla gmin. Senat - tak, Sejm - nie.
Uproszczenie zasad korzystania z plaż przez gminy zakładał projekt ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji 
morskiej, który przygotował senator Stanisław Gawłowski. Projekt został odrzucony przez Sejm

T ematem zmian w zagospo-
darowaniu i dostępie do 
plaż w styczniu bieżącego 

roku zajmowała się senacka Komi-
sja Gospodarki Morskiej i Żeglugi 
Śródlądowej, obradująca pod prze-
wodnictwem posła Marka Sawickiego 
(PSL).

- Projekt zmierza do tego, żeby 
uprościć zasady gospodarowania 
i korzystania de facto z plaż nadmor-
skich gminom położonym wzdłuż 
polskiego wybrzeża. Jest to ponad 
500 km – mówił na komisji senator 
Stanisław Gawłowski. Administracja 
morska zajmuje się zarządzaniem 
całym pasem technicznym polskiego 
wybrzeża i ma wiele odpowiedzial-
ności za utrzymanie go w należytym 
stanie technicznym, za bezpieczeń-
stwo, za zabezpieczenie przed erozją. 
Powinna również dbać o utrzyma-
nie porządku i czystości na plażach, 
tudzież zapewniać inne działania 
związane z funkcjonowaniem i przy-
gotowaniem plaż do sezonu tury-
stycznego. Ale tak nie jest - kwitował.

- Gminy nadmorskie i turystyka 
rozwijają się w Polsce w sposób zna-
komity. Gminy nadmorskie są jednym 

z większych dostarczycieli produktu 
krajowego brutto, dlatego że turysty-
ka jest ważną dziedziną rozwoju pol-
skiej gospodarki. Gminy nadmorskie 
uczestniczą w tym procesie. W związ-
ku z tym samorządy same próbują 
utrzymywać plaże w należytym sta-
nie, a więc sprzątać je, zatrudniać 
ratowników na plażach, często zabez-
pieczać i przygotowywać przed sezo-

nem wejścia na plaże. Z formalnego 
punktu widzenia tego typu nie tylko 
obowiązków, ale nawet czynności, nie 
do końca wolno im realizować dla-
tego, że nie mogą ponosić nakładów 
na nie swoim majątku, a to nie jest 
majątek samorządowy, tylko majątek 
Skarbu Państwa – podkreślał senator.

Obecny na posiedzeniu burmistrz 
Darłowa – Arkadiusz Klimowicz re-

prezentował samorządy nadmorskie 
skupione w nieformalnej Koalicji 
Nadmorskiej i podkreślał, że gminy 
nie są tutaj jakimś obcym ciałem. 

- Jesteśmy elementem admini-
stracji państwowej, tylko wybieranej 
w inny sposób. Jeżeli dzisiaj jest tak, 
że urzędy morskie, o co nie mam 
pretensji, nie organizują na tym te-
renie pobytu ludzi w wakacje i w in-
nych okresach, (…) prosimy o to, żeby 
wprowadzić takie rozwiązania praw-
ne, które gminom umożliwią organi-
zowanie bezpiecznego pobytu – tłu-
maczył. - Dzisiaj można by było sobie 
wyobrazić, co by było, gdyby wszyscy 
wójtowie, burmistrzowie i prezydenci 
zastosowali jakiś rodzaj strajku wło-
skiego, przed wakacjami nie podjęli 
działań zmierzających do zatrudnie-
nia ratownika, organizacji sprząta-
nia, organizacji innych rzeczy zwią-
zanych z funkcjonowaniem kąpielisk. 
To przecież nie jest nasze zadanie 
własne. Byłoby to zadanie, które spa-
dłoby na administrację rządową re-
prezentowaną przez urzędy morskie. 
Czy o to chodzi? Chyba nie. Myślę, 
że powinniśmy ze sobą współdziałać 
– zakończył burmistrz.

W posiedzeniu senackiej ko-
misji  udział wzięli również: Ma-
rek Gróbarczyk – sekretarz stanu 
w Ministerstwie Infrastruktury 
wraz ze współpracownikami, Paweł 
Szumny – zastępca dyrektora ds. 
technicznych Urzędu Morskiego 
w Szczecinie wraz ze współpracow-
nikami, Anna Stelmaszyk-Świer-
czyńska – zastępca dyrektora ds. 
technicznych Urzędu Morskiego 
w Gdyni, Maciej Brzosko – główny 
specjalista kontroli państwowej 
w Departamencie Infrastruktury 
Najwyższej Izby, Bartłomiej Zydel  
– ekspert w Biurze Związku Po-
wiatów Polskich, Jadwiga Ziomacka 
– specjalista ds. ochrony ekosys-
temów morskich w Fundacji WWF 
Polska.

Po pozytywnym zaopiniowaniu 
przez komisję senacką, Sejmo-
wa Komisja Gospodarki Morskiej 
i Żeglugi Śródlądowej odrzuciła 
w pierwszym czytaniu projekt no-
weli ustawy o obszarach morskich 
RP i administracji morskiej. Za 
przyjęciem wniosku głosowało 9 
posłów, 5 było przeciwnych, jedna 
osoba wstrzymała się od głosu.

Krajobraz po orkanie „Nadia”
O rkan „Nadia” ustąpił, ale po 

nim rozpoczęły się kontro-
le nie tylko ze strony darłowskie-
go ratusza, ale i Urzędu Morskiego 
w Szczecinie, który sprawdza, jak 
wygląda stan brzegu morskiego 
w regionie.

Jak podaje Referat Zarządzania 
Kryzysowego darłowskiego ratusza, 
w sztormowy weekend zanotowano 
11 interwencji Państwowej Straży Po-
żarnej.

 - 9 zdarzeń dotyczyło powalonych 
drzew na drodze i złamanych kona-
rów drzew, zaś dwa kolejne - jedno 
uszkodzonego zadaszenienia tara-
su restauracji przy ul. Bogusława IV, 
a drugie zerwanej dachówki na dachu 

budynku mieszkalnego ul. Okręż-
na – mówi Leszek Kuca. Zniszczona 
została także promenada po stronie 
wschodniej.

- Poziom wody 30 stycznia, w go-
dzinach popołudniowych, przekro-
czył stan alarmowy o 18 cm i wynosił 
618 cm. Wiatr 29 stycznia osiągnął 
prędkości w  porywach 95 km/h, 
a dzień później 92 km/h. Dyżur prze-
ciwpowodziowy całodobowo pełniło 
10 pracowników MPGK oraz 3 pra-
cowników Zarządu oraz pracownik 
referatu Zarządzania Kryzysowego 
UM – podsumował.

Na szczęście w wyniku załamania 
pogody nie było osób poszkodowa-
nych.

Portowe 
przeładunki 

Agroport to jeden z najwięk-
szych spedytorów w naszym rejo-
nie. Firma usytuowana jest przy 
Nabrzeżu Gdyńskim i Szczecińskim 
w porcie Darłowo. Posiada wła-
sne place składowe o powierzch-
ni 12 000 metrów kwadratowych 
oraz magazyny płaskie i piętrowe 
o łącznej pojemności 10,5 tysiąca 
ton.

W roku 2021 rozładowano i załado-
wano tam towary o łącznej masie 128 
844 ton różnego ich rodzaju. Najwię-
cej popiołów - 41 784 tony i złomu - 40 
408 ton.

Jest to znakomity wynik, tym bar-
dziej, że mówimy o roku, kiedy pan-
demia dała się we znaki wszystkim, 
na wielu polach. Więcej o fi rmie można się dowiedzieć na stronie www.agroport-darlowo.pl

Wskutek orkanu uszkodzona została m.in. promenada w  Darłówku 
Wschodnim. Zostanie odbudowana.

Budowa ulicy Jana z Maszewa
2marca w darłowskim ra-

tuszu podpisano umowy na 
wykonanie ulicy Jana z Maszewa. 
Budową zajmie się firma „Spec-
trum” z Koszalina, a koszt inwe-
stycji wyniesie 909.000 zł.

Roboty budowlane realizowane 
będą na odcinku około 220 metrów, 
przy czym sama nawierzchnia dro-
gowa wykonana w ramach niniej-
szego zamówienia to 217 metrów.

Zakres prac obejmuje wyko-

nanie nawierzchni jezdni wraz 
z konstrukcją o przybliżonej po-
wierzchni 1100 mkw., nawierzchnia 
chodników i zjazdów wraz z kon-
strukcją o przybliżonej powierzch-
ni  około 880 mkw.

Nawierzchnia części jezdnej, 
chodników oraz wjazdów na posesję 
wykonane zostaną z kostki brukowej 
betonowej o rozmiarze 20 na 10 cm 
i grubości 8cm. Będzie to kostka bez-
frazowa, przy czym kolor nawierzch-

ni jednej i zjazdów będzie grafitowy, 
natomiast chodników żółty.

Wykonawca zobowiązany jest do 
usunięcie kolizji i zabezpieczenia 
kabli istniejącej sieci elektroener-
getycznej, a także stworzenia ka-
nalizacji deszczowej odwadniającej 
drogę oraz kanalików umożliwiają-
cych podłączenie się mieszkańców 
do sieci kanalizacji deszczowej.

Zakończenie planowane jest na 
połowę sierpnia 2022 roku.

Śmieci to wspólny problem 
9lutego, z inicjatywy Urzę-

du Miasta, odbyło się spo-
tkanie z zarządcami darłowskich 
nieruchomości. Celem  spotkania 
była wspólna analiza problemu 
pojawiającego się ostatnio nie 
tylko w Darłowie, a dotyczącego 
„podrzucania” śmieci przy wia-
tach zarządzanych przez wspólno-
ty mieszkaniowe. 

Omówiono także nasilające się 
zjawisko dewastacji przestrzeni pu-

blicznej,   a w tym pisanie sprayem 
po elewacjach czy też przystankach 
komunikacyjnych, niszczenie  ła-
wek i placów zabaw. Strony zade-
klarowały podjęcie wspólnych dzia-
łań, zdecydowaną reakcję - przy 
współpracy ze strażą miejską – na 
przytoczone zjawiska na terenie 
miasta. Jedną z przyjętych propo-
zycji będzie przeprowadzenie akcji 
informacyjnej z przypomnieniem 
o sposobach segregacji i apelem 

do mieszkańców o wspólne działa-
nia na rzecz walki z podrzucaniem 
odpadów. Dodatkowo w przestrze-
ni publicznej pojawią się informa-
cja o tym, jakie odpady należy na 
własną rękę przekazać do Punktu 
Selektywnej Zbiórki Odpadów Ko-
munalnych oraz kiedy należy wy-
stawiać przy wiatach gabaryty. 
Odrębne spotkanie w tym zakresie 
odbyło się 17 lutego z Zarządem 
Spółdzielni Mieszkaniowej „Bałtyk”.
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„Śladami bohaterów Tyrmanda” 

Od dworca do latarni morskiej
Choć ofi cjalne odsłonięcie planowane jest w maju 2022 r. - podczas Dni Darłowa - w 710. rocznicę lokacji miasta, to już dziś możemy podziwiać 
wszystkie 8 rzeźb, które są kontynuacją szlaku turystycznego „Śladami bohaterów Tyrmanda” – od dworca do latarni morskiej. W 2019 zaini-
cjonowano odsłonięcie Ławeczki popularnego „Lolka” znajdującej się na najbardziej uczęszczanej trasie Darłowa

A utorką rzeźb jest wybitna 
polska rzeźbiarka – Doro-
ta Dziekiewicz–Pilich, zaś 

pomysłodawczynią całego przedsię-
wzięcia darłowska radna i przewod-
niczka – Krystyna Różańska, która 
od lat zabiega o godne upamiętnienie 
związków Tyrmanda z Darłowem.

Podróż tyrmandowskim szlakiem 
literackim możemy rozpocząć już 
na dworcu kolejowym w Darłowie. 
Pierwsza rzeźba stoi tuż przy wej-
ściu do Poczekalni Kultury, a przed-
stawia kamerę nawiązującą do filmu 
„Naprawdę wczoraj”, który powstał 
na podstawie powieści Leopolda Ty-
rmanda „Siedem dalekich rejsów”, 
a niektóre sceny do niego zostały na-
kręcone właśnie w Darłowie.

Idąc dalej ulicą Bogusława X na-
trafimy na kolejną rzeźbę – tym ra-
zem przedstawiającą stare darłowskie 
budynki, które można było zobaczyć 
spacerując po ówczesnym Darłowie 
doby lat 50. XX wieku. Następnym 

przystankiem szlaku jest ulica Zam-
kowa, przy której stoi pomnik uka-
zujący Armagnac – napój spożywany 
przez głównych bohaterów powieści 
„Siedem dalekich rejsów”.

Zmierzając dalej – trafiając na ulicę 
Powstańców Warszawskich – dotrze-
my do samego centrum Darłowa, na 
Rynek Miejski. To tutaj, przy wejściu 
do ratusza, znajduję się kolejna rzeź-
ba. Przedstawia ona element królew-
skiej historii Darłowa – Zamek Książąt 
Pomorskich, który był siedzibą króla 
Danii, Szwecji i Norwegii – Eryka Po-
morskiego (urodzonego oraz zmarłego 
w Darłowie, którego grobowiec znaj-
duje się w Kościele Mariackim).

Kolejnym miejscem, w którym 
możemy znaleźć rzeźbę jest darłowski 
„stary cmentarz”. Przy Kościele Św. 
Gertrudy znajduje się przedstawia-
jący właśnie architektoniczną „perłę 
skandynawskiego gotyku” pomnik, 
który umiejscowiony jest w najwyżej 
położonym miejscu w Darłowie.

Spacerując w stronę Darłówka 
bulwarem portowym, napotkamy na-
stępną rzeźbę. Tym razem ukazującą 

elewatory zbożowe znajdujące się po 
drugiej stronie rzeki. Jest o nich mowa 
w powieści „Siedem dalekich rejsów”.

Dochodząc do samego końca 
ulicy Conrada możemy ujrzeć ho-
tel Apollo oraz wejście na plażę 
wschodnią. To właśnie w ich pobliżu 
znajduje się kolejny pomnik, który 
przedstawia darłowski kadr z fil-
mu „Naprawdę wczoraj”, na którym 
utrwalone zostały postacie grane 
przez Beatę Tyszkiewicz oraz An-
drzeja Łapickiego.

Ostatnia rzeźba na szlaku znaj-
duje się przy samej Latarni Morskiej 
w Darłówku Wschodnim, a przedsta-
wia szkuner węglowy „Ragne” – jed-
nostkę pływającą opisywaną w po-
wieści „Siedem dalekich rejsów”.

Darłowska literacka trasa tury-
styczna bez wątpienia może nas za-
brać w niezwykle ciekawą historyczną 
i kulturalną podróż razem z Tyrman-
dem. Stanowi bardzo interesującą 
atrakcję turystyczną, a i wielu miesz-
kańcom Darłowa pozwoli trochę ina-
czej spojrzeć na swoje miasto.

Łukasz Dominiak

UWAGA! KULTURALNE ATRAKCJE!

Dla kinomana…
Gratka dla fanów dobrego kina - w terminie 14-17 lipca 2022 r., w Kinie „Bajka”, odbędzie się już po 
raz 22. znany i ceniony Festiwal Filmów Skandynawskich w Darłowie.
Miasto Darłowo od lat zaprasza na spotkania z  kinem wrażliwym, kontrowersyjnym, ambitnym, 
odważnym. Na sztukę, która wymaga koncentracji i która nie pozostaje bierna wobec widza - za-
praszamy do Kina „Bajka” już w lipcu.

Reaktywujemy sztandarową imprezę wakacyjną Darłowa w nowej, odświeżonej formule! Przed nami 
jubileuszowa, X edycja Media i Sztuka - Festiwal w Darłowie, która odbędzie się na początku lipca 
w Darłówku Zachodnim.
7-10 lipca 2022 r. - to właśnie wtedy Miasto Darłowo kolejny raz zgromadzi wybitnych przedstawicieli 
kultury, mediów, polityki oraz mamy nadzieję Was - stając się tym samym kulturalną stolicą Polski.

12-13 sierpnia - Darłówko Zachodnie.
Reggae w  najlepszym wydaniu i  w  rodzinnej atmosferze. Ta wyjątkowa impreza odbędzie się 
w Darłówku. Przed nami dwa dni Reggaenwalde Festiwal.

Tumany kurzu, czołgi, transportery opancerzone, militaria - wszystko to będzie można zobaczyć 
podczas XXIV Międzynarodowego Zlotu Historycznych Pojazdów Wojskowych.
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Wizyta w Kownie.

Darłowo z Europejską 
Stolicą Kultury
Darłowska delegacja spotkała się z burmistrzem Kow-
na, które w  tym roku nosi zaszczytne miano Europej-
skiej Stolicy Kultury

U roczysta inauguracja 
obchodów związanych 
z otrzymaniem przez li-

tewskie Kowno tytułu Europejskiej 
Stolicy Kultury odbyła się 22 stycz-
nia. Dla samorządu Darłowa, które 
współpracuje z tym miastem w ra-
mach Związku Miast Bałtyckich, była 
to okazja nie tylko do przekazania 

gratulacji dla sąsiadów, ale przede 
wszystkim do rozmów na temat orga-
nizacji wydarzeń kulturalnych i roz-
wijania współpracy w tym zakresie 
z europejskimi partnerami.

Darłowska delegacja była jedną 
z trzech polskich – oprócz Wrocławia 
i Białegostoku – która wzięła udział 
w uroczystej inauguracji Europejskiej 

Stolicy Kultury. Litwini gościli w tym 
samym czasie delegacje z kilkunastu 
miast partnerskich z całej Europy, 
a nawet z Japonii.

- Jesteśmy małym miastem, ale 
kochamy kulturę i cieszymy się, że 
możemy nawiązać kontakty z wielki-
mi europejskimi ośrodkami – mówił 
Rafał Nagórski, zastępca burmistrza 
przekazując gratulacje Visvaldasowi 
Matijošaitisowi, burmistrzowi Kow-
na.

„Mieszkańcy Darłowa pragną po-
gratulować burmistrzowi Kowna 
Visvaldasowi Matijošaitisowi wybitne-
go osiągnięcia tytułu Europejskiej Sto-
licy Kultury. Głęboko wierzymy, że ta 
nagroda doprowadzi do złotego wieku 
dla miasta” - brzmiała treść gratulacji.

Darłowska delegacja, w skład 
której weszli również Tomasz Bo-
bin, sekretarz miasta i Artur Wej-

nerowski, kierownik Biura Promocji 
Miasta spotkała się także z Manta-
sem Jurgutisem, wiceburmistrzem 
Kowna i jednocześnie szefem 
Związku Miast Bałtyckich, do któ-
rego należy Darłowo.

Zwieńczeniem wydarzenia było 
spektakularne multimedialne wido-
wisko „Confusion” w reżyserii Chrisa 
Baldwina, które przed halą sporto-
wą Żalgiris Arena podziwiało około 
40 tysięcy osób. Udział w inauguracji 
wzięli przedstawiciele najwyższych 
władz Litwy - prezydent Gitanas Na-
usėda i premier Ingrida Šimonytė. 
Obecny był też wicepremier rządu RP 
Piotr Gliński.

Przedstawiciele Darłowa zło-
żyli też wizytę w miejscu wyjątko-
wym dla Polaków i polskiej historii 
- Cmentarzu na Rossie w Wilnie, 
gdzie spoczywa wielu zasłużonych 

Polaków, w tym matka Józefa Pił-
sudskiego i urna z sercem Marszał-
ka. Tutaj doszło do spotkania ze 
związanym z Wileńszczyzną księ-
dzem Dariuszem Stańczykiem, któ-
ry jest inicjatorem wielu inicjatyw 
zarówno w Polsce, jak i na Wileń-
szczyźnie. Od ponad dwudziestu lat 
organizuje m.in. Wileńską Sztafetę 
Niepodległości. Jest też kapelanem 
i uczestnikiem Międzynarodowego 
Motocyklowego Rajdu Katyńskiego, 
którego trasa wielokrotnie wiodła 
przez Litwę. Od 2015 roku prowadzi 
parafię katolicką na dalekiej Sybe-
rii w Tobolsku w Rosji. Z inicjatywy 
ks. Stańczyka powstał pierwszy na 
Litwie pomnik Jana Pawła II w Ko-
walczukach w rejonie wileńskim. 
Zastępca burmistrza Darłowa wrę-
czył księdzu medal wybity z okazji 
75-lecia Polskiego Darłowa.

Wielkanocne wielkie granie
D arłowski Ośrodek Kultury im. 

Leopolda Tyrmanda zaprasza 
do udziału w Wielkanocnym Graniu.

Z okazji zbliżających się Świąt 
Wielkiej Nocy, wspólnie z darłowski-
mi parafiami, zagramy dwa koncerty 
– w kościele św. Gertrudy i Mariac-
kim. W sercu świąt, czyli w Wielką 
Niedzielę (17 kwietnia) i „lany ponie-
działek” (18 kwietnia). To dwa różne 
wydarzenia muzyczne, którym przy-
pisujemy wspólny mianownik. Niech 
będzie nim – spotkanie. Spotkanie 
z muzyką, sztuką, kulturą… Spotka-
nie z człowiekiem, rodziną, bliskimi… 
Wreszcie – samym sobą – zachęca 
Magdalena Burduk - Dyrektor Dar-
łowskiego Ośrodka Kultury.
• 17 kwietnia - podczas koncertu „Mu-

zyczna Wielka Niedziela” - spotka-
my się z twórczością argentyńskiego 
twórcy Astora Piazzolli i włoskiego 
mistrza akordeonu Richarda Galliano. 
Koncertem tym połączymy kulturę eu-
ropejską z wpływami amerykańskiego 
jazzu i tanga, a zagrają go:

- Krzysztof Biernacki (klarnet, sak-
sofon), 

- Maciej Drapiński (akordeon),
- Ewa Polska (organy).

• 18 kwietnia - podczas koncertu - 
„Grany lany poniedziałek” zagramy naj-
większe hity kinowe, przeboje muzyki 
klasycznej wykorzystane w międzyna-
rodowych produkcjach: od Bonda do 
Janosika, od Hansa Zimmera (Interstel-
lar) do Jana Sebastiana Bacha (Toccata 
i fuga d-moll). Koncert zagrają: 

- Krzysztof Biernacki (klarnety, sak-
sofony), 

- Maciej Drapiński (akordeon),
- Paulina Krakowian – Biernacka 

(skrzypce, suka biłgorajska),
- Ewa Polska (organy),
- Mateusz Szwankowski (kontrabas, 

klarnet),
- Tomasz Skrętkowski (instrumenty 

perkusyjne).
Przypominamy, że w dalszym 

ciągu spoczywa na nas obowiązek 
zakrywania ust i nosa, ale limity zo-
stały zniesione. Liczymy na Państwa 
obecność. 

Polecamy uwadze i w Wielkim 
Tygodniu zapraszamy do wspólnego, 
Wielkanocnego Grania. 

Wstęp wolny

Spotkanie z profesorem 
22lutego profesor Adam Bodnar był gościem 

pierwszego z cyklu spotkań autorskich w dar-
łowskiej Poczekalni Kultury. Poprowadził je darłowia-
nin, Cezary Łazarewicz.

Prawnik, specjalista w zakresie prawa konstytucyjnego 
i praw człowieka. Rzecznik Praw Obywatelskich VII ka-
dencji (2015-2021). Profesor Adam Bodnar to postać zna-
na opinii publicznej z działalności w Helsińskiej Fundacji 
Praw Człowieka, choć szerzej poznaliśmy go jako Rzeczni-
ka Praw Obywatelskich. Pełniąc ten konstytucyjny urząd 
w latach 2015-2021 starał się być – jak oceniały jego dzia-
łalność media – awangardą zmian, ostrzegając polityków 
przed potencjalnymi zagrożeniami praw jednostki, a także 
krytykując ich, kiedy ci podejmowali działania zagrażające 
szeroko pojętej wolności.

Wielokrotnie A. Bodnar znajdował się w pierwszej 
50. rankingu najbardziej wpływowych prawników 
„Dziennika Gazety Prawnej”. W 2021 r., w sierpniu został 
laureatem Medalu Wolności Słowa, w kategorii „Instytu-
cja” Fundacji Press. Często występuje w mediach, komen-
tując istotne orzeczenia sądów lub zmiany prawa. W 2020 
roku nakładem wydawnictwa Mando, przy współpracy 
z Bartoszem Bartosikiem, ukazała się książka profesora 
Adama Bodnara „Obywatel PL”.  

Adam Bodnar jako Rzecznik Praw Obywatelskich był 
gościem festiwalu Media i Sztuka w 2016 roku. Spotkanie 
z byłym polskim Ombudsmanem było swojego rodzaju 
preludium przed reaktywowanym w nowej formule Media 
i Sztuka – Festiwalem w Darłowie (7-10 lipca 2022 r., Dar-
łówko Zachodnie). Było pierwszym z cyklu planowanych 
prelekcji w miejscu, które zostało ku temu stworzone.

DOK – praca czeka
N ie będziesz sam na scenie 

- zapraszamy do zespołu. 
Darłowski Ośrodek Kultury zaprasza 
do składania CV i listów motywacyj-
nych osoby zainteresowane pracą na 
sezon.

Oferujemy: zatrudnienie na pod-
stawie umowy zlecenie. Ile zarobisz 
zależy od Ciebie – my za 1 godzinę  
płacimy 20 zł/brutto, a godzin w mie-
siącu tyle, ile udźwigniesz. 

Zatem możesz stać jak marynarz 
na „dalekomorach”, górnik na wcza-
sach czy kaowiec na wieczorze zapo-
znawczym w Dalsolu. 

A już całkiem poważnie, szukamy 
pracowników do: obsługi parkingów 
i pracy przy realizacji imprez plene-
rowych.

Oferujemy: pracę, zarobki, dobre 
towarzystwo w załodze, nowe do-
świadczenia. 

Oczekujemy: kultury osobistej, 
chęci, optymizmu. 

Praca od 15 maja 2022 r. do 15 
września 2022 r. Składanie podań do 
10 kwietnia 2022 r.

Rozmowa o pracę: maj 2022 r.
Nasz adres znajdziesz na BIP, 

w wyszukiwarce, na tabliczce widnie-
jącej na budynku. 

www.dok-darlowo.bip.gov.pl
Podczas spotkania darłowska Poczekalnia Kultury 
wypełniła się po brzegi.

Burmistrz Kowna otrzymał pamiątkowy medal wydany z okazji 75-lecia 
Polskiego Darłowa.
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50 tys. zł z Darłowa na WOŚP!
50 133,21 zł w sumie zebrano w Darłowie podczas 30. fi nału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 32 890,21 zł zebrali wolontariusze na 
ulicach miasta – pozostała część kwoty to wyniki tegorocznych licytacji internetowych

T egoroczne serce darłow-
skiej części Wielkiej Orkie-
stry Świątecznej Pomocy 

biło w trzech miejscach, bo tyle też 
sztabów działało na obszarze miasta. 
Wolontariusze ze Szkoły Podstawo-
wej nr 3 im. Króla Eryka Pomorskiego 
zadeklarowali wstępnie uzbieranie 
12 836,20 zł, niewiele mniej – sztab 
Zespołu Szkół Morskich (12 788,89 
zł). Społeczna Szkoła Podstawowa im. 
Lotników Morskich STO uzbierała 
7 265,12 zł.

Pomimo niesprzyjających wa-
runków atmosferycznych – silnych 
wiatrów i nieprzyjemnej aury – 
mieszkańcy Darłowa wyszli na ulice, 
wrzucając do puszek wolontariuszy 
datki na rzecz okulistyki dziecięcej, 
bo taki był cel 30. finału. Niektórzy 
ofiarodawcy – jak relacjonują wolon-
tariusze pracujący w terenie – cały 
rok zbierali monety, by w dniu finału 
wrzucić je do orkiestrowej puszki.

Darłowo gra z WOŚP – do końca 
świata i jeden dzień dłużej. Za każdą 
okazałą formę wsparcia, za zaanga-
żowanie i oddane serca – serdecznie 
dziękujemy! Burmistrz Arkadiusz Klimowicz z małżonką od lat wspiera na wiele sposobów Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy.
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ZBIÓRKA PIENIĘDZY
Fundacja „Morze Miłości” rozpoczęła zbiórkę funduszy na rzecz uchodźców 

z Ukrainy.
Zebrane przez fundację „Morze Miłości” pieniądze będą przeznaczone na pomoc 

uchodźcom z Ukrainy (m.in. transport, wsparcie miejsc tymczasowego zakwatero-
wania, zakup łóżek, śpiworów, koców, żywności, środków higieny osobistej). Dru-
gi cel to pomoc poszkodowanym na Ukrainie w związku z katastrofą humanitarną 
związaną z działaniami zbrojnymi na wschodzie państwa.

Przekaż swoją darowiznę przez portal zrzutka.pl
Jest to zweryfi kowana zbiórka internetowa fundacji „Morze Miłości”.
https://zrzutka.pl/gauyyd

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ БАТЬКІВ ДІТЕЙ ,
ЯКІ ПРИБУВАЮ ТЬ З УКРАЇНИ

Що потр бно зробити , щоб записати дитину
до школи у Польщ ?

На що має право ваша дитина в школ в Польщ ?

• Збер ть документи про попереднє навчання дитини (атестати , дов дки тощо).
Якщо у вас їх немає – напиш ть заяву про загальну к льк сть зак нчених рок в
навчання з зазначенням закладу, в якому навчалася дитина .

• Зв 'яж ться з вибраною вами польською школою подайте заяву про
прийняття у школу. Р шення про прийняття приймає директор.

• Початкова школа в район , де ви живете , повинна прийняти вашу дитину.
Інш початков та середн школи приймають д тей у м ру наявност в льних
м сць .

• Якщо у вибран й школ в даному клас немає м сць , зв ’яж ться з управл нням
гм ни , в як й ви живете , попрос ть вказати школу, яку ваша дитина зможе
в дв дувати .

• Навчання д тей молод у в ц 7-18 рок в у державних школах безкош товне.
Незнання дитиною польської мови не є перешкодою для прийняття до школи .

• Для учн в , як недостатньо волод ють польською мовою , школа орган зовує
додатков безкош товн уроки польської мови . У школ також можуть бути
створен т . зв п дготовч в дд лення.

• Іноземн учн можуть скористатись корекц йними заняттями з навчальних
предмет в .

• Учн та їх батьки можуть розраховувати на психолого-педагог чну допомогу
у зв 'язку з м грац йним досв дом , надану, зокрема , психологами , педагогами
педагог чними терапевтами .

Пам ’ятайте , що найголовн ше – це ваша безпека безпека ваших близьких .

Вся оф ц йна нформац я щодо прав ноземц в на територ ї Республ ки Польща
знаходиться за адресою :

https://www.gov.pl/web/udsc/ukraina

Додат кову нф орм ац ю
м ож на отрим ати :

з а н ом ером т ел еф он у :
+22 34 74 708

з а а дре сою ел ектрон н о ї п ош ти :
ukraina-szkola@mein.gov.pl

Pomoc dla Ukrainy
Szanowni Mieszkańcy Darłowa, jeżeli chcecie pomóc Ukraińcom przy-

bywającym do Darłowa, prosimy o kontakt z Zespołem Zarządzania Kry-
zysowego pod numerami telefonów (całodobowo):

• 602 670 172 - rozmawiać będzie z Państwem Leszek Kuca, pracownik 
Urzędu Miejskiego,

• 509 385 340 - rozmawiać będzie z Państwem Teresa Nowakowska, pra-
cownik Urzędu Miejskiego.

Dary rzeczowe przyjmowane są (po uprzednim uzgodnieniu potrzeb):
• w Darłowskim Centrum Wolontariatu przy ul. Bogusława X 

28 (dworzec PKP) od poniedziałku do piątku w godz. 15:00-19:00,  
kontakt: Joanna WItkowska, telefon 781 830 005 i 94 344 04 97;

• w Poczekalni Kultury przy ul. Bogusława X 28 (dworzec) od ponie-
działku do piątku w godzinach 8:00 - 15:00, telefon 94 355 12 49.

Miejsca noclegowe dla obywateli Ukrainy
Jeżeli dysponujecie Państwo lokalami, w których mogliby zatrzymać się 

Uchodźcy oraz zapewnić całodobowe wyżywienie, prosimy o kontakt pod 
numerem telefonu 602 670 172 - rozmawiać będzie z Państwem Leszek 
Kuca, pracownik Urzędu Miejskiego.

Wszelkie informacje zamieszczane będą na bieżąco na stronie interne-
towej www.darlowo.pl oraz miejskich profilach społecznościowych.

Darłowiacy spieszą z pomocą 
Z  Darłowa wyjechały trzy 

transporty z zebranymi 
w ciągu ostatnich dni rzeczami dla 
mieszkańców Ukrainy. Do ogarnię-
tego wojną kraju trafi wiele niezbęd-
nych rzeczy. Do Jaworowa pojechały 
m.in. artykuły biurowe (lampki, pen-
drive’y, myszki komputerowe, dłu-
gopisy, taśmy, papier, segregatory).

Do domu dziecka w Łucku trafią 
m.in. artykuły spożywcze, śpiwory, 
koce, pościel, słodycze, lekarstwa. 

Koce, śpiwory, artykuły higie-
niczne, artykuły medyczne, dron, 
artykuły wojskowe, telefony, power-
banki, pościel, artykuły chemiczne, 
środki opatrunkowe, batony ener-
getyczne, latarki, baterie pojechały 
do Związku Ukraińców w Koszalinie, 
a stamtąd konwojem humanitar-
nym pojadą do Iwano-Frankiwska 
w Ukrainie.

BARDZO DZIĘKUJEMY WSZYST-
KIM wolontariuszom, osobom, które 
podarowały rzeczy, pomagają w se-
gregowaniu i transportowaniu

Dziękujemy wszystkim, którzy 
przyłączyli się do zbiórki. O listę po-
trzebnych rzeczy można pytać w Dar-
łowskim Centrum Wolontariatu, lub 
po sąsiedzku w Poczekalni Kultury, 
która wspomaga DCW.

Koncert solidarności z Ukrainą
8 marca 2022 roku, z okazji Dania Kobie,t w Kinie Bajka w Darłowie odbył się 

koncert zespołu Trupięgi  „LeśmianBOSO”. 
Blisko 80 minut obcowania z poezją Bolesława Leśmiana w wyjątkowej sce-

nerii i niecodziennej oprawie muzycznej. Podczas koncertu Publiczności okazała 
swoją solidarność z obywatelami Ukrainy. 

Organizatorem wydarzenia był Darłowski Ośrodek Kultury.
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OPINIE

Joanna Klimowicz, 
prezes fundacji charytatywnej 
„Morze Miłości”:
- Nie bądźmy obojętni na dramat, jaki 
dotyka naszych wschodnich sąsiadów. 
Pomóżmy razem obywatelom Ukrainy 
poszkodowanym w  wyniku konfl iktu 
zbrojnego. Od rozpoczęcia rosyjskiej 
agresji przekraczają granice Polski 
z niewielkim dobytkiem. Nie wiadomo, 
kiedy będą mogli wrócić do ojczyzny. 
Sytuacja jest trudna, a wiele osób po-
trzebuje natychmiastowego wsparcia. 
Fundacja „Morze Miłości” rozpoczęła 
zbiórkę na rzecz uchodźców z Ukrainy.

Arkadiusz Klimowicz, 
burmistrz Darłowa:
- Powitałem kolejnych uchodźców 
z  Ukrainy, których około setka przy-
jechało do Darłowa dwoma autokara-
mi ze Szczecina, dzięki pośrednictwu 
wojewody. Kobiety, dzieci, kilku męż-
czyzn… Z  Kijowa, Lwowa, Połtawy, 
Żytomierza, Charkowa… Wielu płaka-
ło i  dziękowało Polakom za gościnę. 
Stara kobieta płakała i mówiła mi: nie 
wiedziałam, że Polacy są tak dobrzy… 

Mamy w Darłowie ok. 200 uchodź-
ców z  Ukrainy. dotarło do nas około 
100 kolejnych. Prosimy o deklarowa-
nie chętnych dla przyjęcia kolejnych 
Ukraińców. Dziękuję wszystkim, któ-
rzy pomagają w jakiejkolwiek formie.

Tomasz Bobin, 
sekretarz Darłowa:
- Zgodnie z ustawą o pomocy obywa-
telom Ukrainy każdemu podmioto-
wi, w szczególności osobie fi zycznej 
prowadzącej gospodarstwo domo-
we, który zapewni zakwaterowanie 
i wyżywienie obywatelom Ukrainy, o 
których mowa w art. 1 ust. 1, może być 
przyznane na jego wniosek, świad-
czenie pieniężne (40 zł) z tego tytułu 
nie dłużej niż za okres 60 dni. Okres 
wypłaty świadczenia może być prze-
dłużony w szczególnie uzasadnionych 
przypadkach Rada Ministrów określi, 
w drodze rozporządzenia, maksymal-
ną wysokość świadczenia pieniężne-
go oraz warunki jego przyznawania i 
przedłużania jego wypłaty, uwzględ-
niając liczbę obywateli Ukrainy na-
pływających na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej.

Iнформація для біженців з України 
Проживання та проживання
Якщо ви є біженцем з України і вам потрібна допомога або хочете зробити 
своє приміщення доступним для житла - зверніться до відділу антикризового 
управління міської адміністрації в Дарлово (адреса: Plac Tadeusza Kościuszki 9, 
76-150 Darłowo, województwo zachodnio-pomorskie, Polska) - тел. +48 94 355 
1219, або звернувшись до співробітників:
    • +48 602 670 172 - Лешек Куца,
    • +48 509 385 340 - Тереза   Новаковська.

Державне управління
Найважливішою державною установою в Дарлово є міська рада в Дарлові 
(адреса: Plac Tadeusza Kościuszki 9, 76-150 Darłowo, województwo zachodnio-po-
morskie, Polska, тел. +48 94 355 1200). Варто пам’ятати, що тут ви не будете в 
змозі займатися ключовими питаннями, пов’язаними зі статусом біженця.
Ви зареєструєте свій приїзд до Польщі на стійці реєстрації – тут ви будете 
заповнювати заяву про надання гуманітарного притулку чи допомоги. Якщо 
ви ще цього не зробили – не хвилюйтеся, ви все одно отримаєте всі папери та 
необхідні засвідчення, а формальності ви завершите пізніше. У цей важкий час 
найголовнішим є людина.
Інформаційний пункт для біженців у Щецині
Dworzec PKP, ul. Krzysztofa Kolumba 2
тел. +48 91 430 3033

Фотографії для документів
Для документів, які офіційно оформлюють ваше перебування в Польщі, вам 
знадобиться фотографія, яку ви можете зробити в Дарлово.
FotoLife
ul. Rynkowa 9
тел. +48 94 344 8202
www.fotolifedarlowo.pl

Робота
Ви можете легально працювати в Польщі. Дарловська філія Повітового агентства 
зайнятості допоможе Вам з роботою. (Darłowska fi lia Powiatowego Urzędu Pracy)

Повітове бюро праці в місто Славно - філія в м. Дарлово
ul. Henryka Wieniawskiego 19
графік роботи: з понеділка по п’ятницю з 8:00 до 13:00.
тел. +48 94 314 6772
www.slawno.praca.gov.pl

Школи та освіта
У Дарлово є дві школи для дітей 6-15 років (початкові школи) і одна для молоді 
16-20 років (середня школа - морський технічний коледж).

Початкова школа № 3 Король Ерік Поморський у Дарлово
ul. Szkolna 12
тел. +48 94 314 2470
www.sp3.darlowo.pl

СТО - Соціальна Початкова Школа Морські авіатори в Дарлово
ul. Zwycięstwa 1
тел. +48 94 314 2051, +48 785 070 848
www.spoleczna.darlowo.info

Морський шкільний комплекс у Дарлово (Школа-інтернат для учнів, де учні у 
віку 16-20 років можуть розраховувати на проживання)
ul. Szpitalna 1
тел. +48 94 314 2426
www.zsm.darlowo.pl

У Дарлово також є один державний дитсадок.
Дитячий садок №2 Яніни Поразінської в Дарлово
ul. Królowej Jadwigi 3
тел. +48 94 314 0221
www.przedszkolenr2.darlowo.pl

Також у місті є приватні дитсадки.
З боку Ратуші в Дарлово освіту координує відділ освіти та соціальних питань 
міського управління Дарлово - тел. +48 94 355 1219.

Лікарі та здоров’я
У Дарлово можна звернутися за допомогою до лікарів. Пам’ятайте, негайно 
дзвонити за номером екстреної допомоги 112 у разі загрози здоров’ю чи 
життю (такий же номер діє у всіх країнах Європейського Союзу).

НЗОЗ «Сімейна клініка»
тел. +48 94 314 4733

НЗОЗ «Дитяча поліклініка»
тел. +48 94 314 4400

Нічний та святковий медичний пункт - медичний пункт
ul. Marii Curie-Skłodowskiej 32
тел. +48 94 314 4733, +48 505 725 624, +48 609 572 999

Найближча лікарня знаходиться в м. Славно (прибл. 20 км від Дарлова).

Аптеки
У Дарлово працюють чергові (цілодобові) аптеки. З графіком роботи кожної з 
аптек з їх адресами можна ознайомитись за посиланням: www.oia.koszalin.pl/
dyzury-aptek/darlowo.

COVID-19
У Дарлово можна зробити щеплення від коронавірусу та зробити швидкий 

тест на антиген на наявність в організмі SARS-CoV-2.
Щеплення проводяться в Центрі загальної вакцинації за адресою: ul. Ma-
rii Curie-Skłodowskiej 32, а обслуговується персоналом районної лікарні у 
Славно. Детальну інформацію про те, як зробити щеплення, можна знайти 

на сайті: www.darlowo.pl/szczepimy/ua.
Тести на COVID-19 проводяться безкоштовно в Дарлово в трьох пунктах - 7 
днів на тиждень:

Парамедик 24 пункт вимазів
Зал очікування культури, ul. Bogusława X 28
графік роботи: понеділок-п’ятниця: 8:00 - 16:00
Попередня реєстрація не потрібна.

Аптека „Мятова”
ul. Powstańców Warszawskich 18
Необхідна попередня реєстрація за телефоном: тел. +48 94 314 0333

Лабораторія VITA
ul. M. C. Skłodowskiej 32 (Будинок з ліфтом, 1 поверх, к. 17)
графік роботи: понеділок-п’ятниця: 11:00 - 13:00, субота: 8:00 - 10:00, неділя: 
9:00 - 11:00
Необхідна попередня реєстрація за телефоном: тел. +48 94 314 1848

Результати діагностики будуть надані через кілька хвилин після збору 
матеріалу для дослідження.
Національні обмеження, пов’язані з пандемією коронавірусу, можна знайти 
на веб-сайті польського уряду: www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-
-i-ograniczenia.

Турбота і підтримка
Якщо вам потрібна допомога, ви можете звернутися до місцевих офісів та 
державних установ, які надають послуги підтримки та догляду.

Районний психолого-педагогічний центр консультації - відділення в Дарлово
ul. Franciszkańska 2
графік роботи: з понеділка по п’ятницю з 8:00 до 14:00
тел. +48 94 314 1149

Громадський центр „Bezpieczna Przystań”
ul. Franciszkańska 2
тел. +48 691 039 903

міський центр соціального забезпечення
тел. +48 94 314 6776

www.mops.darlowo.pl

Поштове Відділення
У Дарлово з понеділка по п’ятницю працює пошта на ul. Pocztowej 36,,   де ви 
можете комплексно обробити свої поштові відправлення. Пам’ятайте, що 
поштовий індекс в Дарлово: 76-150 – важливо, щоб він був на етикетці, якщо 
ви хочете, щоб посилка дісталася до вас без проблем.

Транспорт
Біженці з України мають право на безкоштовний автобусний квиток між 
центром Дарлово та Дарловеком Схід та Дарловком Захід (Дарловко – 
це приморська частина міста). За деталями звертайтеся до працівників 
муніципалітету в Дарлово: +48 602 670 172 - Лешек Куца, +48 509 385 340 - 
Тереза   Новаковська.
З Дарлова можна дістатися автобусом до Кошаліна (бл. 40 км, бл. 100 тис. 
жителів), а залізницею – до Славно (бл. 20 км, бл. 12 тис. жителів). З цих 
місць відправляються потяги далекого сполучення.

Юридична допомога
Якщо Вам потрібна допомога у здійсненні юридичних дій, пов’язаних із 
Вашим перебуванням у Польщі – зверніться до особи, яка Вам допоможе.
Вадим Висенко
тел. +48 791 368 380

Допомога з перекладом
Якщо вам потрібна допомога з польсько-українським спілкуванням, ви 
можете попросити перекладача.
тел. +48 696 959 560, 534 160 190, 881 660 575

Допомога Вашим тваринам
Якщо ви приїхали з собакою, кішкою чи іншою домашньою твариною, і вона 
потребує допомоги - у Дарлово ви можете відвідати ветеринара.
Ветеринарна клініка Мечислава Бойка
ul. Morska 43a
тел. +48 94 314 2689
Nova s. C. Кабінет для тварин
al. Wojska Polskiego 49b
тел. +48 314 4999
Marzena Madej-Szklany ветеринарна служба
ul. Królowej Jadwigi 12
тел. +48 501 455 097

Окуліст
Якщо, окуляри розбиті/ зламані або залишені в Україні – окуліст допоможе у 
виборі окулярів.
Оптичний відділ Йоланти Івко
ul. Powstańców Warszawskich 39
тел. +48 94 314 3989
Оптичний салон Жепецького
ul. Marii Curie-Skłodowskiej 35
тел. +48 574 408 930

Franciszkanie darłowscy ze-
brali  prawie 23 tys. złotych i prze-
kazali Caritas Polska.

Dadatkowo ojcowie franciszka-
nie konwentualni klasztoru w Dar-
łowie zdecydowali się przyjąć pod 
swój dach uchodźców z Ukrainy
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Samorządowe Spotkanie Noworoczne 

Miasto Darłowo to wspaniali ludzie
25 stycznia, punktualnie o godzinie 12, w sali konferencyjnej darłowskiego ratusza miało miejsce nietypowe, bo jeszcze w duchu pandemii, spotkanie 
świąteczno-noworoczne Burmistrza Miasta Darłowa. Tradycyjnie wręczono na nim wyróżnienia za najważniejsze inicjatywy ubiegłego roku. 

Wiktoria Wyczesany to znana wszystkim darłowiakom 
pielęgniarka

Państwo Mariola i Andrzej Cembikowie to twórcy darłow-
skiego Festiwalu Latawców, który w ubiegłym roku po-
wrócił do Darłowa

Marcin Miklasiński i Wojciech Cyperski - to policjanci, któ-
rzy w czasie służby uratowali życie mieszkance Darłowa, 
udzielając jej fachowej pomocy przedmedycznej.

Oliwka Borkowicz,(Klub Bokserski Kontra Darłowo)

Kacper Skoneczny to trener i założyciel Klubu Bokserskiego 
„Kontra Darłowo”Artur Hamerling to opiekun koła modelarskiego

Zygmunt Smulski, Piotr Smulski - ojciec z synem, którzy 
prowadzą zakład szewski

Gratulacje otrzymał Janusz Przybyszewski, syn pierwszego 
powojennego zegarmistrza w Darłowie

Zespół „Niezbędny Balast” w składzie: Bogdan Balcerzak, Robert Gorgol i uczniowie Ze-
społu Szkół Morskich w Darłowie. 



Bal dla Hospicjum po raz 16.
W Hotelu Amber Port w Darłówku Zachodnim 19 lutego odbył się już po raz 16. Bal Charytatywny na rzecz Domu Hospicyjno-Opiekuńczego 
im. Biskupa Czesława Domina w Darłowie, który zorganizowała Fundacja Charytatywna „Morze Miłości”

P odczas zabawy goście go-
towi byli otworzyć serca 
i portfele, by wspomóc 

darłowską placówkę – zebrana kwota 
120 036 zł jest tego najpiękniejszym 
dowodem. Wylicytowano wiele atrak-
cyjnych przedmiotów przekazanych 
przez darczyńców.

Cieszymy się, że fundacja po raz 
kolejny – wielkością serc swoich 
darczyńców – wesprze darłowskie 
hospicjum, tak pięknie wpisujące 
się w pomoc drugiemu człowiekowi 
w Darłowie.

- Staję przed państwem z całą 
wdzięcznością za to, że jesteście bli-
sko takiego dzieła jak darłowskie ho-
spicjum, bo ten świat w swojej barw-
ności życia ciągle eksponuje wszystko 
to, co jest zdrowe, młode, bezproble-
mowe. Ale ten prawdziwy nurt życia 
jest inny - to słowa biskupa Edwarda 

Dajczaka, wypowiedziane podczas 
jednego z poprzednich balów chary-
tatywnych w Darłowie. To wydarzenie 
wyjątkowe nie tylko dla mieszkańców 
Darłowa, ale też dla całej diecezji i za-
wsze obejmowane patronatem ho-
norowym przez ordynariusza naszej 
diecezji. Biskup za każdym razem 
podkreśla fakt, że dzięki wsparciu lu-
dzi dobrej woli najpierw udało się wy-
budować Dom Hospicyjno-Opiekuń-
czy Caritas, a potem go wyposażyć

Bal odbył się po raz 16. i po raz 
kolejny organizowany był przez fun-
dację „Morze Miłości”, której preze-
sem jest Joanna Klimowicz (wspólnie 
m.in. z Danutą Woźniak od początku 
wspiera hospicjum). Fundacja orga-
nizuje również letnie festyny chary-
tatywne i kilka innych akcji - zbiera 
m.in. datki na stworzenie w Darłowie 
miejsca pochówku dzieci utraconych.

Dla DORT po raz 23. 
B al charytatywny na rzecz 

Dziennego Ośrodka Re-
habilitacyjno-Terapeutycznego 
w Darłowie tradycyjnie odbył się 
w ośrodku Bursztyn Medical Spa 
w Bobolinie.

- Ogromna kwota ponad 80 ty-
sięcy zł. to jest dochód z balu, 
a więc po odliczeniu wszystkich 
kosztów - mówi Marzena Górzyń-

ska, prezes Stowarzyszenia prowa-
dzącego DORT. - Jesteśmy ogrom-
nie wdzięczni za okazane serce. Te 
pieniądze pozwolą funkcjonować 
naszemu ośrodkowi przez rok i też 
go trochę rozwinąć. Na pewno za 
część środków dokupimy sprzęt do 
rehabilitacji niepełnosprawnych 
dzieci, a reszta będzie na bieżące 
potrzeby ośrodka. Serdecznie dzię-

kuję wszystkim za okazane serce 
i wsparcie, które otrzymujemy - 
dodaje.

Dzienny Ośrodek Rehabilita-
cyjno-Terapeutyczny w Darłowie 
działa przy Stowarzyszeniu Osób 
Niepełnosprawnych, ich Rodzin 
i Przyjaciół na Terenie Ziemi Dar-
łowskiej i Gmin Ościennych.

Podpisano umowę na wsparcie psychologiczno-
-pedagogiczne dla darłowskich uczniów
W  darłowskim ratuszu pod-

pisano umowę między 
miastem a samorządem wojewódz-
twa w sprawie organizacji dodat-
kowych zajęć szkolnych mających 
pomóc dzieciom w poradzeniu sobie 
z negatywnymi skutkami pandemii 
Covid-19.

Projekt „Pomorze Zachodnie 
Wsparcie Psychologiczno-Pedago-
giczne” współfinansowany jest przez 
Unię Europejską w ramach Europej-

skiego Funduszu Społecznego.
Wicemarszałek województwa za-

chodniopomorskiego - Tomasz So-
bieraj, kolejne umowy w tej sprawie 
podpisał między innymi z darłow-
skim ratuszem, który reprezentował 
zastępca burmistrza Rafał Nagórski 
i skarbnik Miasta - Agnieszka Bałba-
tun-Andrys.

Projekt zakłada zajęcia wyrów-
nawcze w grupach oraz indywidualne, 
mające pomóc dzieciom w poradze-

niu sobie z negatywnymi skutkami 
pandemii Covid-19. - Nauka zdalna, 
trudności w jej organizacji odcisnęły 
się dotkliwie na zdrowiu i umiejęt-
nościach społecznych wielu dzieci. 
Pomoc psychologiczna dla dzieci 
i młodzieży jest niezbędna - mówił 
marszałek

Całkowita wartość projektu reali-
zowanego w jednostkach terytorial-
nych województwa zachodniopomor-
skiego to 16,5 mln zł.

Znani i nieznani  -  IV tom
To już kolejny tom wspomnień o  osobach mniej 

lub bardziej znanych, które przeszły na „drugą stro-
nę”. Jej autorem jest Jan Sroka z „Fundacji Dziedzic-
two”.

„Znani i  nieznani mieszkańcy powiatu sławieńskie-
go” to sylwetki kilkudziesięciu osób wybranych i  zapa-
miętanych przez autorów biogramów. To kolejna próba 
zatrzymania czasu. Jak mówi Jan Sroka, autor publikacji: 
- Człowiek umiera co najmniej dwa razy. Po raz pierwszy 
jako jednostka psychofizyczna. Żyje jednak nadal w  pa-
mięci tych, którzy go znali: rodziny, przyjaciół, znajomych. 
Kiedy odchodzi to pokolenie, kończy się mały czas historii. 
W wielkim czasie historii funkcjonują nieliczni, a decydu-
je o tym wiele czynników. Bardzo często przypadek, jeśli 
koniunkturę polityczną czy modę zaliczyć do tych właśnie 
czynników. Być może takie publikacje w  bardzo skrom-
ny sposób pozwolą niektórym nieco dłużej przetrwać 
w wielkim czasie historii, w pamięci przyszłych mieszkań-
ców sławieńskiego powiatu. Piszemy o tych nieżyjących 
już mieszkańcach powiatu ciepło, starając się wyszukać 
w ich biografiach cechy pozytywne, dzięki którym zostali 
zapamiętani. 

W IV tomie przeczytamy między innymi o: Z. Arłuko-
wiczu, B. Dąbrowskim, H. Grzybaku, Z. Guzym, S. Hołubie, 
E. Huzarek, E. Kołtuniak, J. Krajczyńskim, K. Kuligowskim, 
Z. Łazarewiczu, Janie Oliku, J. Skórskim, W. Szafrańcu, o. J. 
Szypulskim, D. Trębickiej a także E. Ziółkowskim.

Od lewej stoją: Danuta Woźniak - Wiceprezez Zarządu Fundacji „Morze Miłości”, ks. bp. Edward Dajczak, or-
dynariusz diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, Joanna Klimowicz - przez „Fundacji Morze Miłości”, ks. Tomasz 
Roda, ks. Krzysztof Sendecki
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Nad rzeką zbrodni
„To była zimna, jesienna noc. 

Na morzu szalał sztorm, w mieście 
wiatr zrywał dachówki, łamał gałę-
zie drzew, zrywał druty elektryczne. 
Miasto już przed wieczorem opusto-
szało, ludzie pozamykali się w swoich 
domach, żeby przeczekać sztormową 
pogodę.”

W ten sposób rozpoczyna się naj-
nowsza książka Bogusława Janiczaka 

„Nad rzeką zbrodni”. Autor zabiera 
nas do Darłowa, gdzie policja próbuje 
odkryć co kryje się za licznymi zbrod-
niami. Klimat mrocznej powieści kry-
minalnej potęguje przede wszystkim 
atmosfera otaxzająca Zamek Książąt 
Pomorskich. To właśnie z muzeum 
zostają skradzione dzieła sztuki o 
wielkiej wartości artystycznej – m.in. 
monstrancja, obrazy, złote monety…

Wsparcie starosty 
Wostatnim czasie z wizytą 

w Zespole Szkół Morskich 
w Darłowie gościł starosta sławień-
ski, Wojciech Wiśniowski - także ab-
solwent tej szkoły.

Starosta, w związku z wojną na 
terytorium zaprzyjaźnionej z Pol-
ską Ukrainy, spotkał się z uczniami 
szkoły, którzy przybyli do nas z te-
rytorium tego państwa. Wszyscy oni 
pozostawili tam swoich bliskich, ro-
dziny i przyjaciół. Martwią się o ich 

życie, o to, jak sobie radzą, czy dadzą 
radę przetrwa.

Starosta podczas serdecznej roz-
mowy obiecał im wsparcie i pomoc w 
jakichkolwiek problemach, z jakimi 
się zderzą.

Były też momenty wzruszające - 
młodzież ucząca się w naszej „Mor-
skiej”, ze łzami w oczach opowiadała, 
jakie, mimo ogromu tragedii, mają 
szczęście, mogąc tu mieszkać i reali-
zować we edukacyjne marzenia.



Święto Osadników Ziemi Darłowskiej 

77 lat polskiego Darłowa
Tradycyjnie, 7 marca, skupieni w  Klubie Pionierów Ziemi Darłowskiej darłowscy 
osadnicy zorganizowali pod patronatem burmistrza „Dzień Osadnika”  

Ś więto Osadników Zie-
mi Darłowskiej z okazji 
77. rocznicy polskiego Dar-

łowa rozpoczęło się w kościele św. 
Jerzego mszą świętą w intencji zmar-
łych i żyjących Pionierów Ziemi Dar-
łowskiej. Odprawił ją o. Adrian Zalew-
ski z parafii M. B. Częstochowskiej. 
Udział w niej wzięły poczty sztanda-
rowe, kompania honorowa ZSM, wła-
dze miasta z burmistrzem na czele, 
harcerze, pionierzy. Za udział w mszy 
wszystkim podziękowała Bożena To-
malak - prezes Klubu Pionierów Zie-
mi Darłowskiej. 

Następnie przemaszerowano na 
plac Marszałka Józefa Piłsudskiego, 
gdzie przy zapalonym zniczu pod Obe-
liskiem Pionierów Daniel Frącz – z Biu-
ra Burmistrza - powitał wszystkich 
przybyłych, na czele z Arkadiuszem 

Klimowiczem - burmistrzem Darłowa 
i wójtem Darłowa - Radosławem Gła-
żewskim. Szczególnie serdecznie wita-
no wszystkich pierwszych osadników 
oraz delegacje bratnich klubów pionie-
rów z Kołobrzegu i Koszalina. Gospo-
darz Darłowa przypomniał kilka faktów 
historii Ziemi Darłowskiej.

W tych dniach 1945 roku w Darło-
wie pozostało około tysiąca jego nie-
mieckich mieszkańców, w tym trochę 
Polaków, Francuzów i Rosjan, którzy 
byli tu na przymusowych robotach 
albo w niemieckim obozie pracy bu-
dującym żelbetowe kadłuby statków.

Jak czytamy w ich wspomnie-
niach: „W pierwszych miesiącach 
powojennych  brakowało wszystkie-
go a nawet wody i prądu. Wysadzone 
mosty drogowy i kolejowy, zniszczo-
na stocznia, zblokowany port, nie-

czynna gazownia i  elektrownia takie 
Darłowo pozostawili nam Niemcy”. 
To czego nie udało się Niemcom 
zniszczyć przejęli Rosjanie i wszyst-
ko co dla nich było użyteczne wywo-
zili do Związku Radzieckiego, robiąc 
magazyny urządzeń i rzeczy m.in. 
w kościele Mariackim, fabryce mebli 
i w innych miejscach. Komendantu-
ra sowiecka rządziła wszystkim i nie 
uznawała władz polskich. Dzięki za-
pałowi coraz liczniej przybywających 
w drugiej połowie lat czterdziestych 
XX wieku Osadników, Darłowo stop-
niowo leczyło swoje rany. Osadnicy 
na czele z nieocenionym pierwszym 
powojennym burmistrzem miasta 
Stanisławem Dulewiczem przywra-
cali do życia wyludnione miasto 
i nadawali mu polski charakter - 
czytamy dalej.

Film  o burmistrzu 
W  77. rocznicę Polskiego 

Darłowa swoją premierę 
internetową miał dokument o pierw-
szym powojennym burmistrzu Dar-
łowa – Stanisławie Dulewiczu. – To 
kolejne ważne świadectwo tamtych 
czasów – komentuje burmistrz, Arka-
diusz Klimowicz.

- Bardzo wielu z nas to potomkowie 
uchodźców i emigrantów. My nazywa-
my ich osadnikami i pionierami. Po 
tym jak 77 lat temu, 7 marca 1945 roku, 
Armia Czerwona zajęła Ruegenwalde, 
Derłów/Darłowo i okoliczne wsie zaczę-
ły się zaludniać Polakami i Ukraińcami, 
którzy często pod przymusem musieli 
opuścić swoje domy na wschodzie - do-
daje burmistrz. 

Pomysł zrealizowania filmu doku-
mentalnego o Dulewiczu narodził się 
po uroczystej premierze ubiegłorocz-
nego dokumentu poświęconego samym 
pionierom ziemi darłowskiej. Wówczas 
mówiono: jest ulica jego imienia, rzeźba 

uliczna, tablica pamiątkowa nad wej-
ściem do szkoły. Nie powstał natomiast 
większy materiał filmowy poświęcony 
jego osobie. Mając świadków historii 
tych czasów grzechem byłoby z tego 
pomysłu zrezygnować.

Red. Adam Stacewicz, który podjął 
się po raz drugi tego trudnego zada-
nia zgromadził setki minut rozmów 
z osobami, które Dulewicza znały oso-
biście, znały z opowieści, lub Dulewi-
cza studiowały. To między innymi: b. 
Dyrektor Miejskiego Gimnazjum jego 
imienia, Małgorzata Świątkowska, 

która poświęciła Stanisławowi Dule-
wiczowi swoją pracę dyplomową, Elż-
bieta Jaworska – jego córka, Elżbieta 
Tomalak – prezes Klubu Pionierów Zie-
mi Darłowskiej, mająca korzenie nie-
mieckie Brygida Jeżewska – pedagog, 
która Dulewicza znała z czasów nie-
mieckiego Rugendalde, czy Ewa Bielecka 
– b. Dyrektor Zamku Książąt Pomor-
skich w Darłowie. W filmie jest również 
fragment wspomnień, nieżyjącego już 
pierwszego gońca powojennego bur-
mistrza – Jana Skórskiego, z którym 
spotkanie udało się zarchiwizować, 
w ramach jednego ze spotkań w Dar-
łowskim Centrum Wolontariatu.

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

Jego wspomnienia głównie z lat 1945 
– 1948, napisane w 1957 r. zawierają 
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”.

Przez całe życie przyświecała mu 
dewiza: „Bez przeszłości nie ma przy-
szłości”.
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Kwiaty składa Burmistrz - Arkadiusz Klimowicz w towarzystwie radne-
go RM: Jerzego Maciąga i Przewodniczącego RM: Czesława Woźniaka.

Kompania Honorowa Zespołu Szkół Morskich
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Dokument o Stanisławie Du-
lewiczu obejrzeć można na miej-
skich kanałach: Youtube oraz Fa-
cebook. Premiera stacjonarna, 25 
marca, o godz. 12, w kinie Bajka.



Mistrzowie sportu w ZSM
Od września 2022 r. w Zespole Szkół Morskich w Darłowie planowane jest urucho-
mienie klasy mistrzostwa sportowego. Utworzenie klasy, której specjalnością ma 
być piłka siatkowa, służy nie tylko wzbogacaniu szkolnej oferty, ale przede wszyst-
kim ma być odpowiedzą na zapotrzebowanie rodziców i młodzieży uzdolnionej spor-
towo. Ponieważ szkołą posiada odpowiednie zaplecze, chce podjąć to wyzwanie

Z espół Szkół Morskich 
w Darłowie po zmianach 
organizacyjnych i włącze-

niu w skład Zespołu Szkół im S. Że-
romskiego posiada bardzo bogatą 
infrastrukturę sportową, w tym 2 peł-
nowymiarowe hale sportowe, jedną 
salę sportową, siłownię wewnętrzną 
oraz zewnętrzną, a także dwa boiska 
sportowe. Warunkiem niezbędnym 
do utworzenia oddziału mistrzostwa 
sportowego jest posiadanie obiek-
tów lub urządzeń sportowych nie-
zbędnych do prowadzenia szkolenia. 
W przypadku piłki siatkowej nasza 
placówka spełnia ten warunek. 

Oddziały mistrzostwa sportowe-
go muszą realizować program szko-
lenia sportowego we współpracy 

z polskimi związkami sportowymi, 
klubami sportowymi, stowarzysze-
niami prowadzącymi działalność 
statutową w zakresie kultury fi-
zycznej lub uczelniami prowadzą-
cymi studia wyższe na kierunku 
związanym z dziedziną nauk o kul-
turze fizycznej. W Darłowie prężnie 
działa klub M&W Stocznia Darłowo, 
który specjalizuje się w szkoleniu 
siatkarskim dzieci i młodzieży. Klub 
zadeklarował chęć współpracy ze 
szkołą. 

Uczniom oddziałów mistrzostwa 
sportowego uczącym się poza miej-
scem stałego zamieszkania szkoła 
ma obowiązek zapewnienia w okre-
sie pobierania nauki zakwaterowania 
w internacie oraz całodzienne wyży-

wienie w pełni pokrywające ubytki 
energetyczne powstałe podczas zajęć 
sportowych. Wszyscy uczniowie chęt-
ni do pobierania nauki w szkole będą 
mieli możliwość zakwaterowania 
i zapewnienia odpowiedniego wyży-
wienia.

Zespół Szkół Morskich posiada 
odpowiednie zaplecze i przygotowa-
ną kadrę, dlatego w nadchodzącym 
roku szkolnym czekamy na młodzież 
uzdolnioną sportowo, która będzie 
chciała rozwijać swoje pasje. Każdy 
kandydat będzie musiał posiadać za-
świadczenie o braku przeciwwskazań 
zdrowotnych i przejść pomyślnie test 
sprawnościowy, który będzie prze-
prowadzony w maju. Zapraszamy 
chętnych.

Stypendia dla najlepszych rozdane 
Szkoła Podstawowa 
im. Lotników Morskich STO 
25 lutego zostały rozdane sty-

pendia za wyniki w nauce i zacho-
wanie w I półroczu roku szkolnego 
2021/2022.

Z tej okazji dyplomy uczniom 

wręczał zastępca burmistrza Rafał 
Nagórski oraz dyrektor szkoły Jo-
anna Tarkowska. Uczniom towarzy-
szyli dumni rodzice. 

Aby uzyskać stypendium nauko-
we należało wypracować średnią 
z przedmiotów co najmniej 4,75 oraz 

mieć przynajmniej bardzo dobrą 
ocenę z zachowania. 

W szkole mieszczącej się w Dar-
łówku Zachodnim stypendium 
otrzymało 43 osoby, co stanowi 44% 
uczniów. 

Gratulujemy uczniom, ich ro-
dzicom i nauczycielom wysokich 
wyników w nauce i życzymy dal-
szych sukcesów.

Szkoła Podstawowa nr 3 im. 
Króla Eryka Pomorskiego 
28 lutego uczniowie z klas 4-8 

Szkoły Podstawowej nr 3 im. Kró-
la Eryka Pomorskiego w Darłowie 
odebrali dyplomy za wysokie wyni-
ki w nauce osiągnięte w I półroczu 
roku szkolnego 2021/2022.

Podczas uroczystego apelu Ar-
kadiusz Klimowicz - burmistrz 
Miasta Darłowo, jego zastępca 
Rafał Nagórski z przedstawiciela-
mi Rady Miasta oraz dyrektorem 
szkoły Bożeną Tatuśko wręczyli 
wyróżnionym stypendia, a ich ro-
dzicom i opiekunom listy gratula-
cyjne.

Stypendia otrzymało 180 
uczniów.

Gratulujemy wszystkim sty-
pendystom, ich rodzicom i nauczy-
cielom wysokich wyników w nauce 
i życzymy dalszych sukcesów.

Stypendium motywacyjne jest 
nagrodą za osiągnięcia w nauce 
w ramach „Lokalnego Programu 
Wspierania edukacji uzdolnionych 
dzieci i młodzieży uczących się na 
terenie Miasta Darłowo.”

Dzień Otwarty w Morskiej
Z espół Szkół Morskich w Dar-

łowie serdecznie zapra-
sza przyszłych absolwentów szkół 
podstawowych na „Dzień Otwarty 
w Morskiej”, który odbędzie się 21 
marca.

 Dla uczniów i nauczycieli organi-
zatorzy przygotowali wiele atrakcji.

 Uczestnicy „Dni Otwartych 
w Morskiej” będą mieli możliwość 
poznać ofertę edukacyjną Szko-
ły Morskiej, zobaczyć jak wygląda 
baza dydaktyczna i poznać swoich 
możliwych przyszłych nauczycie-
li. W atrakcyjny sposób postarają się 
przedstawić w jaki sposób przygoto-
wać się do podjęcia nauki w szkole 
średniej. Dodatkowo chętni będą mo-
gli wziąć udział w zawodach spraw-
nościowych „Morskie Zmagania”. Dla 
uczestników Gry terenowej cenne 
nagrody w tym bilety do kina dla ca-
łej klasy, zaproszenie na pizzę i wiele 
innych cennych upominków.

 Zaprezentowana zostanie także 
oferta edukacyjna, kierunki kształce-
nia, szkolne tradycje, zajęcia dodatko-

we, kursy i szkolenia, które są reali-
zowane w ZSM. Uczestnicy dowiedzą 
się jak wygląda baza dydaktyczna. Dla 
wszystkich pyszny poczęstunek.

Zapraszamy 21 marca 2022 roku 
w godzinach 8 - 14 zarówno grupy 
zorganizowane, jak i gości indywi-
dualnych. 

Ruszyła rekrutacja „pierwszaków”
Już od 14 lutego Szkoła Podstawowa 

nr 3 im. Króla Eryka Pomorskiego 
w Darłowie prowadzi rekrutację do klas 
pierwszych na rok szkolny 2022/2023.

Wniosek/zgłoszenie można pobrać 
ze szkolnej strony internetowej www.
sp3.darlowo.pl lub bezpośrednio z se-
kretariatu (ul. Szkolna 12).

Burmistrz Arkadiusz Klimowicz gratulował wybitnym uczniom uzyska-
nych wyników w nauce i sporcie.

Stypendia wręczył zastępca burmistrza Darłowa Rafał Nagórski.
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Większe pieniądze na sport
W  roku 2022 Miasto Dar-

łowo przeznaczyło po-
nad 50 tysięcy złotych więcej dotacji 
dla klubów sportowych. Zastępca 
burmistrza Darłowa Rafał Nagór-
ski wręczył czeki prezesom klubów 
sportowych z Darłowa na całoroczną 
działalność.

Przypomnijmy, że w 2021 r. wiel-
kość wsparcia Miasta dla klubów 
wyniosła 375 tys. zł, a w roku bie-
żącym ratusz wyasygnował na kluby 
sportowe kwotę 427 tys. zł. Wzrost 
wydatków na sport to efekt wyjścia 
naprzeciw oczekiwaniom działaczy 
sportowych i samych zawodników.

Działacze sportowi wskazywali 
na duże sukcesy sportowe rangi nie 

tylko mistrzostw regionu, kraju i Eu-
ropy, ale były także wysokie miejsca 
olimpijskie darłowskich sportowców 
w Tokio w 2021 r.

Środki dla klubów zostały już 
przelane, a wielkość dofinansowania 
dla poszczególnych klubów na 2022 r. 
przedstawia się następująco: 

1. Miejski Klub Sportowy Darłovia 
Darłowo – 270 000 zł,

2. Klub Kolarski Ziemia Darłow-
ska – 49.000 zł,

3. Uczniowski Klub Sportowy Or-
lik Darłowo – 40 000 zł,

4. Klub Sportowy Stocznia Darło-
wo M&W – 35 000 zł,

5. Darłowski Międzyszkolny Klub 
Sportowy Delfin – 12 000 zł,

6. Pływacki Uczniowski Klub 
Sportowy Neon – 8 000 zł,

7. Akademia Sportu Kimura Dar-
łowo – 7 000 zł,

8. Uczniowski Klub Sportowy 
Ashihara Karate i Jujitsu – 6 000 zł.

Oprócz rosnących dotacji dla klu-
bów sportowych Miasto Darłowo 
przeznacza również systematycznie 
rosnące środki na stypendia i nagro-
dy za wybitne osiągnięcia sportowe 
w danym roku. I tak: 

• do 2019 r. było to 20.000 zł,
• w 2020 r. – 27.200 zł,
• w 2021 r. nagród nie przyzna-

no w związku z panującą epidemią 
i wprowadzonymi obostrzeniami 
wiele zawodów rangi mistrzowskiej 

nie odbyło się, a tym samym wielu 
zawodników nie miało szansy spełnić 
kryteriów regulaminu przyznawania 
nagród i stypendiów,

• w 2022 r. – 40.000 zł, co pozwoliło 
przyznać nagrody 58 zawodniczkom 
i zawodnikom darłowskich klubów 
sportowych.

40 lat minęło!
Cztery dekady temu niewielu było takich, którzy wierzyliby, że w roku 2022 Klub 
Kolarski „Ziemia Darłowska” nie tylko odnosił sukcesy, ale w ogóle istniał

28stycznia w Kinie 
„Bajka” spotkała się 
cała klubowa rodzi-

na, sponsorzy, samorządowcy i kibi-
ce kolarstwa. W uznaniu dla zasług 
klubu, jego osiągnięć i wyników bur-
mistrz Darłowa Arkadiusz Klimo-
wicz podarował bardzo oryginalny 
prezent – „Złote Koło”. Symboliczny 
wyraz uznania za te mijające już 40 
lat istnienia, z nadzieją, że na tym 
kole nasze wspaniałe kolarki wywal-
czą o najmniej tyle samo sukcesów, 
że to „Złote Koło” stanie się talizma-
nem zawodniczek Ziemi Darłowskiej, 
a może i emblematem klubu.

Pasja nie ma granic, do tego upór 
Eugeniusza Adamowa i dobrze do-
brana kadra szkoleniowa dały efekty. 
Oczywiście nie od razu. W sporcie ko-
larskim sukcesy przychodzą powoli. 
Bardzo ciężka praca treningowa, mo-
zolne kręcenie pedałami, litry potu. 
Co ważne, znakomity dobór kadr za-
wodniczych - wiele kolarek i kolarzy, 
wielu nie wytrzymywało kolarskiej 
harówki, ale ci, co zostali, zdani byli 
na sukcesy.

Prezes Adamow ze swadą i nie-
ukrywanym wzruszeniem opowie-
dział, w wielkim skrócie, jak te 40 lat 
darłowskiego kolarstwa wyglądało. 
Znakomita pamięć Eugeniusza po-
zwoliła przytoczyć nawet detalicz-
ne, drobne fakty z działalności klu-
bu, wyjazdów na zawody; wymieniał 
pierwsze sukcesy medalowe, kolejne 
wyścigi i miejsca na kryteriach. Wiele 
nazwisk, wiele ciepłych wspomnień- 

głównie dziewcząt, które zdomino-
wały darłowskie kolarstwo od roku 
1990.

Ciekawostką jest, że kadra za-
wodnicza „Ziemi Darłowskiej” ma 
w dorobku niemal 600 medali róż-
nych, krajowych, europejskich 
i światowych zawodów. Dorobek 
ten powstawał zarówno na szosie, 
jak i na torze. W przyszłości to wła-

śnie z torem kojarzyły się najwięk-
sze sukcesy klubu. Z zawodów rangi 
mistrzostw Polski, czy też Pucharu 
Polski darłowskie kolarki przywo-
ziły, popularnie mówiąc, worek me-
dali i znakomitych lokat. Równo na 
40-lecie klubu „Ziemia Darłowska” 
dorobiła się trzech olimpijek, star-
tujących z dobrym efektem w zawo-
dach kolarskich.
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Prezes MKS Darłovia Darłowo Waldemar Śmigielski odbiera czek na 
270 000 zł dla klubu.
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Złoci młodzicy Stoczni 
Mistrzostwo Województwa Zachodniopomorskiego w Piłce Siatkowej Chłopców w sezonie 2021/2022 zdobyli młodzicy KS Stoczni Darłowo M&W!

W  hali Zespołu Szkół 
Morskich w Darłowie 
w dniach 26-27 lutego 

odbył się finał rozgrywek o Mistrzo-
stwo Województwa Zachodniopomor-
skiego w Piłce Siatkowej Młodzików. 
W finale udział wzięły następujące 
zespoły, które rywalizowały w dwóch 
grupach. W meczu finałowym Akade-
mia Siatkówki 13 Koszalin przegrała 
z KS Stocznia Darłowo M&W 0:2.

Skład zespołu Stoczni: Filip Perży-
ło, Jakub Wiliński, Wiktor Wieczorek, 
Mikołaj Sadłowski, Hubert Tomczyk, 
Krzysztof Polakowski, Krystian Pió-
recki, Igor Żebrowski, I trener – Ja-
cek Surdel, prezes Marek Wojniusz, II 
trener Edmund Surdel, Julian Lupke, 
Kacper Kasprzykowski, Wojciech Kie-
ca, Nikodem Paduch, Franciszek Woj-
ciechowski – kpt. zespołu, Tobiasz 
Kopiński.

Wśród najlepszych zawodników 
turnieju znalazło się czterech za-
wodników Stoczni:  najlepszy roz-
grywający - Tobiasz Kopiński, naj-
lepszy środkowy - Mikołaj Sadłowski, 
wyróżniający w zespole - Franciszek 
Wojciechowski oraz MVP turnieju 
Krystian Piórecki.

Nagrody wręczali: starosta sła-
wieński Wojciech Wiśniowski, sekre-
tarz Miasta Darłowa Tomasz Bobin, 
kierownik Referatu Sportu i Rekreacji 
UM Waldemar Śmigielski oraz prezes 
KS Stocznia Darłowo M&W Marek 
Wojniusz.

- To bardzo duży sukces mło-
dych siatkarzy Stoczni. Tym bar-

dziej, że jest to pierwszy tytuł 
mistrzowski w historii klubu, pre-
miowany awansem do ćwierćfina-
łu mistrzostw Polski. Pokonanie 
w rozgrywkach na szczeblu woje-
wództwa zespołów, które działają 
w siatkarskich ośrodkach spor-
towych świadczy o tym, że praca 
szkoleniowa, wychowawcza i or-
ganizacyjna z dziećmi i młodzieżą 
w klubie jest prowadzona na wy-
sokim poziomie. Myślę, że sukces 

spowoduje jeszcze większe zainte-
resowanie piłką siatkową - mówi 
Edmund Surdel, II trener zwycię-
skiego zespołu. 

Bardzo dziękujemy kibicom, któ-
rzy dopingowali nasz zespół. Jest to 
ważny element sukcesu. Zarząd klubu 
dziękuje wszystkim, którzy poma-
gali w organizacji turnieju, a przede 
wszystkim dyrektor Zespołu Szkół 
Morskich w Darłowie, Urzędowi Mia-
sta Darłowo oraz wspaniałym ro-

dzicom, którzy zaangażowani są nie 
tylko przy okazji takich zawodów, ale 
pomagają nam także w codziennej 
działalności. 

Końcowa tabela:
1. KS Stocznia Darłowo M&W,
2. Akademia Siatkówki 13 Koszalin,
3. Glinka Academy UKS Volley Wałcz,
4. MKS Gryf Szczecinek,
5-6. LMKS Żak Pyrzyce,
7. MKS Mieszko Połczyn Zdrój.

Rewanżowa runda Darłovii
21stycznia tego roku odbyło 

się walne zebranie spra-
wozdawczo-wyborcze MKS Darłovii 
Darłowo. W skład nowego zarządu 
weszli: W. Śmigielski (prezes), T. 
Bobin, J. Maciąg, A. Romańczuk, W. 
Strzelecki, D. Kosko, W. Gontarz, W. 
Parus.

Dzień wcześniej trener Mateusz 
Kaźmierczak dał sygnał do rozpoczę-
cia przygotowań do wiosennej rundy 
rewanżowej Kipsta IV Ligi. Podobnie 
etap przygotowań rozpoczęli pod-

opieczni trenera Artura Maciąga – 
zespół rezerw Darłovii.

Oprócz ciężkiej pracy treningowej 
zespoły MKS-u rozgrywały mecze to-
warzyskie. Im bliżej inauguracji roz-
grywek, tym forma naszych zespołów 
rosła, co jest dobrym prognostykiem 
przed startem obu lig. 

Jeżeli chodzi o zmiany kadrowe, 
to Kamil Włodarczyk dostał propo-
zycję posady grającego trenera z LZS 
Kowalewice i ją przyjął. Powodzenia 
i dziękujemy, Kamil. 

Zespół zasilili: Jakub Kulon, zawod-
nik Bałtyku Koszalin (w sparingach 
autor 3. goli), bramkarz Dawid Szy-
mański (również z Bałtyku) oraz Filip 
Kaczyński (obrońca) - wychowanek 
UKS Orlik Darłowo, ostatnio także Bał-
tyku. Do Gwardii Koszalin powrócił, 
z wypożyczenia, Bartek Stankiewicz.

Natomiast inaugurujący rundę 
mecz z Zefirem Wyszewo zakończył 
się remisem 0:0, mimo kilku okazji 
do przejęcia w tym meczu pełnej puli 
punktów. 

Bokserscy mistrzowie
W ielkim sukcesem 

bokserów darłow-
skiej Kontry zakończył się start 
w tegorocznych Mistrzostwach 
Wybrzeża. Oto darłowscy mi-
strzowie: Michał Krakowiak - ka-
tegoria kadet 52 kg, Oliwia Bor-
kowicz - kategoria kadetka 46 kg, 
Mikołaj Mystkowski - kategoria 
kadet 80 kg, Filip Żuchowski - ka-
tegoria junior 57 kg.

Nasi bokserzy tytuły te zdo-
byli na ringu Słupskiego Klubu 
Bokserskiego. To wielki sukces 
darłowskiego środowiska bokser-
skiego, efekt kilkuletniej mozolnej 
pracy szkoleniowej i talentu na-
szych młodych bokserów.

Jednocześnie Kontra informu-
je, że zmianie uległy godziny tre-
ningów. Teraz są to:

• godzina 18 - grupa I,
• godzina 19 - grupa II.

Dni treningów pozostają bez 
zmian.

Sportowe Skróty
Mini Gryf Cup VII 

Młodzi siatkarze KS STOCZNI DARŁOWO 
M&W uczestniczyli w VII Ogólnopolskim Tur-
nieju MPŚ - Mini Gryf Cup VII „O Puchar Małgo-
rzaty Glinki” w kategorii „dwójek” i „czwórek” 
chłopców, który odbył się w Szczecinku 15-16 
stycznia. W kategorii „czwórek” Stocznia I zaję-
ła 9. Miejsce, Stocznia II – 11. miejsce, natomiast 
„dwójki” zajęły - Stocznia I - 7. miejsce, Stocznia 

II - 26. szóste miejsce i Stocznia III – 25. miejsce. 
Składy zespołów: „Czwórki” – Stocznia I: 

Jakub Milczarek, Maksymilian Wierzbicki, Ja-
kub Marcinkowski, Patryk Gondek, Filip Tyfel. 
Stocznia II: Jakub Trzpis, Hubert Podsiedlik, 
Maciej Lebiecki, Karol Karski. „Dwójki” – Stocz-
nia I: Filip Trzpis, Filip Kowalski, Maksymilian 
Suszek, Stocznia II: Bartłomiej Lebiecki, Michał 
Rogal, Stocznia III: Piotr Michalski, Wojdylew-
ski.

Szkolenie ashihara karate
25 lutego w Darłowie odbyło się zachodnio-

pomorskie szkolenie ashihara karate – dla dzie-
ci, młodzieży i dorosłych. W szkoleniu uczest-
niczyli zawodnicy z Koszalina, Jarosławca, 
Bobolina, Dąbek i Darłowa. Tematem szkolenia 
były techniki i kombinacje ashihara karate - sa-
baki w parach oraz trening kata. Na zakończenie 
szkolenia odbył się egzamin na stopień 9 kyu 
junior i senior ashihara karate dla kilku uczest-
ników szkolenia.

Klub Ashihara Karate i Ju Jitsu w Darłowie 
zaprasza na treningi w Centrum Sportowym 
Herkules przy ul. Wieniawskiego 10A-14B w po-
niedziałki, środy oraz piątki o godz.18:00.

Polski Związek Ju Jitsu przyznał klubowi 
z Darłowa licencję na rok 2022.

Zarząd klubu zaprasza na tre-
ningi piłki siatkowej chętnych, któ-
rzy chcą uprawiać piłkę siatkową. 

Telefony kontaktowe: 
• chłopcy – 509290923, 
• dziewczęta – 513104713, 
• koordynator – 609920127. 
Szczególnie zapraszamy 

dziewczęta i  chłopców z  roczni-
ka 2012.

18 SPORT
Marzec 2022 r.  Nr 2 (181) WiadomościWWWWiadomościadomościadomościadomości



PRACA DLA RATOWNIKÓW WODNYCH

Burmistrz Miasta Darłowo ogłasza nabór na stanowisko ratownika wodnego na kąpieli-
skach nadmorskich w Darłowie.
Praca na umowę zlecenie w okresie od 24 czerwca do 31 sierpnia 2022 r. 
Kandydaci powinni spełniać kryteria określone w ustawie z dnia 18 sierpnia 2011 roku o bezpie-
czeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1190).
Zapewniamy:

• zakwaterowanie dla osób spoza gminy i miasta Darłowo,
• wynagrodzenie:  5185,60 zł/ m-c (1 i 2 sezon na plaży),                                                       
    5685,60zł/ m-c (3 sezon i więcej na plaży).

Wymagane dokumenty:
• podanie o pracę oraz CV (wraz z oświadczeniem kandydata o wyrażeniu zgody na prze-

twarzanie danych osobowych dla celów rekrutacyjnych),
• kopia zaświadczenia o ukończeniu i złożeniu egzaminu z wynikiem pozytywnym szko-

lenia ratowników wodnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych 
z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym,

• kopia zaświadczenia o ukończeniu kursu i złożeniu egzaminu z wynikiem pozytywnym 
w  zakresie kwalifi kowanej pierwszej pomocy i  uzyskaniu tytułu ratownika zgodnie 
z Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu w zakresie 
kwalifi kowanej pierwszej pomocy,

• kopia legitymacji członkowskiej potwierdzająca przynależność lub dokument potwier-
dzający członkostwo w podmiocie uprawnionym do wykonywania ratownictwa wod-
nego,

• kopia dokumentów potwierdzająca posiadane doświadczenie w wykonywaniu i pełnie-
niu obowiązków ratownika wodnego na akwenie otwartym,

 • kopia dokumentów potwierdzająca posiadane uprawnienia przydatne w ratownictwie 
wodnym. 

Dodatkowym atutem kandydatów będzie doświadczenie w wykonywaniu i pełnieniu obowiąz-
ków ratownika wodnego na kąpieliskach nadmorskich.

Termin i miejsce składania dokumentów: Dokumenty należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Dar-
łowie, Referat Sportu i Rekreacji, ul. Sportowa 1 lub drogą elektroniczną na adres: m.cybulska@
darlowo.pl do 10 maja 2022 r.
Pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby deklarujące chęć zatrudnienia na cały sezon.

Sport wspomaga 
turystykę
W ielu z nas zastanawia się, 

jak otworzyć miasto na 
turystę posezonowego. Co zrobić, by 
nie mieć syndromu wakacyjnej tu-
rystyki, by Darłowo było świetnym 
miejscem dla gości na przestrzeni 
całego roku? 

Przeglądając internet, natknąłem 
się na portal firmy CupSpecjalist.
pl. Oferuje ona i jest organizatorem 
obozów sportowych spełniających 
najwyższe światowe standardy. Ich 
oferta skierowana jest do drużyn 
piłkarskich w różnych kategoriach 
wiekowych oraz o różnym poziomie 
zaawansowania. Działają od trzech 
lat. W tym czasie zorganizowali obo-
zy dla ponad 100 klubów sportowych.

Przedstawicielami firmy CupSpe-
cialist.pl na Polskę jest Honorat Tar-
czyński (tak, tak, darłowiak) oraz 
Krzysztof Noga, zaś organizowane 
przez nich obozy sportowe mają 
swoją bazę także w Darłowie.

Pod koniec ubiegłego roku 
CupSpecialist.pl podpisał eksklu-
zywną umowę, na wyłączność, z dar-
łowskim Hotelem Amber Port. Efekty 
tej współpracy już widać. Od stycz-
nia, do końca lutego Hotel będzie 
gościł kluby z Warszawy, Wronek czy 
Bydgoszczy. 

Efekty tej umowy już są optymi-
styczne. Murawa na „OSiR Arena” 
ciągle pełna. Swoje springi rozgry-
wali tutaj podopieczni trenera Pawła 

Kryszałowicza, gracze Gryfa Słupsk, 
potykając się z Błękitnymi Wronki. 
Kuchenni spotkali się też z usteckim 
Jantarem (2:2), grali wysoko pokonali 
naszych z Orlika, a także Kanię Cup 
z Bączyna. Ich łupem, w stosunku 5:3 
padli też gracze Gwardii Koszalin.

W meczu drużyn seniorskich 
goszcząca w Darłowie ekipa KS Del-
ta z Warszawy pokonała LZS Kowa-
lewice 5:0, Bałtyk Koszalin 4:0, oraz 
Gwardią j. Koszalin, w stosunku 11:0. 
Także nasi z Darłovii nie poradzi-
li sobie z Deltą, ulegając jej 0:3. I to 
wszystko w niecałe dwa tygodnie.

Goszczące u nas drużyny z Polski 
są wielkim urozmaiceniem dla przy-
gotowujących się do ligowego startu, 
drużyn z naszego okręgu. To kolej-
ny plus wynikający z faktu, że firma 
CupSpecjalist wybrała nasze miasto 
na bazę do organizacji obozów spor-
towych.

Wracając do związków piłki noż-
nej z sezonem - może warto zain-
westować w bazę i przygotować ją 
na pobyt sportowców różnych dys-
cyplin w okresie ich mozolnej pracy 
treningowej. Jak widać po CupSpe-
cjalist.pl, jest możliwe, by uruchomić 
nieco śpiące zimą Darłówko, rozru-
szać usługi np. gastronomiczne, ku 
radości naszych gości i miejscowych 
przedsiębiorców.

To jest pomysł, by sezon w Darło-
wie trwał 4, może 5 i więcej miesięcy.
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A jednak się kręcą
Z ima to nie jest tylko sezon 

żmudnej pracy treningowej. 
To także kolarski tor i starty w Pu-
charze Polski. Po trudnym zgrupo-
waniu w Bornem Sulinowie czasu na 
odpoczynek zbyt wiele nie było.

Wyjazd do Pruszkowa na kilku-
dniową konsultację medyczną i szko-
leniową, a zaraz po niej start w toro-
wym PP. Już pierwszy dzień startów 
przyniósł kolarkom z Darłowa wiele 
sukcesów. W omnium zwyciężyła Ni-
kola Wielowska, trzecia była Wiktoria 
Milda. Dodatkowo w sprincie czwarta 
była Nikola Sibiak, zaś piąta Marlena 
Karwacka.

Drugi, zarazem ostatni dzień 
zawodów, to kolejne triumfy Niko-
li Wielowskiej. Wygrała ona wyścig 
indywidualny na dwa kilometry, zaś 
w parze z Wiktorią Milda zwycię-
żyły w medisonie. Keirin natomiast 
to druga lokata Marleny Karwackiej 
i szósta - Nikoli Sibiak.

Dobre wieści napłynęły do klubu 
ze strony burmistrza Darłowa – Arka-
diusza Klimowicza. W ramach dotacji 
na działalność klubów sportowych 
KK Ziemia Darłowska otrzymała 49 
000,00 złotych, a wiele kolarek sty-
pendia sportowe. 

Wiele sukcesów zanotowali na 
koncie nasi juniorzy. Przywiozą 
z toru w Pruszkowie mon: Gabriela 
Kaczmarczyk – pierwsza w omnium, 
trzecia w sprincie; Otylia Kubicka – 
trzecia indywidualnie na 2 km; Oli-
wia Sroczyńska z Gabi Kaczmarczyk 
– pierwsza w medisonie; Oliwia Sro-
czyńska – druga, zaś Sandra Schulz – 
trzecia w keirinie.
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