
Potężna inflacja i chaos na
rynku paliw nie ułatwiają
prac nad przyszłorocznym
budżetem miasta.
Oszczędności są
konieczne, ale burmistrz
nie zamierza podejmować
drastycznych decyzji.
Miasto ma funkcjonować
tak jak dotychczas.

Lampy mogą zgasnąć, 
ale na pewno nie wszystkie
Pierwsze i najważniejsze pytanie: Ja-

kie będą ceny energii? Czy miasto będzie
oszczędzać na przykład na oświetleniu
ulicznym? – Nie chcę oszczędzać na bez-
pieczeństwie mieszkańców, ale nie
ukrywam, że rozpatrujemy w ratuszu
różne scenariusze. Jeden z tych scena-
riuszy jest taki, że w niektórych lokali-
zacjach, możemy wyłączyć na przykład
co drugą lampę – mówi Arkadiusz Kli-
mowicz, burmistrz Darłowa. Sytuacja
jest w tym aspekcie stabilna na pewno
do końca bieżącego roku, gdyż miasto
ma wynegocjowane ceny do 31 grudnia
2022 i płaci za oświetlenie uliczne 269 zł
netto za 1 MWh, za obiekty 293 zł netto
za 1 MWh. Pierwszego przetargu na do-
stawy energii po 1 stycznia 2023 nie uda-
ło się rozstrzygnąć, ale rząd zapowie-
dział ceny maksymalne energii dla sa-
morządów na poziomie 785 zł netto za 
1 MWh. Nawet gdyby nie udało się zna-
leźć dostawcy, miasto nie zapłaci więcej
niż wspomniana cena. To i tak oznacza-
łoby olbrzymią podwyżkę dla Darłowa
na poziomie 300 proc. – Ale mimo to nie
zamierzamy wykonywać nerwowych ru-
chów. Stawiamy na racjonalne działania
oszczędnościowe, takie jak na przykład
wymiana opraw oświetleniowych na le-
dowe – mówi burmistrz Klimowicz.

W 2022 r. w Darłowie wymieniono już
oprawy sodowe na ledowe na ulicach:
Lotników Morskich – 74 sztuki (koszt:
69.500 zł brutto) i Piastowskiej – 12
sztuk (koszt: 9.000 zł brutto). – W naj-
bliższym czasie planuje się wymianę ko-
lejnych 335 sztuk opraw, m.in. na al. Jana
Pawła II i ulicach: Sportowej, Północnej,
Zwycięstwa, obwodnicach Darłowa oraz
na ul. Nadmorskiej – kosztem prawie

400 tysięcy złotych – informuje Tomasz
Bobin, sekretarz miasta.

Ciepło droższe, 
ale z gwarancją ceny

Kolejne pytania dotyczą dostaw i cen
ciepła z Miejskiego Przedsiębiorstwo
Energetyki Cieplnej w Darłowie. Trzeba
przypomnieć, że wskutek wcześniej-
szych wzrostów cen gazu, z którego pro-
dukowane jest ciepło przez MPEC, ceny
dla mieszkańców wzrosły o blisko 40%.
W tym przypadku sytuacja również jest
stabilna do końca bieżącego roku. 
– Średnia cena ciepła naliczana przez
MPEC w Darłowie wynosi obecnie 136,58
zł/GJ netto. Ta cena obowiązuje od
ostatniej zmiany taryfy zatwierdzonej
dla naszej spółki w sierpniu tego roku. 
Z kolei we wrześniu rząd przyjął ustawę,

która mówi o tym, że dostawca ciepła
wytwarzanego z gazu i oleju opałowego
nie może naliczyć odbiorcy ceny wyższej
niż 150,95 zł/GJ netto. Jak widać, nasza
obecna cena jest wciąż niższa od tej za-
pisanej w ustawie – mówi Barbara Bal-
cerzak, prezes MPEC. Po 1 stycznia 2023,
kiedy MPEC po raz kolejny podniesie ta-
ryfę i tak nie będzie mógł naliczać
mieszkańcom i odbiorcom wrażliwym
ceny wyższej niż zapisana w ustawie.

Miasto zajmie się 
dystrybucją węgla

Jak wygląda sytuacja z zakupem opa-
łu i dostawami węgla? Węgiel znajdujący
się w darłowskich prywatnych składach
jest, ale jego ceny są bardzo wysokie. 
– Dlatego jeśli wejdzie w życie ustawa
umożliwiająca gminom zakup węgla po

cenach preferencyjnych i jego odprze-
daż mieszkańcom, wejdziemy w takie
rozwiązanie – mówi burmistrz Arka-
diusz Klimowicz. Wstępny plan jest taki,
aby sprzedażą węgla po preferencyjnej
cenie, nie większej niż 2 tysiące złotych
zajęło się Miejskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej w Darłowie. 
– Czekamy na ostateczne wytyczne za-
pisane w przepisach, ale już dziś można
stwierdzić, że spółka jest gotowa do
sprzedaży węgla – mówi Krzysztof Wal-
ków, prezes MPGK Darłowo.

MOPS wypłaca dodatki
Gdzie powinni się udać mieszkańcy,

którzy starają się o dodatki finansowe
na zakup opału? – Rozpatrywaniem 
i wypłacaniem dodatków dla gospo-
darstw domowych zajmuje się Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej – informuje

Rafał Nagórski, zastępca burmistrza
Darłowa. Pierwsze dodatki wypłacono
już mieszkańcom Darłowa na przełomie
września i października.

Wnioski o wsparcie w zakupie opału
mogą składać również podmioty wrażli-
we, które nie są podłączone do miejskiej
sieci cieplnej lub sieci gazowej. Chodzi 
o takie jednostki jak na przykład pla-
cówki oświatowe, instytucje działające 
w zakresie wspierania kultury, kościoły 
i związki wyznaniowe, instytucje pomo-
cy społecznej. W tym przypadku wnioski
o wsparcie w zakresie zakupu opału na-
leży składać bezpośrednio w Urzędzie
Miejskim w Darłowie. Podobnie jak 
w przypadku dodatków węglowych 
termin składania wniosków upływa 
30 listopada 2022.
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rząd przerzuca
odpowiedzialność
na gminy

Skorzystaj z usługi 
„E-cmentarz”

W 2020 roku udostępniona została usługa „E-cmentarza” – internetowej
bazy osób pochowanych na darłowskich nekropoliach, która została opra-
cowana w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Darłowo. Jest to
system informatyczny działający na zasadzie strony internetowej, na
której znajdują się informacje nt. miejskich cmentarzy oraz osób tam po-
chowanych. Działanie systemu poprzez takie narzędzia jak wyszukiwarka
czy wirtualny spacer ułatwić ma przede wszystkim znalezienie danego
grobu. Wszystko to dzięki wbudowanej mapie danego cmentarza i jego
podziału na sektory. 

Darmowa usługa dostępna jest na stronie internetowej: 

www.cmentarze.darlowo.pl

Portal działa na wszystkich urządzeniach mobilnych.

Stawiamy na racjonalne działania oszczędnościowe 
– mówi Arkadiusz Klimowicz burmistrz Darłowa

Kryzys energetyczny
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– Obniżone ceny ciepła, rekompen-
saty i zniżki. Trudno w tych
wszystkich informacjach się odna-
leźć. Proszę powiedzieć, co ostat-
nie zmiany w przepisach oznaczają
dla odbiorców ciepła z MPEC Dar-
łowo?

– Jeśli chodzi o cenę ciepła, nie ozna-
czają na razie żadnych zmian. Odbior-
ców ciepła systemowego dostarczanego
z MPEC dotyczy przyjęta przez rząd
ustawa, która weszła w życie 20 wrześ-
nia i wprowadziła pojęcie „średniej ceny
wytwarzania ciepła z rekompensatą”.
Dla ciepła ze źródeł opalanych gazem 
i olejem opałowym wynosi ona 
150,95 zł/GJ i jest to maksymalna cena,
którą dostawca (MPEC) może stosować
w rozliczeniach z odbiorcami uprawnio-

nymi. Średnia cena ciepła stosowana
przez MPEC w Darłowie od 10 sierpnia
2022, zgodnie z zatwierdzoną taryfą wy-
nosi 136,58 zł/GJ netto i jest niższa od
zapisanej w ustawie. W związku z tym
jeśli chodzi o cenę ciepła, wejście w życie
ustawy na razie nie wprowadza dla na-
szych odbiorców żadnych zmian.

– Ale…
– Sytuacja ta nie potrwa długo, bo

zgodnie z wcześniejszymi zapowiedzia-
mi, wystąpiliśmy do prezesa Urzędu Re-
gulacji Energetyki o zmianę taryfy dla
ciepła od 1 stycznia 2023 r., dostosowu-
jąc ceny ciepła do cen gazu, które 
w krótkim czasie drastycznie wzrosły.
Cena proponowana przez naszą spółkę
po zmianie taryfy, będzie wyższa od
ceny zapisanej w ustawie.

– Co wtedy?
– Wówczas nasi odbiorcy uprawnieni

ustawą zostaną objęci osłoną i będą ko-
rzystali z ceny z rekompensatą, czyli 
z ceny 150,95 zł/GJ netto, a nam jako wy-
twórcy będzie przysługiwała rekompen-
sata za stosowanie cen niższych od za-
twierdzonych w taryfie. 

– Kto jest odbiorcą uprawnionym?
Podmioty uprawnione do stosowania

cen z rekompensatą to: gospodarstwa
domowe; wspólnoty i spółdzielnie miesz-
kaniowe: wyłącznie ciepło zużywane na
potrzeby gospodarstw domowych lub
użyteczności publicznej; podmioty uży-
teczności publicznej, takie jak podmioty
systemu oświaty, opieki zdrowotnej,
podmioty kultury, opieki społecznej. Ka-
talog jest ściśle wymieniony w ustawie.

– Jakie formalności muszą spełnić
podmioty wrażliwe, by dostać 
po 1 stycznia cenę ciepła z rekom-
pensatą?

– Stosowanie w rozliczeniach śred-
niej ceny ciepła z rekompensatą możli-
we będzie po złożeniu przez odbiorców
oświadczeń, których wzory podane zos-
tały w rozporządzeniu do ustawy. Nie-
którzy odbiorcy już je złożyli, do pozos-
tałych MPEC zwróci się pismem załą-
czając te wzory. Z obowiązku złożenia
oświadczeń wyłączone są gospodarstwa
domowe. Dla odbiorców ciepła systemo-
wego nie objętych osłoną ustawową za-
stosowanie będą miały ceny i stawki
ciepła wg. obowiązującej w danym okre-
sie taryfy zatwierdzonej przez prezesa
URE.

Ceny ciepłą wzrosną, ale odbiorcy skorzystają z rekompensat
Rozmowa z Barbarą Butyńską-Balcerzak, prezeską MPEC w Darłowie:

21 września 2022 r. w życie weszły
rozporządzenia ministra klimatu i śro-
dowiska w sprawie wniosków o dodatki
na zakup opału dla gospodarstw domo-
wych i podmiotów wrażliwych dotyczące
niektórych źródeł ciepła.

Dodatek dla gospodarstw
domowych

Komu przysługuje dodatek?
Z dodatku mogą skorzystać gospo-

darstwa domowe, w których głównym
źródłem ogrzewania jest:
• kocioł na paliwo stałe, kominek, koza,

ogrzewacz powietrza, trzon kuchen-
ny, piecokuchnia albo piec kaflowy na
paliwo stałe, zasilane peletem drzew-
nym, drewnem kawałkowym lub in-
nym rodzajem biomasy, albo

• kocioł gazowy zasilany skroplonym
gazem LPG, albo

• kocioł olejowy. 
Warunkiem koniecznym do uzyska-

nia dodatku jest uzyskanie wpisu lub
zgłoszenie źródła ogrzewania do cen-
tralnej ewidencji emisyjności budynków
tzw. CEEB. Źródło ogrzewania musiało
być zgłoszone do dnia 11 sierpnia 2022 r.
albo po tym dniu – w przypadku głów-
nych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub
wpisanych po raz pierwszy do centralnej
ewidencji emisyjności budynków.

Gospodarstwu wieloosobowemu
przysługuje tylko jeden dodatek. 
W przypadku, gdy w gospodarstwie wie-
loosobowym wniosek o dodatek złoży
więcej niż jedna osoba, świadczenie
otrzyma ta, która pierwsza złoży wnio-
sek. Dodatkowo należy pamiętać, że jed-
na osoba może wchodzić w skład tylko
jednego gospodarstwa domowego.

W sytuacji gdy pod jednym adresem
zamieszkuje więcej niż jedno gospodar-
stwo domowe, na dany adres zostanie
przyznany tylko jeden dodatek. W takim
przypadku, kiedy wpłynie kilka wnio-
sków z jednego adresu, dodatek zostanie
wypłacony wnioskodawcy, który pierw-
szy złoży wniosek. Pozostałe wnioski
pozostawia się bez rozpatrzenia.

Jeśli podczas weryfikacji wniosku
wystąpią wątpliwości dotyczące gospo-
darstwa domowego, może być przepro-
wadzony wywiad środowiskowy, który
pomoże zweryfikować faktyczny skład
tego gospodarstwa.

Z dodatku nie mogą skorzystać rów-
nież gospodarstwa, które otrzymały
wcześniej dodatek węglowy.

W jakiej kwocie wypłacany jest doda-
tek dla gospodarstw domowych na inne
źródła ciepła?

Dodatek przyznawany jest 

w kwocie:

• 3 000 zł – w przypadku, gdy głównym
źródłem ciepła jest kocioł na paliwo
stałe zasilany peletem drzewnym lub
innym rodzajem biomasy, z wyłącze-
niem drewna kawałkowego,

• 1 000 zł – w przypadku, gdy głównym
źródłem ciepła jest kocioł na paliwo
stałe, kominek, koza, ogrzewacz po-
wietrza, trzon kuchenny, piecokuch-
nia albo piec kaflowy, zasilane drew-
nem kawałkowym,

• 500 złotych – w przypadku, gdy
głównym źródłem ciepła jest kocioł
gazowy zasilany skroplonym gazem
LPG,

• 2 000 złotych – w przypadku, gdy
głównym źródłem ciepła jest kocioł
olejowy.

UWAGA !!!
Dodatek dla gospodarstw domowych

z tytułu wykorzystywania niektórych
źródeł ciepła NIE PRZYSŁUGUJE gospo-
darstwom domowym, których głównym
źródłem ciepła jest GAZ ZIEMNY DO-
STARCZANY SIECIĄ („sieć miejska”)

Gdzie i kiedy składać

wnioski o dodatek dla gos-

podarstw domowych?
Wnioski w wersji papierowej należy

składać Miejskim Ośrodku Pomocy Spo-
łecznej w Darłowie (osobiście lub pocztą
tradycyjną) lub elektroniczniej (dla osób
posiadających Profil Zaufany, e-Dowód
lub Bankowość Internetową) po pobraniu,
wypełnieniu i podpisaniu podpisem elek-
tronicznym na Elektroniczną Skrzynkę
Podawczą (skrytka ESP) jako załącznik do

„Pisma Ogólnego (https://www.gov.pl/
web/gov/wyslij-pismo-ogolne)”

Wnioski o dodatek można skła-
dać do 30 listopada 2022 r. Wnioski
złożone po terminie pozostawia się bez
rozpoznania.

Dodatek dla podmiotów
wrażliwych

Komu przysługuje dodatek?
Na wsparcie mogą liczyć nie tylko

gospodarstwa domowe. Jest też dodatek
dla podmiotów wrażliwych, ale UWAGA
tylko dla tych które nie są podłączone do
miejskiej sieci ciepłowniczej i nie ko-
rzystają z ogrzewania gazem ziemnym.

Dodatek dla podmiotów wrażliwych
przysługuje placówkom, które ponoszą

koszty zakupu węgla kamiennego, bry-
kietu lub peletu zawierających co naj-
mniej 85% węgla kamiennego, peletu
drzewnego albo innego rodzaju biomasy,
gazu skroplonego LPG lub oleju opało-
wego, wykorzystywanych na cele ogrze-
wania, w związku z wykonywaniem pod-
stawowej działalności. Źródło spalania
paliw musi być wpisane do CEEB.

Lista podmiotów 

wrażliwych:

– podmioty udzielające świadczeń
opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych,

– jednostki organizacyjną pomocy
społecznej,

– noclegownie albo ogrzewalnie,
– jednostki organizacyjne wspierania

rodziny i systemu pieczy zastępczej,
– podmioty systemu oświaty,
– podmioty tworzące system szkol-

nictwa wyższego i nauki,
– podmioty prowadzące żłobek lub

klub dziecięcy,
– kościoły lub inne związki wyznaniowe,
– podmioty prowadzące działalność

kulturalną,
– podmioty prowadzące działalność

archiwalną,
– ochotnicze straże pożarne,
– placówki zapewniającą całodobową

opiekę osobom niepełnosprawnym,

Dodatek węglowy i dodatek na inne źródła ciepła
Nie tylko dodatek węglowy. Mieszkańcom przysługują też dodatki na inne źródła ciepła.

przewlekle chorym lub osobom w pode-
szłym wieku,

– rodzinne domy pomocy,
– centra integracji Społecznej,
– kluby integracji Społecznej,
– warsztaty terapii zajęciowej i za-

kłady aktywności zawodowej,
– organizacje pozarządowe,
– spółdzielnie socjalne.

W jakiej kwocie wypłacany

jest dodatek?

Dodatek wyniesie 40 proc. różnicy
między zakładanymi średnimi rocznymi
kosztami zakupu paliwa wykorzystywa-
nego na potrzeby ogrzewania, kupione-
go w 2022 r., a uśrednionymi kosztami
zakupu z ostatnich dwóch lat.

Gdzie i kiedy składać

wnioski o dodatek dla pod-

miotów wrażliwych?
Wniosek o przyznanie dodatku

dla podmiotów wrażliwych składa się 
w gminie właściwej ze względu na
miejsce siedziby podmiotu. Wniosek 
o wypłatę dodatku dla podmiotów
wrażliwych należy złożyć do dnia 
30 listopada 2022 r. w Biurze Intere-
santa Urzędu Miejskiego w Darłowie
Plac Kościuszki 9. Dokumenty o wy-
płatę dodatku dla podmiotów wrażli-
wych można także złożyć za pomocą
środków komunikacji elektronicznej
ePUAP;

Wnioski o dodatek można skła-
dać do 30 listopada 2022 r. Wnioski
złożone po terminie pozostawia się
bez rozpoznania.

Rząd obarcza gminy 

dystrybucją węgla
mnóstwo kontrowersji wywołał rządowy pomysł, by to gminy

zajęły się sprzedażą węgla. ostatecznie sejm przyjął ustawę, która
dopuszcza takie rozwiązanie.

wielu wójtów, burmistrzów i prezydentów miast wskazywało,
że nie ma przepisów umożliwiających wcielenie w życie rządowego
pomysłu, zgodnie z którem to gminy mają włączyć się w sprzedaż
opału. samorządowcy podkreślali, że z tym zadaniem od lat świetnie
radzą sobie prywatne składy, że od zaangażowania gmin węgla na
rynku nie przybędzie oraz, że samorządy nie są przygotowane do
zajmowania się handlem. pojawiały się liczne głosy, że to nic innego
jak próba obarczenia gmin odpowiedzialnością za kryzys energe-
tyczny, z którym nie poradził sobie rząd.

przepisy pojawiły się błyskawicznie. 20 października ustawę
w tej sprawie przyjął sejm. i choć procedura legislacyjna w momencie
zamykania tego numeru wiadomości jeszcze się nie zakończyła,
warto wskazać, na czym sprzedaż węgla przez gminy miałaby po-
legać.

z zapisów ustawy wynika, że zainteresowane gminy będą
mogły do 30 kwietnia przyszłego roku kupować węgiel (za maksy-
malnie 1500 zł brutto za tonę), który następnie sprzedadzą swoim
mieszkańcom – w cenie maksymalnie 2000 zł za tonę. i tutaj ważna

uwaga. nie każdy będzie mógł taki węgiel od gminy zakupić. to
przywilej zapisany tylko dla tych gospodarstw, którym przysługuje
dodatek węglowy. w dodatku przywilej limitowany, gdyż dopiero
w rozporządzeniu minister ma zapisać, ile węgla w preferencyjnej
cenie będzie mogło zakupić jedno gospodarstwo domowe. z me-
dialnych przekazów wynikało, że będzie to 1,5 lub 2 tony do końca
bieżącego roku i taka sama ilość w roku 2023. na tym nie koniec
formalności. każdy będzie musiał złożyć wniosek, by załapać się na
tani węgiel, a wniosek będzie weryfikowany przez gminę.

co ciekawe, gmina zainteresowana zakupem węgla dla miesz-
kańców będzie miała trzy dni od wejścia w życie ustawy, by poin-
formować o tym na stronie bip. jeśli tego nie ogłosi, węgiel miesz-
kańcom z jej terenu będzie mogła sprzedawać gmina sąsiednia lub
inny podmiot.

Różnicę między ceną rynkową węgla a ceną sprzedaży miesz-
kańcom pokryje budżet państwa. szacuje się, że będzie to kosztowało
4 miliardy złotych. – cały czas zachodzę w głowę dlaczego sprzedażą
dotowanego węgla nie mogą się zająć składy opałowe, które od lat
to doskonale robiły, a muszą to robić samorządy. w darłowie mamy
trzy składy prywatne, które są do tego przygotowane technicznie.
niestety wygląda to tak, jakby rząd szukał kozła ofiarnego, na któ-
rego będzie można zrzucić winę. winę za to, że rząd nie sprowadził
do polski na czas odpowiedniej ilości węgla – komentuje burmistrz
darłowa arkadiusz klimowicz.

Wydawca: miasto darłowo
Redaguje: beso-media

biuro promocji miasta i komunikacji społecznej 
oraz pracownicy referatów urzędu miejskiego

Współpraca: darłowski ośrodek kultury 
im. Leopolda tyrmanda (kultura@darlowo.pl)

Redakcja zastRzega sobie pRawo do skRacania
nadesłanych mateRiałów, Redagowania 
i opatRywania własnymi tytułami. 

artur wejnerowski (wd@darlowo.pl)
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W obiektywie
Przed zimą łatamy dziury w drodze asfaltem. Nawet tam, gdzie teren nie
jest nasz, tak jak na tym zdjęciu… Ale dla dobra mieszkańców… – podsu-
mował na portalu społecznościowym burmistrz Arkadiusz Klimowicz.

spacerkiem po inwestycjach
Ochrona przed zalaniem
Późne lato i początek jesieni to dobry czas dla poprawienia drożności rowów melioracyj-

nych. Trochę pokopaliśmy tu i tam, aby nas zimą nie podlało. Deszczu ostatnio jednak jak na
lekarstwo… – komentował na swoim profilu facebookowym – Arkadiusz Klimowicz, burmistrz
Darłowa.

Remont siedziby darłowskich kolarek

Trwa remont siedziby Klubu Kolarskiego Ziemia Darłowska przy ul. Moniuszki. Miasto
przeznaczyło na to zadanie 500 tys. zł. To „prezent” za doskonale wyniki sportowe, m.in.
udział darłowskich kolarek na ostatniej letniej olimpiadzie w Tokio.

Centrum coraz bliżej

Centrum Edykacji Morskiej i Rybackiej to inwestycja która powstaje w Darłówku Za-
chodnim przy ul. Wilków Morskich. Całkowity koszt tej inwestycji będzie wynosił ok. 2,3 mln
zł, zaś dotacja z unijnych środków z PO RYBY 2014-2020 uzyskana na ten cel to aż 2,1 mln zł.

Ulica Polna - już nie taka polna

Przebudowywany został odcinek o długości 1,2 km. Wartość inwestycji to 1,89 mln zł.
Prace wykonało Przedsiębiorstwo Gastronomiczno-Handlowe „LECH-POL” Teresa Dydyna 
z Darłowa.

Zapory przeciw
powodzi

Tuż przed rozpoczęciem sezonu sztor-
mowego w Darłówku na obu brzegach rze-
ki Wieprzy zamontowany został mobilny
system zapór przeciwpowodziowych. Za-
pory chronią miasto przed podtopieniami
spowodowanymi tzw. cofką.

Zapory zamontowane zostały na od-
cinku 605 metrów, od mostu rozsuwanego
w górę rzeki Wieprzy. Wysokość zabezpie-
czenia wynosi około 80 centymetrów.
Szczelna ściana chroni Darłówko przed wyla-
niem wody z kanału portowego. System
szczególnie sprawdza się podczas sztormu 
i tzw. cofki, czyli wtłaczania wody z Bałtyku
w górę rzeki. Wówczas zagrożone są tereny
przybrzeżne.

W okresie jesienno-zimowym system
zabezpiecza miasto przed zalaniem kilku-
krotnie. Najgorszy czas przypada na styczeń,
kiedy to zjawisko cofki jest najbardziej moż-
liwe.

W sławieńskim magistracie dyrek-
tor szczecińskiego oddziału GDDKiA
Łukasz Lendner podpisał w obecności
ministra infrastruktury Andrzeja
Adamczyka umowy z przedstawicielami
wybranych w przetargach konsorcjów
na realizację drogi ekspresowej S6 na
odcinku Koszalin-Sławno oraz nadzór
nad inwestycją. Wartość prac to ponad
657 mln złotych.

Długość nowej trasy, która będzie
dwujezdniową drogą ekspresową wynie-

sie ponad 23 km. Zakończenie inwestycji
zaplanowano na 2025 rok.

W ramach inwestycji przewidziano
budowę czterech węzłów drogowych
(Kawno, Malechowo, Karwice, Bobrowi-
ce), obwodu utrzymania drogi oraz pary
miejsc obsługi podróżnych (Karwice
Północ i Południe). Inwestycja obejmuje
także przebudowę dróg poprzecznych,
krzyżujących się z nowo zaprojektowaną
drogą ekspresową oraz budowę dróg do-
jazdowych.

Rusza budowa drogi S6

W związku z trwającą przebudową
ulicy Portowej w Darłowie wykonawca
wprowadził tymczasową organizację ru-
chu. Ograniczenia występują na drodze
do Darłówka Zachodniego – ul. Żerom-
skiego/Lotników Morskich.

Przypominamy, że w sierpniu bie-
żącego roku ruszyły prace związane 
z przebudową 241-metrowego odcin-
ka ul. Portowej, od skrzyżowania z ul. 
S. Żeromskiego wraz z włączeniem jej
do drogi wojewódzkiej nr 203 (obwod-
nicy miasta pomiędzy Rondem Lotni-

ków Morskich a Rondem Kutrow-
skim).

W związku z pracami zwracamy się
do wszystkich użytkowników o zacho-
wanie szczególnej ostrożności w rejonie
prowadzonych prac.

Inwestycja współfinansowana jest ze
środków budżetu państwa w ramach
Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
Wartość kontraktu wynosi: 2 125 841,44
zł, fundusz pokrywa aż 1 700 673,15 zł.
Prace zakończyć się mają pod koniec
2022 r.

Uwaga kierowcy! 

Wybrano wykonawcę modernizacji mostu na ul. Powstańców 

Warszawskich

Remont staruszka
650 tysięcy złotych będzie kosztować

modernizacja mostu na ul. Powstańców
Warszawskich w Darłowie. Najkorzystniej-
szą ofertę, która spełniła warunki udziału
w postępowaniu złożył Zakład Usług
Stoczniowych i Mostowych Sp. z o.o. ze
Szczecina.

Zgodnie ze specyfikacją prace obej-
mują m.in. demontaż starych i montaż
nowych barier na moście. Wymienione
zostaną również chodniki, oczyszczone 
i uzupełnione zostaną ubytki betonu,
naprawiona i wzmocniona zostanie kon-
strukcja pomostu.

Podczas nadzwyczajnej sesji Rady
Miejskiej w Darłowie, 13 października
2022 roku zwiększono kwotę na inwe-
stycję o 285 tys. złotych.

– Mam nadzieję, że wszystkie prace
uda się wykonać i będziemy mieli piękną
wizytówkę miasta. Dużo ludzi robi sobie
na tym moście zdjęcia w tle z Zamkiem
Książąt Pomorskich – komentuje To-
masz Bobin, sekretarz Miasta Darłowa.

Termin wykonania prac ustalono na
60 dni od dnia podpisania umowy, przy
czym nie może on przekroczyć 28 grud-
nia 2022 roku.

Rów melioracyjny przy ul. Nadmorskiej Rów melioracyjny od ul. Sowińskiego

Rów melioracyjny od ul. Północnej Rów melioracyjny wzdłuż ul. Północnej
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Burmistrz Miasta Darłowo zaprasza do zapoznania się 
z ofertą działek przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargów ustnych

nieograniczonych

Przetargi 8 listopada
Godzina 9:00

• przy ul. A. Dygasińskiego, obręb 10, działka ewidencyjna nr 28/10, pow. 4696 m2,
Cena wywoławcza nieruchomości – 1.000.000,00
Wadium w wysokości 50.000,00 należy wpłacić najpóźniej do 31.10.2022 roku
Przeznaczona pod zabudowę usług sportu i rekreacji, zieleń parkowa.

Godzina 10:00
• obręb 2 miasta Darłowo, działka ewidencyjna nr 346/1, pow. 1,5063 m2,
Cena wywoławcza nieruchomości – 7.531.500,00
Wadium w wysokości 500.000,00 należy wpłacić najpóźniej do 31.10.2022 roku
Przeznaczenie: zabudowa apartamentowa, gastronomia, usługi podstawowe, usługi handlu o łącznej po-

wierzchni sprzedaży do 100 m2, usługi odnowy biologicznej, baza zabiegowa wraz z pokojami wypoczynkowymi,
usługi turystyki, usługi sportu i rekreacji.

Godzina 11:00
• przy ul. Nadmorskiej, obręb 2, działka ewidencyjna nr 401, o powierzchni 7913 m2,
Cena wywoławcza nieruchomości – 3.959.500,00 
Wadium w wysokości 200.000,00 należy wpłacić najpóźniej do 31.10.2022 roku
Przeznaczenie: zabudowa usług turystyki – hotel, zabudowa apartamentowa, apartamentowo-mieszkalna,

gastronomia, usługi podstawowe, usługi handlu o łącznej powierzchni sprzedaży do 100 m2, usługi zdrowia,
usługi odnowy biologicznej, dom opieki z lokalami mieszkalnymi, baza zabiegowa wraz z pokojami wypoczynko-
wymi, usługi sportu i rekreacji.

Godzina 12:00
• przy ul. Łososiowej 12, działka ewidencyjna nr 400, o powierzchni 1103 m2

Cena wywoławcza nieruchomości – 551.500,00 
Wadium w wysokości 30.000,00 należy wpłacić najpóźniej do 31.10.2022 roku
Przeznaczenie: zabudowa mieszkalno-usługowa – wolnostojąca.
Informacje o planowanych i ogłoszonych przetargach znajdują się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego

w Darłowie www.darlowo.pl/przetargi.
Ogłoszenie i warunki przetargu publikowane są na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Darłowie

www.darlowo.pl w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce zarządzenia Burmistrza, są wywieszane na tablicy
ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Darłowie.

Uwaga! Oferta sprzedaży nieruchomości!

Wolontariusze i przyjaciele darłowskie-
go hospicjum 8 października posadzili 
w ogrodzie placówki 500 cebulek żonkili.
Tym samym uroczyście zainaugurowali 
akcję pola nadziei. Wiosną kwiaty zostaną
ścięte i trafią do osób wspierających dzia-
łalność hospicjum.

Placówka powstała w 2011 roku. 
Ma 25 miejsc dla ciężko chorych pacjen-
tów.

Prace ogrodnicze na rozrastającej się
z roku na rok kwietnej rabacie poprze-
dziła msza św. w kaplicy domu pod prze-
wodnictwem bp. Edwarda Dajczaka. 
Towarzyszyli mu kapłani związani 
z hospicjum, a w liturgii prócz pacjen-
tów, pracowników i wolontariuszy wzięli
udział przedstawiciele samorządu, służb
mundurowych, nadleśnictwa oraz Fun-
dacji „Morze Miłości” wspierających
hospicjum Caritas.

– Nie da się miłości zamknąć w prze-
strzeni dyskusji czy jakiegoś sympoz-
jum, bo miłość jest życiem we wszyst-
kich możliwych wymiarach. Bez niej
człowiek cierpi, jest chory i nie potrafi
sobie z życiem poradzić – stwierdził bis-
kup. – Miłość jest zawsze zwycięska.
Kiedy na nowo przywołamy ją do serca,
kiedy uczynimy jej właściwe miejsce 
w naszym życiu, zaczynamy zwyciężać 
w tym, co wydawało się nie do wygrania.

Doceniając każdy gest pomocy ofia-
rowany środowisku hospicjum, biskup
Dajczak podziękował wszystkim zaanga-
żowanym w pomoc placówce przez mi-
nioną dekadę.

– Żółty kolor w ruchu hospicyjnym
oznacza nadzieję – mówił dyrektor
domu hospicyjnego imienia biskupa
Czesława Domina. Nasze życie zmienia
się, ale nie kończy. Żyjemy ciągle nadzie-

ją, że pomimo tego, że człowiek chory
musi się rozstać z tym światem, ale nie
rozstaje się z życiem, tak cebulki poka-
zują, że pomimo tego, że one muszą się
rozłożyć fizycznie to patrzymy, jaki jest
owoc, jaki jest kwiat tego żonkila. 

Kampania „Pola Nadziei 2022”

Kampania „Pola Nadziei” służy pro-
pagowaniu idei opieki paliatywnej
oraz wolontariatu, uwrażliwia spo-
łeczeństwo na problemy ludzi cho-
rych i cierpiących. Celem akcji jest
także zbiórka pieniędzy na rzecz hospi-
cjów. Ten prosty gest został podjęty
przed 36 laty przez pewną angielską pie-
lęgniarkę, która zainicjowała pierwsze
Pola Nadziei na świecie. Od 1998 roku
akcja trafiła do Polski – do Krakowa.
Obecnie obejmuje cały kraj.

30 września 2022 roku 
zakończyło się głosowanie

mieszkańców zmierzające do
wyłonienia projektów, które

będą realizowane 
w 2023 roku w ramach 

Budżetu Obywatelskiego.

Projekty 

inwestycyjne

I miejsce – PRACE PORZĄDKOWE I RE-
MONTOWE STAWU PRZY UL. MORSKIEJ

Projekt zakłada rekultywację stawu
w celu przywrócenia warunków zbliżo-
nych do naturalnych oraz rewitalizację
terenów otaczających staw. Celem pro-
jektu jest rewitalizacja zamulonego

zbiornika, poprawa jakości wody i bez-
pieczeństwa hydrologicznego, przy za-
chowaniu walorów przyrodniczych tego
miejsca.

II miejsce – ZIELONA ŚWIETLICA PRZY
SP 3

Projekt zakłada stworzenie ogólno-
dostępnej Zielonej Świetlicy przy Szkole
Podstawowej nr 3, składającej się z 3 sto-
łów zewnętrznych: podwójnego stołu do
gry w warcaby/szachy i chińczyka, stołu
do gry w piłkarzyki i stołu do gry w ping
ponga oraz 4 interaktywnych i certyfi-
kowanych urządzeń edukacyjnych, beto-
nowej ławki i kosza na śmieci.

Projekty społeczne
I miejsce – SENSORKI – SALA SI
Projekt zakłada wyposażenie w pro-

fesjonalny sprzęt sali przeznaczonej do
terapii sensorycznej. Poprzez terapię na

zakupionym sprzęcie dziecko będzie
mogło lepiej funkcjonować w sferze ru-
chowej, emocjonalnej i poznawczej. Pro-
jekt przyniesie długofalowe korzyści.

II miejsce – OPASKI SOS DLA SENIO-
RÓW

Projekt skierowany jest do seniorów
70+ zamieszkałych w Darłowie. Seniorzy
przy złym stanie zdrowia wymagają ciąg-
łego monitoringu głównych funkcji ży-
ciowych. Zakłada on zakup opasek SOS,
zawierających w sobie m.in. pulsometr,
ciśnieniomierz oraz funkcję GPS, funkcję
alarmowania opiekuna o opuszczeniu re-
jonu przebywania, funkcję przypomina-
nia o lekach, detektor upadku.

III miejsce – POSZUKIWANIA PRZY-
SZŁYCH MISTRZÓW ŚWIATA W SIATKÓW-
CE

W ramach projektu planuje się zorga-
nizowanie: amatorskiej ligi piłki siatko-

wej skierowanej do wszystkich miesz-
kańców, mini-siatkówki dla najmłod-
szych, Nocne granie – turniej podsumo-
wujący amatorską ligę – zawody w godzi-
nach nocnych oraz występy darłowskich
zespołów wokalnych i tanecznych.

IV miejsce – TURNIEJ PIŁKARSKI – „PIŁ-
KA JEST JEDNA A BRAMKI SĄ CZTERY”

W ramach projektu planuje się zakup
czterech bramek piłkarskich oraz na-
gród w postaci pucharów, medali na or-
ganizowany turniej piłkarski. Celem
projektu jest wzmocnienie oferty spor-
towej w mieście Darłowo. Organizowany
turniej to wartość dodana do miejskiego
kalendarza imprez, a także oferty spor-
towej.

V miejsce – FESTIWAL LATAWCÓW
Festiwal Latawców skierowany jest

do dzieci i młodzieży z terenu miasta 
i gminy Darłowo oraz turystów z kraju 

i z zagranicy. Podczas festiwalu uczest-
nicy będą mieli możliwość pokolorowa-
nia, złożenia latawca, a także puszczania
baniek mydlanych z materiałów udo-
stępnionych przez organizatorów.

Łącznie (za pomocą karty papiero-
wej i elektronicznej) zagłosowało 2631
osób na 11 projektów (4 inwestycyjne 
i 7 społecznych). 2466 osób zagłosowało
w formie elektronicznej, 165 osób 
w formie papierowej. Głosy 358 osób,
które zagłosowały w formie elektro-
nicznej uznaje się za nieważne, z uwagi
na wielokrotne głosowanie tzw. dupli-
katy głosów.

Serdecznie dziękujemy wszystkim
głosującym mieszkańcom. Głosy każde-
go z nas bowiem przyczyniają się do bu-
dowania społeczeństwa obywatelskiego
oraz wspierają naszą lokalną darłowską
społeczność.

Wyniki Budżetu Obywatelskiego Miasta Darłowa na 2023 rok!

Zawsze wygrywają mieszkańcy

Na zdjęciu od lewej: Piotr Ebel (przewodniczący Darłowskiego Towarzystwa Turystyczno-Wędkarskiego), Rafał Nagórski – zastępca burmistrza, Teresa Grywińska-Socha (autorka pomysłu opasek dla seniorów), Marta Szejna
(odbierała wyróżnienia w imieniu Andrzeja Łuczkowa i Wojciecha Polakowskiego), Radna RM – Ewa Madalińska Marciniak (autorka projektu Zielonej Świetlicy), Sylwia Makowiecka, Kamila Plucińska-Piotrowska, Kamila Malec,
Danuta Puczyńska, Beata Bral-Spodyniuk, Józefa Stańczak, Antoni Hołub, Zbigniew Mielczarski, Mariola Cembik, Andrzej Cembik, Monika Jacewicz, Artur Wejnerowski.
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Rekordowa liczba uczniów w roku
szkolnym 2022/2023 będzie pobierać
naukę w Zespole Szkół Morskich w Dar-
łowie. To łącznie aż 902 osoby, w tym 310
uczniów klas pierwszych. W samym in-
ternacie zamieszka 280 uczniów pocho-
dzących z różnych stron Polski, w tym 
z Piotrkowa Trybunalskiego, Poznania,
Władysławowa, Pucka, czy Łodzi. Naj-
bardziej oblegane są w tym roku klasy 
o profilu nawigacja oraz logistyka.

Szkoła Morska uczy dyscypliny woj-
skowej, zapoznaje z ceremoniałem,
kształtuje morale. Zapoznaje szprotki 
z wodą, wiatrem, kompasem, sterem.
Uczy szacunku do morza. Kształtuje
charaktery, przekazuje wiedzę, umożli-
wia praktykę. Ci którzy odpowiednio 
z tego czerpali – dziś są rekinami.

A ślubowanie? Mundur? Zwłaszcza
ten marynarski? Nad morzem? To naj-
lepszy uniform, który robi wrażenie na
każdym. Pomnożony? Oczywiście potę-
guje doznania.

Rekordowa liczba uczniów u „morsaków” 

W przeddzień Dnia Edukacji Narodo-
wej w darłowskiej Poczekalni Kultury,
na zaproszenie Burmistrza Miasta,
zebrali się nauczyciele, dyrektorzy ze
Szkoły Podstawowej nr 3 im. Króla Eryka
Pomorskiego i Przedszkola nr 2 im. Jani-
ny Porazińskiej, a także dyrektorzy pla-
cówek, których organem prowadzącym
nie jest Miasto Darłowo, a których pla-
cówki opiekuńczo-wychowawczo-dy-
daktyczne znajdują się w Darłowie.

W spotkaniu obok zastępcy burmist-
rza Miasta Rafała Nagórskiego uczestni-
czyli przewodniczący Rady Miejskiej
Czesław Woźniak i przewodnicząca Ko-
misji Edukacji, Kultury i Turystyki Rady
Miejskiej Krystyna Różańska. Rafał Na-
górski podziękował obecnym za trud

opiekuńczy, wychowawczy i dydaktycz-
ny. Przypomniał, że w obecnej chwili po
pandemii coronowirusa rola nauczycieli
wobec postępujących zmian osobowo-
ściowych u wychowanków jest nie do
przecenienia. Następnie włodarze mias-
ta wręczyli dyplomy uznania wyróżnia-
jącym się w pracy nauczycielom ze Szko-
ły Podstawowej nr 3 i z Przedszkola nr 2:
Joannie Waliszewskiej, Żanecie Bąk, 
Elżbiecie Mielczarek–Waluch, Bożenie
Tatuśko, Krystynie Staruch, Karolinie
Kołodziej, Małgorzacie Brzozowskiej, Ju-
stynie Majchrzak i Marioli Makuch.

W rozmowie nauczyciele wskazali na
ogromne problemy ilościowe i jakościo-
we u dzieci spowodowane ich izolacją 
w okresie pandemii covid-19. Uczniowie,

którzy muszą korzystać z terapii psycho-
logów, terapeutów i psychiatrów wzrosła
niewspółmiernie. Bagatelizowanie przez
rodziców nerwic, apatii albo nasilenie
agresji u swoich dzieci powoduje, że pla-
cówki diagnozujące zaburzenia u nasto-
latków – i coraz częściej kilkulatków 
– nie nadążają z lawiną potrzeb.

Dyrektor z Zespołu Szkół Morskich
podała kolejne zagrożenie jakie może
dotknąć wychowanków za sprawą tzw.
„szkoły w chmurze”.

Obraz jaki wyłonił się z wypowiedzi
gości nie nastraja optymizmem. I stąd 
w konkluzji zamykającej spotkanie za-
stępcy burmistrza: „rola nauczyciela 
i wychowawcy nigdy nie była tak ważna
jak obecnie.”

W podziękowaniu za trud nauki

Na zdjęciu uhonorowana dyrektor ZSM w Darłowie – Magdalena Miszke z zastępcą 
Burmistrza – Rafałem Nagórskim i przewodniczącym RM Czesławem Woźniakiem.

Spotkaliśmy się 22 września
2022 roku w domu 

pani Brygidy Jerzewskiej, przy
ulicy o. Damiana Tynieckiego 

w Darłowie. Gościem był Peter
Nelke, Adam Stacewicz i ja.
Adam Stacewicz – reporter,
autor filmów o darłowskich

pionierach i o Stanisławie Du-
lewiczu – pierwszym bur-

mistrzu Darłowa, tworzy na-
stępny o gospodyni spotkania.

(…)

To było bardzo ciekawe spotkanie.
Mistrza z uczniem. Nauczycielki, która
wykształciła pokolenia. Uczyła dzieci
autochtonów – dawnych mieszkańców
Darłowa i Polaków przybyłych oraz uro-
dzonych po wojnie. Uczyła języka nie-
mieckiego również moje dzieci.

(…) Uczniowie mile ją wspominają.
Znam ją od dzieciństwa. (…) Z Lusią, cór-
ką pani Brygidy chodziłam do jednej
klasy. (…)

To było spotkanie moje, córki osad-
ników, z Niemcem przywiezionym 
z Hamburga jako dwuipółletnie dziecko
w czasie wojny, do ciotki zamieszkałej 
w Darłówku przy ulicy Pomorskiej 3. 
W 1945 roku Rosjanie przesiedlili Nie-
mców z Darłówka Zachodniego do
Wschodniego. Wtedy Peter Nelke był są-
siadem rodziny rybaka Jana Konstanty-
nowa na Słowiańskiej. Odwiedził obec-
nie oba domy. Na Pomorskiej i Słowiań-
skiej. Dla „pana Piotra” – tak się do
niego zwracałam – i dla mnie była to

swego rodzaju wędrówka w czasie 
i przestrzeni. Powrót do przeszłości.
Uczeń pani Jerzewskiej zauważa ogrom-
ne zmiany w naszym mieście i okolicy.
Podobają mu się. Wraca tu. Do kraju lat
dziecinnych…

Uczeń pani Brygidy Jerzewskiej wyje-
chał do Niemiec w 1957 roku w ramach
łączenia rodzin. O szkole i nauczycielach
z Tkackiej wyrażał się w samych super-
latywach. Wyniósł wiedzę i umiejętno-
ści, które pozwoliły mu na ukończenie
studiów. (…)

Brygida Jerzewska cieszy się dużym
uznaniem nie tylko wśród uczniów. Po-
dziwiam ją. To kobieta z klasą. Piękna 
i mądra. Mentor. Uczę się od niej mądro-
ści życiowej. Jest otwarta na drugiego
człowieka. Dobra. Wypiera to, co złe. Za-
wsze pogodna, uśmiechnięta optymist-
ka. Nauczycielka. Tłumacz przysięgły ję-
zyka niemieckiego. Ciągle aktywny spo-
łecznik. Wiele zrobiła na rzecz muzeum,
klubów i stowarzyszeń. Zawsze charyta-
tywnie. 

Z o. Januszem Jędryszkiem pamiętali
o pojednaniu polsko-niemieckim, spot-
kaniach ekumenicznych, lapidarium
przy kościele Mariackim. A ileż współ-
pracy z Ewą Kołtuniak

– nauczycielką z powołania (i ja tu
Ewie oddaję cześć) i dla dziecięcego ze-
społu „Diomedeo”. Służy radą młodym. 

Wdzięczny jej jest Grzegorz Chmie-
lecki – pasjonat numizmatyki, autor
m.in. książki „Pieniądz zastępczy Darło-
wa, Koszalina, Polanowa, Sianowa 
i Sławna” i artykułu „Mennictwo władcy
Skandynawii i Pomorza króla Eryka Po-
morskiego”. 

Tomy przetłumaczonych przez nią
legend naszego regionu. Pisze i tłuma-

czy interesujące artykuły dotyczące his-
torii ludzi i miejsc. Współpracuje z Fun-
dacją „Dziedzictwo” i jej prezesem Ja-
nem Sroką ze Sławna. Warto poznać tek-
sty o historii powojennych szkół 
z językiem niemieckim. Między innymi
o szkole z internatem w Darłowie na
Tkackiej. Blisko mojego domu rodzinne-
go na Cichej. Moi rówieśnicy oraz młod-
sze dzieci z miasta i pobliskich ulic wie-
działy o tej szkole, internacie, niemiec-
kich uczniach i nikomu z nas nie
wadziła szkoła niemiecka. Mimo, że były
to lata, kiedy dzieciaki bawiły się w woj-

nę… Chłopaki biegali z karabinami, ba-
wili się w wojsko „polskie, ruskie,
szwabskie”. Na podwórkach, uliczkach
słyszało się rozmowy w różnych języ-
kach… Na pobliskiej Cegielnianej miesz-
kał Alosza (Aleksander Klewiado były
żołnierz radziecki, pochodził z Lenin-
gradu) z „Emi” (Emma Scheler) auto-
chtonką. Ich dzieci, Tamara i Hardtmut,
wołali go Hary – dołączały do zżytych
band potomków osadników. Nie było 
w nas żadnych uprzedzeń. Dzieci uro-
dzone po wojnie nie miały takiej traumy
jak ich rodzice i nie rozumiały czasem

ich braku tolerancji, niechęci, i nega-
tywnego nastawienia do innych. Nie ro-
zumiały ich niepewności, strachu, że
Niemcy wrócą, że wygonią z domu… 

Dla mnie i ucznia pani Brygidy Je-
rzewskiej spotkanie z nią to swoista
podróż sentymentalna. 23 września
spotkaliśmy się w Urzędzie Miejskim.
Przyjął nas bardzo serdecznie Rafał Na-
górski, w zastępstwie burmistrza Arka-
diusza Klimowicza, który darzy panią
Brygidę Jerzewską wielkim mirem. Ona
cieszy się szacunkiem ogółu. Peter Nel-
ke do ratusza zaprosił i swoich przyja-
ciół przybyłych właśnie tego dnia do
niego w odwiedziny i nad morze.
Przedstawił im swoją kochaną nauczy-
cielkę.(…) Dla mnie oba spotkania były
wzruszające. W domu i ratuszu. Mist-
rza i ucznia. Od Pani Brygidy usłysza-
łam, że nazwisko Nelke to po polsku
goździk… Wspomnę, że uczniowie prze-
zwali mnie „różą”, a Panią Jerzewską
„babcią”… 

Miałam szczęście spotykać niezwy-
kłych nauczycieli, którzy wywarli wpływ
na moje życie. „ Goździk” uczeń Pani
Brygidy do tego wracał. Gdy w 1965 roku
po Liceum Pedagogicznym rozpoczyna-
łam pracę w Szkole Podstawowej nr 3 
im. Żołnierza WOP podziwiałam nauczy-
cielkę Marię Muchową, która była dla
mnie wzorem, jakim jest obecnie Danuta
Szyksznian – Ossowska i Brygida Je-
rzewska. Mój syn i córka pracują w szko-
le. Czy dziś – ja i moje dzieci poszlibyś-
my za głosem powołania?… Nauczyciel
to zawód, który powinien cieszyć się po-
ważaniem! Jak jest?

Radna RM Krystyna Różańska

PODRÓŻ MISTRZA I UCZNIA
Tu leży mapa, co się zmienia

po każdej wojnie już nie taka sama
– ks. Jan Twardowski – 

Peter Nelke nie żyje. Zmarł po powrocie do domu. To wiadomość z października 
od pani Jerzewskiej przebywającej w Niemczech.

Lokalna Komisja
Działaj Lokalnie przy

Darłowskim Centrum
Wolontariatu wyłoniła 

zwycięskie projekty 
w II naborze wniosków

do Działaj 
Lokalnie 2022. 

Dofinansowanie otrzymały:
1. wniosek pn. „Różane,

miododajne Rzyszczewo” reali-
zowany przez Stowarzyszenie
na Rzecz Rozwoju Wsi Rzysz-
czewo i Rzyszczewko, dofinan-
sowanie w kwocie 4.520 zł

2. wniosek pn. „KINtegracja, czyli są-
siedzka integracja z kinem w tle” reali-
zowany przez grupę nieformalną Filmo-
żercy na czilałcie, dofinansowanie 
w kwocie 5.000 zł

3. wniosek pn. „Na sportowo i zdro-
wo” realizowany przez Koło Gospodyń
Wiejskich w Boleszewie, dofinansowanie
w kwocie 5.000 zł.

Wyłoniono zwycięzców!
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Pelagia Rogacz (z domu Merta)
2 styczna 2022 roku, w wieku 89 lat zmarła Pelagia Rogacz – pionier

Ziemi Darłowskiej.
Urodziła się 24.01. 2933 r. w Śląskich Kroczycach. Pochodziła z wie-

loletniej rodziny, na której utrzymanie pracował ojciec, nawet wyjeż-
dżając za granicę do Belgii. W 1943 roku został zastrzelony. Matka Pela-
gii nie mając wyjścia – zdecydowała się wraz z dziećmi wyjechać na
tzw. Ziemie Odzyskane. W wieku 13-tu lat przybyła do Darłowa. Tu jej
matka Józefa otrzymała 8-mio hektarowe gospodarstwo rolne wraz 
zabudowaniami przy ul. Nadbrzeżnej 1. które po czasie wraz ze swoim
mężem nadal prowadziła. Tu urodziły się dzieci: Alina, Józef, Marian 
i Bożena. Będąc na emeryturze Pelagia Rogacz wstąpiła do Klubu Pio-
nierów Ziemi Darłowskiej.

Jarosław Struś
9 marca 2022 roku zmarł Jarosław Struś – fotograf i były radny I ka-

dencji Rady Miejskiej. Miał 60 lat.
Był członkiem darłowskiej fotogrupy PROFIL, która formalnie swój

początek datowała na kwiecień 1980 roku. Jarosław Struś dołączył do
niej w połowie lat 80., jako wsparcie techniczne. Tam pod okiem Kazi-
mierza Ziemlewskiego i Jacka Bernata zaczął poznawać tajniki foto-
grafowania. Od 1989 roku prowadził już swój zakład fotograficzny,
najpierw przy ul. Rynkowej, a od 1995 roku przy ul. Powstańców War-
szawskich, gdzie mieściła się przedwojenna firma Rugenwalde Muhle.

Jarosław Struś był radnym pierwszej kadencji Rady Miejskiej.
Wówczas miasto było połączone z gminą Darłowo i wybierano wspól-
ną Miejsko-Gminą Radę Narodową. Z terenu miasta do rady weszło
wtedy 19 radnych. Wszyscy z Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”.

Antoni Nagrabecki
18 marca 2022 roku, w wieku 94

lat zmarł Antoni Nagrabecki, były
nauczyciel, wychowawca kilku po-
koleń, dyrektor Liceum Ogólno-
kształcącego im. Stefana Żeromskie-
go w Darłowie w latach 1975-1985.

Pracę pedagogiczną w Szkole
Podstawowej nr 2 rozpoczął pod ko-
niec lat 50. Po oddaniu szkoły 1000-
lecia w 1965 roku otrzymał propo-
zycję kierowania ww. placówką.

Jednak po śmierci Gustawa 
Cichockiego, jeszcze w tym samym
roku, rozpoczął pracę w Liceum

Ogólnokształcącym w Darłowie jako nauczyciel geografii i zajęć
praktyczno-technicznych. Jednocześnie kierował filią LO dla Pracu-
jących. We wrześniu 1972 roku otrzymał tytuł profesora szkoły
średniej nadany przez Kuratorium Oświaty w Koszalinie.

Mgr Antoni Nagrabecki był autorem odczytów pedagogicznych 
i wielu artykułów w piśmie metodycznym. Jako nauczyciel-metodyk
publikował propozycje wybranych lekcji geografii w fachowym po-
radniku metodycznym dla nauczycieli – dwumiesięcznych (Tatry,

Pieniny). Napisał informator turystyczny dla wycieczek młodzieżo-
wych o Darłowie i okolicy. Był inicjatorem i organizatorem wzorco-
wej pracowni geograficznej w szkole. Sam niejednokrotnie przywo-
ził eksponaty z wypraw zagranicznych w postaci minerałów i skał.
Wyróżniony odznakami resortowymi i odznaczeniami państwowy-
mi odszedł na emeryturę we wrześniu 1985 roku.

Marianna Piątkowska 
30 marca zmarła Marianna Piątkowska. Była więźniarką kilku obo-

zów koncentracyjnych. Miała 90 lat. 

Janina Kożuch 
29 kwietnia 2022 r. w wieku 88 lat zmarła Janina Kożuch (zd. Woź-

niak) – pionier Ziemi Darłowskiej.

W 1945 roku Kuratorium Okręgu Szkolnego w Gdańsku podjęło
decyzję o założeniu w Darłowie – Domu Dziecka. Przygotowanie
przeznaczonych na ten cel budynków wymagało pokonania wielu
trudności.

Pierwszymi wychowankami tej placówki były sieroty powojen-
ne, obozowe dzieci zagubione, których rodziców poszukiwano przez
Polski Czerwony Krzyż.

11 lutego 1946 roku przyjęto dzieci z Warszawy w wieku od 4 do
16 lat (50 chłopców i 25 dziewczynek). 12-letnia Janina Woźniak była
wśród nich. Rodzice jej zginęli w Powstaniu Warszawskim. Kiedy
runął ich rodzinny dom, ocalał tylko jeden narożnik i to uratowało
życie dziewczynki.

Będąc wychowanką Domu Dziecka ukończyła szkołę podstawo-
wą, następnie średnią, gdzie zdobyła zawód.

Pierwszym jej zatrudnieniem była praca w PZZ-tach w charakte-
rze laborantki, po czym jako pracownik umysłowy w PPiUR „KUTER”,
skąd w 1990 roku przeszła na emeryturę. Mając więcej czasu na eme-
ryturze przystąpiła między innymi do założenia Klubu Pionierów
Ziemi Darłowskiej i przez cały ten okres od 1999 roku uczestniczyła 
w jego pracach – przewodnicząc Komisji Rewizyjnej.

Barbara Stracewska
5 maja 2022 r., w wieku 79 lat, zmarła Barbara Stracewska (z domu

Pacek). 
Urodziła się 22 lutego 1943 roku w Elżbietowie koło Lubartowa,

w województwie lubelskim. Po wojnie osiedliła się na Ziemiach 
Odzyskanych. Na mapie jej życia był także Luboń, Gubin, Brody,
Lubsko, Tuchola, Czetowice, Budachów.

W Lubsku skończyła Liceum Pedagogiczne. W 1967 roku w Buda-
chowie wzięła ślub z Tadeuszem. Zamieszkała w Darłowie. To tutaj
Jej mąż – żołnierz Jednostki Wojskowej 1470 – pracował na wieży
kontroli lotów, a Ona podjęła pracę w Szkole Podstawowej nr 1 jako
nauczycielka biologii i chemii. 

Cieszyła się sympatią i szacunkiem wychowanków. 
Była oddanym i cenionym pracownikiem, o czym świadczy Złoty

Krzyż Zasługi i liczne nagrody. 

Zygmunt Jeż 
5 sierpnia, w wieku 99 lat, zmarł kombatant ppor. Zygmunt Jeż. 

Był uczestnikiem szlaku bojowego I Armii Wojska Polskiego.

Apolonia Szponar 
7 września zmarła Apolonia Szponar. Była więźniarką obozu 

na Majdanku. Miała 84 lata. 

Sabina Łagocka 
13 października 2022

roku, w wieku 85 lat zmarła
Sabina Łagocka – wielolet-
nia prezes parafialnego od-
działu Caritas diecezji kosza-
lińsko-kołobrzeskiej.

Sabina Łagocka między
innymi wraz ze Stanisła-
wem Hołubem oraz z o. Ja-
nuszem Jędryszkiem była
jedną z założycielek dar-
łowskiego Caritasu. Pełni-
ła funkcję prezesa tej in-
stytucji do roku 2020 r. 

Nigdy nie odmówiła
pomocy potrzebującym.
To z jej inicjatywy powsta-
ła przyparafialna stołówka, na którą uczęszczało dwa razy w tygod-
niu regularnie ok. 46 osób.

Była inicjatorką powstania świetlicy dla dzieci, dzięki której 
rodzice mogli oddać swoje pociechy przekazując je pod opiekę 
doświadczonych pedagogów.

Organizowała spotkania świąteczno-wigilijne dla osób potrze-
bujących w świetlicy środowiskowej.

Pisała programy o wsparcie finansowe: o leki, rehabilitacje dla
potrzebujących.

Znani Darłowianie, którzy odeszli w 2022 roku

Darłowo pamięta!
5. rocznica śmierci Janiny Góreckiej 
Zmarła 11 listopada 2017 roku,

w 99. rocznicę odzyskania niepo-
dległości przez Polskę.

Janina, Leokadia Górecka 
– dla przyjaciół Nina – z domu
Kamyszek urodziła się 7 lutego
1931 w Łuszczowie koło Lublina.
Była córką Leona i Michaliny.
Janina poznała młodego praw-
nika Zbysława Góreckiego 
w barze mlecznym przy ul.
Zwycięstwa, w Koszalinie, gdzie
niekiedy chodzili na śniadania.

On, świeżo upieczony mgr
prawa, wówczas pracował od
1952 r. w Prezydium Woje-
wódzkiej Rady Narodowej w Koszalinie jako aplikant. Ona w Woje-
wódzkiej Komisji Związków Zawodowych oraz w bankowości. Zby-
sław miał już za sobą udany debiut literacki, wydaną książkę 
pt. „Ekspedycja” i pisał następną powieść dla młodzieży „Przygody
nad Rio Negro”. Mieli sporo wspólnych zainteresowań. Wkrótce się
pobrali. Od roku 1953 Zbysław Górecki pracował w darłowskim
„Kutrze”, jako radca prawny. Państwo Góreccy przeprowadzili się do
Darłowa na ul. Ogrodową 6 w roku 1956.

W czasach PRL-u była zawsze w opozycji. Będąc oczytaną erudyt-
ką dzieliła się swoim opozycyjnym doświadczeniem z grupą redagu-
jącą ulotki i nielegalną prasę „Oko” i „Ucho” w której byli m.in.: Arka-
diusz Klimowicz, Cezary Łazarewicz Przemysław Gosiewski. Część
tej prasy drukowano na Ogrodowej nr 6. Z tego tytułu Ninę nazywa-
no „muzą darłowskich dziennikarzy”. U niej toczyły się wielogodzin-
ne dysputy o naprawie Rzeczypospolitej, niemal do ostatnich chwil
życia. Janina Górecka będzie długo żyła w pamięci wielu ludzi!

Z okazji siedemdziesięciolecia polskiego Darłowa i 703. rocznicy
drugiej lokacji miasta na Zamku Książąt Pomorskich odbyła się
uroczysta sesja Rady Miejskiej. W trakcie sesji Janina Górecka zos-
tała uhonorowana Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski
za działalność na rzecz demokracji w Polsce. 

Elżbieta Karlińska - 3. rocznica śmierci
To już trzeci rok od odejścia Śp. Elżbiety Karlińskiej, wieloletniego

zastępcy burmistrza Darłowa, dalej sekretarza miasta i radnej Sejmiku
Województwa Zachodniopomorskiego.

Elżbieta Karlińska zmarła w wieku 66 lat. Urodziła się w 1953
roku w Staroźrebach na Mazowszu. Od 1964 roku mieszkała w Dar-
łowie. Przez 25 lat pracowała jako księgowa w miejscowym Przed-
siębiorstwie Połowów i Usług Rybackich Kuter. W latach 1999-2002
była główną księgową w Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Białogar-

dzie. Od 2002 roku do swojej śmierci była związana z darłowskim
samorządem. Przez 16 lat była zastępcą burmistrza miasta, od 2018
roku – sekretarzem miasta. W 2018 roku została radną Sejmiku 
Województwa Zachodniopomorskiego, gdzie była wiceprzewodni-
czącą Komisji Budżetu i Finansów.

2. rocznica śmierci Edwarda Ziółkowskiego
29 marca 2020 r., pogrążeni

w smutku przyjęliśmy przykrą
informację o śmierci wielolet-
niego radnego Edwarda Ziół-
kowskiego. 

Edward Ziółkowski uro-
dził się 4 grudnia 1944 roku 
w Chełmnie Pomorskim, ale
przez całe życie związany był
z Darłowem. Od 1994 roku,
tylko z jedną czteroletnią
przerwą, był radnym Rady
Miejskiej w Darłowie. Łącz-
nie zatem w miejscowym sa-
morządzie zasiadał przez
sześć kadencji (1994-1998,
1998-2002, 2002-2006, 2010-
2014, 2014-2018 i od roku
2018).

Pracował jako dyspozytor w Spółdzielni Kółek Rolniczych 
w Darłowie, później związany z Przedsiębiorstwem Połowów i Usług
Rybackich „Kuter” w Darłowie, skąd przeszedł na emeryturę.

Znany z zaangażowania w sprawy lokalne, zawsze służył radą 
i podpowiedzią. To za sprawą radnego Ziółkowskiego w Darłowie
m.in. powstał Rodzinny Park Rekreacji przy ul. R. Traugutta. Wier-
ny kibic Darłovii Darłowo.



71 listopada
Październik 2022 r. Nr 6 (185)WiadomościWiadomości

1 LISTOPADA W DARŁOWIE
1 listopada jest dniem szczególnej refleksji nad ludzką egzys-

tencją, kiedy to wspominamy na cmentarzach tych, którzy ode-
szli. Tradycyjnie rzesze mieszkańców i bliskich osób pochowa-
nych na darłowskich nekropoliach udadzą się na cmentarze przy
ul. św. Gertrudy i ul. Chopina, by pochylić się w zadumie 
i wdzięczności nad tym, co minione. 

Przedstawiamy praktyczne informacje dotyczące przebiegu 1 listopada 
na darłowskich nekropoliach.

Wydłużone godziny otwarcia nekropolii
W okresie długiego weekendu listopadowego wydłużone zostaną godziny

otwarcia darłowskich cmentarzy – przy ul. Św. Gertrudy i ul. Chopina. 
W niedzielę, 31 października, nekropolie będzie można odwiedzać w godz. 

7:00-22:00, 1 listopada – od 7:00 do 24:00, zaś 2 listopada – 7:00-22:00.

Utrudnienia komunikacyjne
W związku ze zwiększonym natężeniem ruchu pieszego przy głównych wejściach

na najstarszą nekropolię w Darłowie zmianie ulegnie organizacja ruchu drogowego.
30 października w godz. 14:00-18:00, a także 31 października oraz 1 listopada 
w godz. 8:00-18:00 zamknięta będzie ul. Św. Gertrudy na długości od ul. O. D. Tyniec-
kiego do ul. H. Wieniawskiego.

Spodziewamy się w tym czasie zwiększonego obłożenia okolicznych parkingów.
Proponujemy pozostawienie pojazdów na bezpłatnych miejscach postojowych znaj-
dujących się przy ul. H. Wieniawskiego i ul. Św. Gertrudy (przy Miejskim Ośrodku
Pomocy Społecznej). Zalecamy także, by – jeśli to możliwe – pozostawić samochody 
i zdecydować się na piesze dotarcie na cmentarz.

Zakres utrudnień i proponowane parkingi przedstawia infografika obok. 

Komunikacja miejska na darłowskie nekropolie
1 listopada na trasie Darłówko Zachodnie (ul. Lotników Morskich – Żeromskiego

– M.C. Skłodowskiej – Cmentarz ul. Chopina/Cmentarz ul. Tynieckiego, a także 
Darłówko Wschodnie (Conrada – Morska – M.C. Skłodowskiej – Cmentarz ul. Ty-
nieckiego/Cmentarz ul. Chopina, Burmistrz Miasta Darłowo organizuje bezpłatną
komunikację miejską:

• z Darłówka Zachodniego (przystanek przy ul. Wilków Morskich) o pełnych 
godzinach, tj. 9:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00;

• z Darłówka Wschodniego (przystanek przy ul. Słowiańskiej „Korsarz”) od 9:30,
dalej 11:30, 13:30, 15:30, 17:30.

Sprzątanie grobów przez Darłowskie Centrum Wolontariatu
Darłowskie Centrum Wolontariatu, wraz z Klubem Wolontariatu przy Szkole

Podstawowej nr 3, Zespół Szkół Morskich oraz wolontariusze ze Szkoły Społecznej 
w Darłówku chcieliby wesprzeć corocznie organizowaną inicjatywę sprzątania po-
zostawionych i zaniedbanych grobów.

Wolontariusze chcieliby zaoferować swoją pomoc osobom, które z różnych przy-
czyn nie są w stanie same poradzić sobie z owymi porządkami. Osoby, które potrze-
bują pomocy przy porządkach na cmentarzu, proszone są o wskazanie miejsca po-
chówków swoich bliskich na miejscu i kontakt z wolontariuszami.

27 października od 15:00 do 16:30 wolontariusze będą dostępni na cmentarzu ko-
munalnym przy kościele św. Gertrudy.

Miejscowi parafianie o dobrych sercach, którym nie jest obojętny los pozostawio-
nych bez opieki grobów mogą przyłączyć się do wolontariuszy w tym czasie. Kon-
takt: 94 344 04 97, 781 830 005. 

Handel
Od soboty do poniedziałku (tj. 29.10 – 01.11) w okolicach tzw. „starego cmentarza”

przy ul. Świętej Gertrudy funkcjonować będą dodatkowe punkty handlowe, w któ-
rych będzie można zakupić m.in. znicze czy wiązanki.

Uroczystości religijne
1 listopada 2022 roku msze święte będą odprawiane w kościele św. Gertrudy 

o godzinach: 8:30, 10:00 i 12:00 (msza główna). Po głównym nabożeństwie o godz.
12:00 przewidziana jest tradycyjna procesja. 

Zbiórki pieniędzy na cmentarzach
We wtorek, 1 listopada, Fundacja Charytatywna „Morze Miłości” organizuje

zbiórkę publiczną na rzecz Domu Hospicyjno-Opiekuńczego Caritas im. Bpa Czesła-
wa Domina znajdującego się przy ul. Wiejskiej 9 w Darłowie. Tego dnia w godzinach
8:00 – 17:00 przy wejściach do obu darłowskich nekropolii kwestować będą włodarze
miasta, radni oraz pracownicy instytucji publicznych.

Gorąco zachęcamy i prosimy o hojne wsparcie zbiórki.

VII DARŁOWSKIE ZADUSZKI MORSKIE
W sobotę, 5 listopada, parafia św. o. Maksymiliana Marii Kolbego w Darłówku 

organizuje morskie zaduszki. W programie o godz. 17 zaplanowano spotkanie 
i wspólną modlitwę w kościele p.w. św. o. Maksymiliana Kolbe, skąd wyruszy proces-
ja z wypominkami na trasie:

kościół – ul. Rybacka – Nabrzeże Kołobrzeskie (stacja nr 1) – Kapitanat Portu
Darłowo (stacja nr 2) – most im. Kpt. Witolda Huberta (stacja nr 3) – Nabrzeże Ustec-
kie (Pomnik „Tym, co nie wrócili z morza” (stacja nr 4 – zakończenie procesji).

Część druga odbędzie się w hotelu „Apollo”. W ramach „Morskich opowieści” 
w tym roku zapraszamy na wspomnienie o okręcie Marynarki Wojennej – ORP „Dar-
łowo”. Prelegentem będzie dr Waldemar Parus.

Stary cmentarz komunalny z kaplicą pw. św. Gertrudy

Nowy cmentarz przy ul. Chopina
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Koncert wyjątkowy: Na 4 Strony Świata 

… ile światła w nas jest
1 listopada 2022 o godz. 17, w Dniu

Wszystkich Świętych, zagramy po raz ko-
lejny koncert wyjątkowy. Jego wyjątko-
wość tkwi nie tylko w dacie, miejscu, ale
nade wszystko w intencjach jakimi kierują
się nie tylko organizatorzy i inicjatorzy, ale
licznie uczęszczająca w tym wydarzeniu
Publiczność. 

W tym roku, wspólnie ze Sceną Ka-
mienica i artystami Operetki Wrocław-
skiej przygotowujemy dla Państwa trwa-
jący blisko 100 minut program, który zo-
stanie podzielony na cztery części, co

symbolicznie nawiązuje do tytułowych 
4 stron świata. Nie zabraknie utworów
solowych, wykonanych w duetach,
kwartetach… będzie klimat, którego po-
chodzenie odnajdziemy w baroku, klasy-
cyzmie i współczesności. Wysłuchamy
m.in.: „Ave Maria” Giulio Caccini, „Je-
sienne róże” Mieczysława Fogga, „Opo-
wiadaj mi tak” Zbigniewa Wodeckiego,
„Przypływy” z repertuaru Natalii Szroe-
der i Ralpha Kamińskiego.

Wstęp na to wydarzenie jest bezpłat-
ny – liczymy jednak, że mieszkańcy Dar-

łowa jak co roku będą hojni i zasilą
puszki, które wzmocnią funkcjonowanie
naszego, darłowskiego hospicjum. 

Jak podkreśla Magda Burduk – pomy-
słodawczyni koncertu, każdy powinien
wybrać się tego dnia, na to wydarzenie…
niekoniecznie dla siebie i własnych przy-
jemności. Powinien iść z pewną własną,
bardzo indywidualną intencją. Być może
potrzebuje przebaczenia, otuchy, może 
w myślach powinien dopowiedzieć coś
jeszcze… niech każdy weźmie to coś 
i idzie na ten koncert z nadzieją.

Noc Horrorów 

Piątkowy wieczór, 28 października,
dedykowaliśmy fanom kina grozy. Startu-
jemy o godz. 23. 

Proponujemy maraton horrorów, od-
dając naszą salę „nocnym markom”. Horror
w kinie to serio zupełnie inny poziom strachu.
Co zagramy?

EGZORCYZMY SIOSTRY ANN
NIE PATRZ W DÓŁ
JEEPERS CREEPERS: ODRODZENIE. 
Do tego dorzucamy promocję w postaci

zrabatowanego karnetu do kina. W cenie 36
zł – proponujemy cały maraton (powyższe
trzy tytuły) lub pojedynczo w stałej cenie bi-
letów Kina Bajka. Po karnety zapraszamy do
kasy kina Bajka, bilety pojedyncze lub gru-
powe (min. 10 osób), można nabyć na stronie
kino.darlowo.pl. 

Zwierzęta Mórz 

i Oceanów

Darłowski Ośrodek Kultury zaprasza
30 października, o godz. 16 do Poczekalni
Kultury (ul. Bogusława X/28) gdzie zostaną
pokazane prace ceramiczne uczestniczek
warsztatów tematycznych pn. Zwierzęta
Mórz i Oceanów. 

Przypominamy. Warsztaty zorganizował
Darłowski Ośrodek Kultury im. Leopolda Tyr-
manda w swojej Pracowni Ceramicznej Skło
44 w październiku 2022. To, co powstanie za-
prezentujemy w formie wernisażu ceramicz-
nego połączonego ze spotkaniem z autorkami
prac. 

Wystawa dostępna będzie w siedzibie
Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Agnieszki
Osieckiej (Darłowo – ul. Wieniawskiego 19)
w dniach 3-18 listopada.

NOWOŚĆ – Zajęcia NoK
Rozpoczynamy nowy cykl zajęć nauki o kulturze (NoK). 

To specjalnie przygotowane zajęcia edukacyjne dla dzieci,
młodzieży i osób dorosłych w obszarach działalności kultural-
nej w Darłowie, które prowadzone będą przez pracowników
Darłowskiego Ośrodka Kultury – wiedza z pierwszej ręki!

Zajęcia będą się odbywały w Kinie „Bajka” w Darłowie, czas
trwania zajęć: 45 minut.

Proponowane tematy: 
1. Muzyczna podróż dookoła świata.
2. Ceramika, glina, dotyk. 
3. Savoir-vivre w kulturze, czyli jak się zachować?
4. Wielka sztuka w naszym mieście – kino, filharmonia,

opera i operetka, teatr muzyczny w jednym miejscu.
5. Teatr – kiedyś i dziś. 
Zajęcia dedykowane są głównie dzieciom z najstarszych

grup przedszkolnych, uczniom szkół podstawowych i śred-
nich, a także słuchaczom UTW oraz grupom senioralnym. 

Koszt: 12 zł/os.
Nauczycieli prosimy o wcześniejszy kontakt celem ustale-

nia dogodnego terminu realizacji zadania. 
Jesteśmy otwarci na współpracę i dołożymy wszelkich sta-

rań, by lekcja zrealizowana w ramach NoK stanowiła inną, cie-

kawą formę nauki poprzez doświadczanie, obcowanie, kontakt
– zwłaszcza z kulturą, która dotyka emocji. 

Cennik zgodny z cennikiem usług Darłowskiego Ośrodka
Kultury.

Halloweenowy wieczór w Bibliotece
Zapraszamy dzieci i młodzież, 28 października, od godz. 17 do 19, na zajęcia pla-

styczne połączone z upiornymi zabawami oraz konkursami. Impreza odbędzie się 
w Miejskiej Bibliotece publicznej im. Agnieszki Osieckiej. Zapewniamy niezapomnianą
rozrywkę! Mile widziane są straaaaszne przebrania! Na przebranych uczestników czekają
niespodzianki!

Zapisy na Hallowenowy Wieczór tylko w bibliotece.
Ilość miejsc ograniczona.

Darłowski wieczór autorski
Wraz z Claudią Pendel – darłowianką, autorką powieści młodzieżowych i fanta-

stycznych zapraszamy na premierę jej najnowszej książki „Luienna. Bal w Trewill”. 
Claudia to pasjonatka fotografii oraz nagrywania filmów. Ukończyła filologię ger-

mańską. Darzy miłością wielkie suknie balowe oraz kulturę baroku. Znajdziecie ją 
w mediach społecznościowych pod nazwą @Claudia_Pendel. Będzie jej miło, jeśli ją 
w nich odwiedzicie i zostawicie po sobie ślad.

Zapraszamy na spotkanie w młodą pisarką w Poczekalnia Kultury w Darłowie 
9 listopada, o godzinie 18.00. 

Wśród uczestników spotkania wylosowane zostaną dwie osoby, które otrzymają
książkę „Luienna. Bal w Trewill” z autografem autorki. 

Tych którzy nie czytali jej debiutanckiej powieści „Rok pełen marzeń” zapraszamy do
biblioteki.

Johnny 
rekordzista
914 widzów widziało Johnnego w Darłowie – 14 seansów, 914

widzów, jedno kino i jeden tytuł „Johnny”.
Tym samym ta biograficzna historia trafia „na złotą szpu-

lę” Kina Bajka jako film przyciągający, magnetyzujący i pozos-
tawający w widzach. 

Za lokalną solidarność, lojalność i wybranie Kina Bajka
wszystkim Klientom dziękują: pracownicy i dyrekcja DOK
DARŁOWO. 

A już za chwilę polecamy ciekawą historię milczących
sióstr! The Silent Twins gramy od 28 października!

Fot. FB NEXT FILM

Wieczór z duchami 

Jest jedna jedyna noc w roku, kiedy tuż
po zmierzchu, po godzinie 18, można przybyć
i zobaczyć nasze zjawy, upiory i widziadła.
27 października Zamek Książąt Pomorskich 
zaprasza dzieci i młodzież w wieku od 11 do 16
lat, do wspólnego zwiedzania zamku, aby od-
szukać dawnych mieszkańców darłowskiej re-
zydencji. Przejdziemy się po średniowiecznych
salach i być może spotkamy króla Eryka lub
księżną Elżbietę. Kto wie, co i kogo ujrzymy
po zapadnięciu zmroku…

Liczba uczestników ograniczona. Zgło-
szenia pod nr tel. 94 314 23 51, od poniedziałku
do piątku w godz. 8-140 Wstęp bezpłatny. 
Wydarzenie pod patronatem starosty sła-
wieńskiego Wojciecha Wiśniowskiego 

Napis „Darłowo” nową atrakcją miasta
Właśnie powstała nowa wizytówka miasta – to napis przestrzenny „Darłowo”. Jest on

nową atrakcją turystyczną i kolejnym miejscem do wykonywania pamiątkowych zdjęć
podczas wizyty w nadmorskim Darłowie.

Napis o wysokości 100 cm i długości 420 cm przedstawiający hasło „Darłowo” za-
montowano w Darłówku Wschodnim przy wejściu na plażę. Napis wzbogacony został
o kotwicę, która symbolizuje m.in. port morski w Darłowie.

– Taka mała rzecz, a cieszy. W mediach społecznościowych ludzie wrzucają swoje
zdjęcia z tym napisem. Jest dużo pozytywnych komentarzy. To jest pewnego rodzaju

narzędzie promocji. Lokalizacja tego napisu nie jest przypadkowa. Jakkolwiek sta-
niemy koło niego, to zawsze będziemy widzieć dwie najcenniejsze dla nas rzeczy,
morze i plażę – komentuje Arkadiusz Klimowicz – Burmistrz Darłowa.

Realizacją pomysłu zajęło się Biuro Promocji miasta Darłowa. – Napisy prze-
strzenne to obecnie wizytówka miasta. W każdym z miast stają się jego ikoną i jed-
nym z jego najczęściej fotografowanych elementów. Ciężko o lepszą pamiątkę niż
morze, plaża i atrakcyjny napis w tle – mówi Artur Wejnerowski – kierownik Biura
Promocji.
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Parafialny jubileusz 
W niedzielę, 9 października, podczas

uroczystej mszy świętej obchodziliśmy 
jubileusz parafii w Darłówku. 40 lat temu 
– 11 października 1982 roku erygowano
wyodrębnioną z franciszkańskiej parafii
mariackiej w Darłowie odrębną parafię,
pod wezwaniem świętego Maksymiliana
Marii Kolbego oraz klasztor dla posługują-
cych w niej franciszkanów.

Swoim zasięgiem teren parafii obej-
muje w całości obszarowo rozległe
Darłówko Zachodnie i Wschodnie, ze
stałą liczbą mieszkańców ok. 1000
osób. Wspólnota stanowi nie tylko Ko-
ściół ludzi morza i środowiska wojsko-
wego, ale także wypoczywających nad
morzem. 

Początkowo miejscem posługi był te-
ren pomiędzy ulicą Wilków Morskich 
i Kaszubską z niezapomnianą liturią

pośród kwitnących drzew owocowych.
W czerwcu 1989 roku poświęcony został
plac pod budowę oraz kamień węgielny
pod kościół oraz klasztor (w obecnym
miejscu). Budowę zakończono i dokona-
no erygowania 17 czerwca 1993 roku.
Posługę w tym miejscu sprawują ojco-
wie franciszkanie z Zakonu Braci
Mniejszych Konwentualnych z Fran-
ciszkańskiej Prowincji Gdańskiej. Pro-
boszczem i Gwardianem Parafii jest 
o. Sebastian Fierek (nieprzerwanie od
2014 roku).

Uroczystą mszę świętą celebrował 
o. Sebastian, a homilię wygłosił o. Janusz
ze Świętej Góry Polanowskiej. W wyda-
rzeniu uczestniczył burmistrz Miasta
Darłowo Arkadiusz Klimowicz wraz 
z małżonką oraz licznie zgromadzeni
parafianie i goście przyjezdni.

Starosta Sławieński – Wojciech Wiś-
niowski oraz burmistrz Darłowa – Arka-
diusz Klimowicz mają zaszczyt zaprosić na
niezwykły wieczór dedykowany wszyst-
kim seniorom.

Po przerwie spowodowanej pande-
mią powracamy do tradycji, która ma na
celu zwrócenie uwagi na szeroko pojęte
zdrowie ludzi starszych, podniesienie
jakości życia seniorów i zwrócenie uwagi
na problemy ich dotyczące.

Już 27 października (czwartek) od
godz. 17 w hali sportowej zlokalizowanej
przy Zespole Szkół Morskich (dawne li-
ceum) w Darłowie odbędzie się specjalnie
przygotowany z tej okazji program. Nie
zabraknie występów artystycznych,
smacznego poczęstunku i dobrej zabawy.
Dodatkowo seniorzy będą mogli skorzys-
tać z konsultacji lekarskiej, zmierzyć
podstawowe parametry jak ciśnienie, czy

poziom cukru. Czekać na nich będzie
również fachowa pomoc dietetyczna, 
a ratownicy medyczni podzielą się lekcją
udzielenia pierwszej pomocy. Pamiętaj-
my również, że październik jest miesią-
cem świadomości nowotworu raka pier-
si. Tu też zostanie przedstawiona prelek-
cja pod symbolem różowej wstążki.
Organizatorzy przygotowali wiele waż-
nych informacji jak np. harmonogram
dyżurów aptek na najbliższy czas, a każ-
dy z Gości otrzyma specjalny magnes na
lodówkę z kompendium istotnych wska-
zówek dla zdrowia w wieku senioralnym.

Podczas wydarzenia konsultacji me-
dycznych udzieli lek. Grzegorz Szymań-
ski w towarzystwie Elżbiety Betlińskiej 
i Wiktorii Wyczasany.

Program:
17.00 – powitanie Gości
17.05 – występ Przedszkole Przy Szkole

17.35 – występ Przedszkola nr 2
17.55 – Mediva – Jakub Iwanisik „Pierwsza
pomoc dla seniora”
18.05 – występ Revoltade
18.40 – występ Szkoły Tańca Eweliny Nidz-
gorskiej
19.00 – Agnieszka Wyczesany DARDIET – po-
rozmawiajmy o diecie
19.05 – Elżbieta Betlińska – zdrowie jest naj-
ważniejsze / różowa wstążka
19.15 – Potańcówka przy pieśni Marka Wysoc-
kiego.

Zapraszamy na Dzień Seniora 

Dzień Sybiraka w Darłowie 
W piątek, 16 września, na skwerze im.

generała Władysława Sikorskiego w Darło-
wie upamiętniono represjonowanych Pola-
ków, którzy zostali zesłani na Sybir. Przy-
pomniano też o 83. Rocznicy napadu
Związku Radzieckiego na Polskę. W uro-
czystościach wzięli udział m.in. darło-
wscy Sybiracy oraz przedstawiciele
władz miasta, w tym Rafał Nagórski 
– zastępca burmistrza Darłowa oraz
Czesław Woźniak – przewodniczący
Rady Miejskiej w Darłowie.

Wydarzenie rozpoczęto od Hymnu
Sybiraków. Swoje przemowy wygłosili
Prezes Związku Sybiraków, a także Za-
stępca Burmistrza Darłowa. W Dniu Sy-
biraka złożono wiązanki kwiatów pod
Obeliskiem Kombatantów i Sybiraków.
Dano tym samym świadectwo prawdzie 
i oddano hołd cierpieniom jakich do-
świadczyli Zesłańcy.

W wydarzeniu brały również udział
władze powiatu, przedstawiciele samo-

rządu darłowskiego, młodzież ZSM,
przedstawiciele gminy i Straż Granicz-
na.

Miasto Darłowo każdego roku uro-

czyście obchodzi Dzień Sybiraka, który
upamiętnia te trudne chwile z jakimi
musieli się zmierzyć Polacy zesłani do
niewoli.

Organizatorzy:
Starostwo Powiatowe w Sławnie, Miasto
Darłowo, Darłowski Ośrodek Kultury,
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Re-
ferat Oświaty, Biuro Burmistrza Miasta,
Zespół Szkół Morskich, Związek Eme-
rytów, Rencistów i Inwalidów, Klub Se-
niora, Przedszkole nr 2 im. J. Porazińskiej,
Przedszkole Przy Szkole, S-TEN, Revol-
tade, Mediva, DARDIET, Amazonki

Piłsudski i Paderewski w Darłowie

W Darłowie zorganizowano procesję
pokutno-błagalną na pamiątkę wydarzeń
sprzed 525 lat, kiedy to we wrześniu 1497
roku miasto nawiedziło potężne tsunami
wywołane podwodnymi wstrząsami na
Bałtyku. 

W środę, 14 września, w uroczysto-
ściach uczestniczyli m.in. Rafał Nagór-
ski – zastępca burmistrza Darłowa, Cze-
sław Woźniak – przewodniczący Rady
Miejskiej oraz darłowscy radni.

Z historycznych przekazów wiemy,
że w wyniku tsunami zostały całkowicie
zniszczone nabrzeża portowe, a handel
na długi czas był sparaliżowany. Niemal
wszystkie domy zostały rozmyte. Jeden
ze statków został wyrzucony przez falę

aż w pobliże góry Kopa niedaleko ko-
ścioła św. Gertrudy.

O kulisach wielkiego kataklizmu,
który nawiedził Darłowo przypomniał
Leszek Walkiewicz.

– W tym czasie na Bałtyku doszło do
trzęsienia ziemi. Ono uwolniło złoża
ropy i gazu. Nastąpił wielki wybuch, stąd
powstał grzmot, dlatego to się nazywa
niedźwiedziem morskim od ryku nie-
dźwiedzia. Wybuch spowodował falę
tsunami o wysokości kilku metrów. To
jest potwierdzone przez geofizyków ze
Szczecina, jak również z Japonii. Były
prowadzone badania na ten temat 
– mówi Leszek Walkiewicz.

Fale dotarły również do Kołobrzegu 

i Ustki. Skutki były odczuwalne na pew-
no na środkowym wybrzeżu, w rejonie
południowego Bałtyku.

– Można powiedzieć, że mieszkańcy
jak i turyści mogą być teraz bezpieczni
dzięki procesjom i modłom corocznym.
Wszystko po to, żeby tsunami się nie po-
wtórzyło – dodaje.

W 525. rocznicę “Niedźwiedzia Mor-
skiego” w kościele Św. Gertrudy w Darło-
wie odprawiona została msza święta.
Podczas wydarzenia uczestniczyła Or-
kiestra Dęta ze Sławna. Na koniec każdy
z uczestników otrzymał pamiątkowy
upominek.

Organizatorem wydarzenia było Biu-
ro Burmistrza Darłowa.

525. rocznica wielkiej powodzi w Darłowie

Aby historia się nie powtórzyła

Procesja pokutno-błagalna odbywała się
bez przerwy do 1945 roku. Później jej 
zabroniono. Wznowiona została dopiero 
w 1991 roku przez księdza Janusza Jęd-
ryszka, ówczesnego proboszcza parafii
pw. Matki Boskiej Częstochowskiej 
w Darłowie.

Już 11 listopada świętować będziemy
104. rocznicę odzyskania przez Polskę nie-
podległości. Tradycyjnie jak co roku Staro-
stwo Powiatowe i Miasto Darłowo przygo-
towało z tej okazji wiele wydarzeń podkre-
ślających ducha patriotyzmu. 

Piątkowe obchody rozpoczniemy
uroczystą Mszą Świętą w intencji 
Ojczyzny, która sprawowana będzie 
w kościele Mariackim. Następnie po li-
turgii udamy się razem w asyście kom-
panii reprezentacyjnych i pocztów
sztandarowych na Plac Marszałka Józefa
Piłsudskiego. Uroczystość otworzymy
przyjazdem szczególnych Gości – Józefa
Piłsudskiego i Jana Paderewskiego
(współtwórców niepodległej). 

Starosta sławieński – Wojciech Wiś-
niowski oraz burmistrz Darłowa – Arka-
diusz Klimowicz wygłoszą przemówie-
nia. Nie zabraknie też salwy i symbolicz-
nego złożenia kwiatów u podnóży
obelisku przez przedstawicieli powiatu,
darłowskiego samorządu, instytucji, or-
ganizacji, szkół i klubów. Manifestację
Patriotyczną zwieńczy symboliczny po-
kaz sztucznych ogni i flar dymnych w
barwach narodowych. Po tym akcencie
Józef Piłsudski i Jan Paderewski udadzą

się w galowy przejazd ulicami miasta,
gdzie odwiedzą m.in. zaplanowane 
w tym dniu Biegi Niepodległości dla
dzieci i młodzieży w Zespole Szkół Mor-
skich, a także zatrzymają się na Placu
Tadeusza Kościuszki, gdzie w panoramie
miejskiego rynku spacerowicze będą
mogli uwiecznić się z nimi na wspólnej
fotografii. 

To nie koniec. W imieniu parafii pw.
Matki Bożej Częstochowskiej zaprasza-
my także na Korowód Marcinowy. Z „ro-
galem Marcinowym” świętować będzie-
my na dziedzińcu Zamku Książąt Po-
morskich w Darłowie. 

Pamiętajmy, aby w tym dniu wywie-
sić flagi! 

Organizatorzy: Starostwo Powiato-
we, Miasto Darłowo, Biuro Burmistrza
Miasta, Darłowski Ośrodek Kultury,
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej w Darłowie, Parafia pw.
Matki Bożej Częstochowskiej, Zamek
Książąt Pomorskich w Darłowie, Klub
biegacza Darłowskie Charty, Referat
Sportu i Rekreacji, Zespół Szkół Mor-
skich w Darłowie, FORT MARIAN. 

Sponsorem słodyczy dla dzieci jest
firma Wawel. 



Z sesji Rady Miejskiej w Darłowie

Dbamy o uśmiech dziecka
W Szkole Podstawowej nr 3 im. Króla

Eryka Pomorskiego w Darłowie ponad 420
rodziców zadeklarowało chęć i wyraziło
zgodę na udział swojego dziecka w Progra-
mie Profilaktyki Próchnicy Zębów dla dzie-
ci w wieku 7-13 lat. 

Od 20 września, 3 razy w tygodniu,
grupy uczniów pod opieką pedagogów
chodzą na badania stomatologiczne do
gabinetu przy ul. Podzamcze 1a, Darło-
wo, NZOZ DOKTOR. Rodzice dzieci 
w wieku 7-13 lat są powiadamiani za po-
mocą dziennika elektronicznego o ter-
minie przeglądu uzębienia swoich po-
ciech. Już prawie 100 uczniów zostało
przebadanych, a ich rodzice otrzymali
wskazówki dotyczące dalszego postępo-
wania. U części uczniów wykonano lako-
wanie.

W ramach programu badaniem sto-

matologicznym zostaną objęte dzieci
mieszkające w naszym mieście, w wieku
7-13 lat, u których badania takiego nie
przeprowadzano w okresie ostatnich 
6 miesięcy. Działania w ramach profilak-
tyki stomatologicznej obejmują:

� lakowanie bruzd zębów szóstych 
u dzieci terenu Gminy Miasta Darłowo 
w wieku 7-8 lat, u których do tej pory nie
wykonywano zabiegu lakowania bruzd
zębów szóstych lub doszło u nich do czę-
ściowej/całkowitej utraty laku;

� lakowanie bruzd drugich trzonow-
ców stałych u dzieci terenu Gminy Mias-
ta Darłowo w wieku 9-13 lat, u których
do tej pory nie wykonywano zabiegu la-
kowania lub doszło u nich do częścio-
wej/całkowitej utraty laku;

� fluoryzację u wszystkich dzieci 
w wieku 7-9 lat – na terenie miejskich

szkół podstawowych, realizowaną przez
pielęgniarki szkolne. 

Doktor Lidia Szubert-Tousty każdego
pacjenta zdiagnozuje i poda termin ko-
lejnego spotkania, gdy wymagane będzie
lakowanie.

Zważywszy, że program jest adreso-
wany do wszystkich dzieci ze Szkoły
Podstawowej nr 3 i Społecznej Szkoły
Podstawowej, gorąco zachęcamy rodzi-
ców do skorzystania z bezpłatnych usług
stomatologicznych. Uśmiech dziecka
wart jest każdego wysiłku rodzica. 

Informacje o programie można uzys-
kać w Ratuszu w pokoju nr 8. Zaprasza-
my. Program będzie realizowany w roku
2022 i 2023.

Łączna kwota środków przeznaczo-
nych na realizację programu to 139 900
zł.

WiadomościWiadomości
nasze sprawy
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Biuro Rady Miejskiej w Darłowie informuje, że w skargi 
i wnioski mieszkańców przyjmować będą radni Rady Miej-
skiej: 

7 listopada 

pokój nr 23 UM w Darłowie w godz. 15.30-16.30, (tel. 94 314 2195) 

– Andrzej Herdzik

14 listopada 

pokój nr 23 UM w Darłowie w godz. 15.30-16.30, (tel. 94 314 2195) 

– Janusz Sokoliński

21 listopada

pokój nr 23 UM w Darłowie w godz. 15.30-16.30, (tel. 94 314 2195) 

– Mirosław Jabłoński

28 listopada 

pokój nr 23 UM w Darłowie w godz. 15.30-16.30, (tel. 94 314 2195) 

– Renata Potomska

5 grudnia

pokój nr 23 UM w Darłowie w godz. 15.30-16.30, (tel. 94 314 2195) 

– Andrzej Herdzik

12 grudnia

pokój nr 23 UM w Darłowie w godz. 15.30-16.30, (tel. 94 314 2195) 

– Dorota Podgórska

19 grudnia 

pokój nr 23 UM w Darłowie w godz. 15.30-16.30, (tel. 94 314 2195) 

– Ewa Madalińska-Marciniak.

dyżury radnych

Zmiany w budżecie 
i nowe nazwy ulic
28 września 2022 roku odbyła się 54. Sesja Rady Miejskiej 

w Darłowie. Radni przyjęli zmiany w budżecie, w planie zagospo-
darowania przestrzennego i podjęli uchwały w sprawie nadania
nazw ulic.

Radni głosowali za wprowadzeniem korekt w budżecie
miasta zwiększając zaplanowane wydatki na realizację kilku
tegorocznych zadań. Chodzi o modernizację mostu przy ulicy
Powstańców Warszawskich, zakup toalety na nowy cmentarz 
i zakup garażu blaszanego. Wymienione zadania mają być
zrealizowane w ostatnim kwartale tego roku. Zwiększyli też
wydatki na dotacje na przedszkola niepubliczne o kwotę
968.000,00 zł, wydatki gospodarki odpadami w związku ze
zwiększeniem planowanych dochodów oraz wydatki na
oświetlenie uliczne o kwotę 150.000,00 zł w związku ze wzros-
tem cen. Do budżetu wprowadzono też przekazane przez wo-
jewodę pieniądze przeznaczone na wypłatę dodatku węglowe-
go, co umożliwiło Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej
rozpoczęcie pierwszych wypłat.

Radni przyjęli również informację na temat realizacji bu-

dżetu w pierwszym półroczu. Miasto zanotowało w tym czasie
nadwyżkę na poziomie ponad 3 milionów złotych.

Akceptację zyskała uchwała w sprawie uchwalenia miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jedno-
stki strukturalnej B – Darłówko Zachodnie, obszar B7. Mowa 
o terenach o powierzchni ponad 2 hektarów położonych przy
części ulicy Władysława IV z przeznaczeniem pod zabudowę
usługową i mieszkaniową. 

Ponadto odpowiadając na wnioski składane przez miesz-
kańców, radni podjęli uchwały o nadaniu kilku nazw ulic. 
W Darłowie pojawiły się w ten sposób ulice: Kolorowa, Poziom-
kowa, Anny Jantar i Tęczowa.

Podczas sesji sprawozdanie z działalności między sesjami
przedstawił burmistrz Darłowa Arkadiusz Klimowicz, który
poinformował radnych m.in. o aktualnym przebiegu najważ-
niejszych realizowanych w mieście inwestycji. Obecnie trwa
budowa ulic Polnej i Portowej, budowa oświetlenia na uli-
cach: Akacjowej, Wiśniowej i Reja. Trwa również realizacja
najważniejszej miejskiej inwestycji za kwotę ponad 13 milio-
nów złotych. Mowa o modernizacji oczyszczalni ścieków,
którą zlecono Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Ko-
munalnej.

Szczegółowy wykaz podjętych uchwał wraz z uzasadnie-
niami można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej
Miasta.

Punkty wydawania preparatów ze stabilnym jodem
BURMISTRZ MIASTA DARŁOWO in-

formuje mieszkańców i osoby przeby-
wające na terenie miasta Darłowo, że
gdyby zaszła konieczność wydania pre-
paratów ze stabilnym jodem w przy-
padku wystąpienia zdarzenia radiacyj-
nego: na terenie miasta Darłowo będą
funkcjonowały 3 punkty wydawania
preparatów ze stabilnym jodem:

– punkt nr 1 Społeczna Szkoła Pod-

stawowa w Darłowie, przy ul. Zwycię-
stwa 1

– dla osób zamieszkujących na tere-
nie osiedla Darłówko

– punkt nr 2 Darłowski Ośrodek Kul-
tury w Darłowie, budynek przy ulicy
Marii Skłodowskiej– Curie 44

– dla osób zamieszkujących na tere-
nie osiedla Południe i osiedla Bema

– punkt nr 3 Darłowskie Centrum
Wolontariatu w Darłowie, Darłowo 

ul. Bogusława X 28
– dla osób zamieszkujących na tere-

nie osiedla Centrum i osiedla Zachód
Mieszkańcy i osoby przebywające na

terenie miasta Darłowo będą informo-
wani przy pomocy komunikatów, ulotek
oraz innymi możliwymi kanałami infor-
macyjnymi.

/-/ Burmistrz Miasta Darłowo
Arkadiusz Klimowicz

Jest teraz kolorowo
24 września do nadmorskiej

części Darłowa zjechali 
artyści trudniący się sztuką

malunku ulicznego. 

Przyjechali z Lęborka, Poznania, Kosza-
lina, Inowrocławia, Bydgoszczy, Sław-
na, Ustki, czy ze Słupska. Nie zabrakło
też rodzimych przedstawicieli tego ele-
mentu kultury hip-hop z Darłowa (je-
den z nich przyjechał na ten cel spe-
cjalnie z Holandii). Za płótno posłużył
stary, 60 metrowy – szpecący mur, któ-
ry zlokalizowany jest na dużym parkin-
gu przy głównym wejściu na plaże za-
chodnią. Artyści nie mieli narzuconego
konkretnego tematu. Na tym polega
Graffiti Jam. Mogli oddać się legalnie
swej pasji, a jednocześnie wprowadzić
element poprawiający estetykę tego
miejsca. Impreza trwała od godzin
przedpołudniowych do późnego wie-

czora. Dj Dandes natomiast zadbał 
o dobrą aurę muzyczną. Nad całością
czuwał Daniel Frącz (pomysłodawca
przedsięwzięcia). Przypomnijmy, że
impreza ta została zrealizowana ze
środków Budżetu Obywatelskiego i to
właśnie darłowiacy zagłosowali w po-
wszechnym głosowaniu na ten pomysł.
Wartość projektu 10 tys. zł. Wydarzenie
było licznie odwiedzane przez publicz-
ność, która na żywo obserwowała po-
wstawanie dzieł. Nowe graffiti cieszyło
nie tylko oko, ale też bywało chętnie fo-
tografowane. To kolejne warte odwie-
dzenia miejsce na turystycznej mapie
Darłowa.

OGROMNE podziękowania dla tych,
którzy podzieli się z nami swoją pasją:

CUKIN, RY23, PINGWIN, PAKA ART,
NERSONE, SAMER, MACHONEY, NOICO,
DAFT, HASTER, HSARC

Daniel Bonzay Frącz

Program finansowany jest przez Miasto Darłowo z nagrody przyznanej za wysoką wy-
szczepialność.

W związku ze zbliżającymi się świętami, przedstawiamy

zmianę harmonogramu odbioru odpadów segregowanych oraz

zmieszanych

1 listopada (wtorek) – święto – brak odbioru
2 listopada (środa) – rejon wtorkowy + środowy
8 listopada (wtorek) – rejon wtorkowy + środowy 

9 listopada (środa) – rejon czwartkowy

10 listopada (czwartek) – rejon piątek

11 listopada (piątek ) – święto – brak odbioru

26 grudnia (poniedziałek) – święto – brak odbioru

27 grudnia (wtorek) – rejon poniedziałkowy + wtorkowy

Zmiany w harmonogramie odbioru odpadów

Służby podsumowały sezon
W trakcie spotkania, które zorganizo-

wano w Poczekalni Kultury w Darłowie
przedstawiono raporty dotyczące inter-
wencji podczas minionego sezonu waka-
cyjnego.

W spotkaniu udział wzięli m.in. Rafał
Nagórski – zastępca burmistrza Darło-
wa, Tomasz Bobin – sekretarz miasta
Darłowa, Czesław Woźniak – przewod-
niczący Rady Miejskiej w Darłowie, 
a także Waldemar Śmigielski – kierow-
nik referatu sportu i rekreacji w UM
Darłowo oraz Krzysztof Walkow – pre-
zes MPGK Darłowo. Na sali byli obecni
przedstawiciele różnych służb, w tym
m.in. Komisariatu Policji w Darłowie,
Morskiego Oddziały Straży Granicznej,
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemio-
logicznej w Sławnie, Komendy Powiato-
wej Państwowej Straży Pożarnej w Sław-
nie, czy Szpitala Powiatowego w Sław-
nie.

Darłowski ratusz przekazał specjalne
podziękowania za profesjonalną współ-
pracę podczas sezonu letniego 2022 dla
Policji, Straży Pożarnej, Straży Miejskiej,

Straży Granicznej, MPGK, Sanepidu, dy-
rektora Szpitala Powiatowego w Sławnie
oraz dla Waldemara Śmigielskiego nad-
zorującego prace ratowników wodnych.



w obiektywie
Pierwszy sprawdzian po wakacyjnej przerwie, której tak naprawdę nie
było, zaliczyli: Michal Krakowiak, Filip Żuchowski, Mikołaj Mystkowski,
Konrad Żytowiecki.
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zapraszamy

Niepodległe bieganie
Urząd Miasta Darłowo i Klub Biegacza Darłowskie Charty zapraszają dzieci i młodzież

na Darłowskie Biegi Niepodległości, które odbędą się 11 listopada. 
dzięki gościnności Zespółu szkół Morskich w darłowie areną zmagań będzie bieżnia

przy szkole Morskiej. Zapisy na biegi będą prowadzone w formie elektronicznej i będą aktywne
do 10 listopada roku włącznie. Zapisy w dniu zawodów będą możliwe tylko pod warunkiem
nie wyczerpania wcześniej limitu 200 uczestników we wszystkich biegach. 11 listopada Biuro
Zawodów otwarte będzie od godziny 13, a pierwszy bieg wystartuje o godzinie 14. 

na mecie każdy otrzyma medal, wodę i słodki poczęstunek. najlepsze trójki z każdej ka-
tegorii wyróżnione zostaną pucharami na podium. dekoracje będą się odbywać bezpośrednio
po zakończeniu biegów w danym roczniku zawodników. na zakończenie imprezy dla wszystkich
uczestników odbędzie się losowanie nagród. udział w zawodach jest bezpłatny. Zapraszamy!

Królewska runda czeka na Was!
Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji Rundy Króla Eryka. spotykamy się w soboty

o godzinie 11 w Parku Conrada przy „Franku”. do pokonania 2,5 kilometra biegiem, marszem
lub z kijkami. na mecie będziemy czekać z gorącą herbatą. terminy rund na plakacie. udział
jest bezpłatny. Wyniki i klasyfikacje będą publikowane na stronie darlowskiecharty.pl

Podsumowanie
regat
Po czterech etapach regat „Trzy Per-

ły 2022" (Kołobrzeg-Darłowo, Darłowo-
Kołobrzeg, Ustka-Darłowo i Darłowo-
Ustka) okazało się, że na podium znalaz-
ły się jachty:

1. „Barbara F.” – kpt. Witek Feszler

2. „Passadenia” – kpt. Waldek Kapusta

3. „Maxi Honey” – kpt. Krzysiek Stormann.

Zwycięzcom gratulujemy! 
Wszystkim uczestnikom serdecznie

dziękujemy. 
Do zobaczenia w maju 2023 r.

III liga w Darłowie
Darłowo po kilku latach przerwy wróciło 

do III ligi siatkówki. 
Klub Sportowy Stocznia Darłowo M&W od września do maja
2023 roku będzie się potykał z wojewódzkimi potęgami siat-

kówki ze Stargardu, Kołobrzegu, Polic. Będzie to więc gratka
nie tylko dla zawodników, ale też dla rzeszy wiernych kibi-
ców siatkówki w Darłowie. Rozgrywki III ligi odbywać się
będą pod auspicjami Zachodniopomorskiego Związku Piłki
Siatkowej.

Kwotę 10 tys. zł na wsparcie klubu w jego rozgrywkach 
wyasygnowano z budżetu Miasta.

Mecze odbywać się będą w hali sportowej przy ul. Chopina 4.

TURNIEJ SZACHOWY

z okazji 104. rocznicy

odzyskania 

niepodległości przez

Polskę

Rozegrany będzie 12 listopada, od
godz. 10 do 15.30 w siedzibie Związku
Emerytów, Rencistów i Inwalidów, przy
ul. 1 Maja 3. 

Zapisy w dniu zawodów od godz. 9.30.

XXIX klubowa wystawa szwajcarskich psów pasterskich 

Wizytacja ambasadora
17 września na terenie Ośrodka Róża

Wiatrów w Darłówku, mieliśmy okazję po-
dziwiać najpiękniejszych przedstawicieli
szwajcarskich psów pasterskich.

Na wystawę do Darłówka zjechali się mi-
łośnicy oraz hodowcy tych pięknych czworo-
nogów miedzy innymi z Łodzi czy Poznania.

Nie szczędzono owacji i zachwytów a na
każdego uczestnika czekały nagrody w postaci
pucharów, psich przekąsek i zabawek.

Wystawa, z racji pochodzenia rasy psów,
była nierozerwalnie związana ze Szwajcarią.
Splendoru dodało jej niecodzienne w naszym
regionie wydarzenie  – przybył na nią również
ambasador Szwajcarii w Polsce Fabrice Filliez.
Jak sam przyznał, przyjazd do Darłowa był
jego pierwszym wyjazdem po za Warszawę.

Podczas wystawy Zastępca Burmistrza
Rafał Nagórski wręczył mbasadorowi
okolicznościowy medal pamiątkowy wy-
bity na rocznicę pierwszej lokacji miasta.
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Na zdjęciu zastępca burmistrza – Rafał Nagórski z ambasadorem Szwajcarii Fabrice 
Filliezem.
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Zmarł Andrzej Rachwalski

Smutna wiadomość dotarła do 
darłowskiego ratusza w poniedziałek, 
26 września 2022 roku. W wieku 65 lat
zmarł Andrzej Rachwalski, były radny
Rady Miejskiej Darłowa w kadencji 1998-
2002.

– Kochał Darłówko, kochał Darłowo,
kochał Polskę. Kochał swoją żonę Kry-
stynę, dzieci i wnuki. Kochał życie, jego

smaki i smaczki… – wspomina Arka-
diusz Klimowicz, burmistrz Darłowa.

Andrzej Rachwalski jako młody
człowiek związał się w 1980 z antyko-
munistyczną „Solidarnością”. Przez lata
pisał o sporcie do lokalnych gazet. Pub-
likował felietony w „Obserwatorze 
Lokalnym”, a także „Wiadomościach
Darłowskich”, wcześniej w „Darłowia-

ku”. Był wielkim fanem sportu, 
a w szczególności piłki nożnej. Darłovia
Darłowo była jego ukochanym klubem.
W ostatnich latach był bardzo aktywny
w mediach społecznościowych. 

– Choć bywał bardzo ostry w swoich
sądach, tak naprawdę był Człowiekiem
łagodnym, który nie skrzywdziłby na-
wet muchy… Przyjaźniliśmy się, nie tyl-

ko samorządowo i politycznie. Z daw-
nych dziecięcych czasów nazywałem go
„Bigosem” i „Bigosikiem”, a on lubił ten
podwórkowy pseudonim. Będzie nam
bardzo brakowało tego wielkiego 
Darłowiaka… – dodaje burmistrz.

Andrzej Rachwalski przez wiele lat
redagował strony sportowe w Wiado-
mościach Darłowskich.

Podczas rozgrywanych we francuskim
Saint-Quentin-en-yvelines mistrzostw
świata w kolarstwie torowym, polska dru-
żyna sprinterek z Marleną Karwacką i ni-
kolą Sibiak w składzie (obie Klub Kolarski
Lark Ziemia Darłowska) zajęła 6. lokatę,
ustanawiając przy okazji nowy rekord Pol-
ski. 

W wyścigu scratch ich koleżanka

klubowa Nikola Wielowska zakończyła
zmagania na 19. pozycji. W sprincie Si-
biak zajęła 21. miejsce. 

W mistrzostwach wzięła udział także
wychowanka klubu z Darłowa Wiktoria
Pikulik. Jej siostra Daria Pikulik nie
mogła wystartować z powodów zdro-
wotnych (obie reprezentują obecnie
wrocławski klub).

Rekord na torze

Tydzień po porażce w wyjazdowym
meczu z Głazem Tychowo (2:3) drużyna
prowadzona przez Kamila Chicewicza
mierzyła się z czołową drużyną ligi 
– Zefirem Wyszewo. Pojedynek spadko-
wiczów z IV ligi zapowiadał się na wy-
równany, a darłowscy kibice mogli 
w tym meczu ponownie zobaczyć Bart-
łomieja Fastyna, który przez 4 lata wy-
stępował w barwach Darłovii i z pewno-
ścią chciał pokazać się z jak najlepszej
strony. 

W drużynie gospodarzy tym razem
zabrakło Konrada Rokickiego i była to
jedyna absencja jeżeli chodzi o zawodni-
ków, którzy regularnie pojawiają się 
w wyjściowym składzie. Na boisku od
pierwszych minut gry zarysowała się
lekka przewaga darłowian, którzy dłużej
utrzymywali się przy piłce, ale począt-
kowo mieli bardzo duże problemy, aby
sforsować szczelną defensywę drużyny 
z Wyszewa. Pierwsza część meczu za-
kończyła się wynikiem bezbramkowym. 

Drugą odsłonę meczu zdecydowanie

lepiej rozpoczęli darłowianie, którzy
grali szybciej i z większą determinacją,
co w niedługim czasie miało przełożenie
na stworzone okazje pod bramką Adria-
na Łukowskiego. Nie poradził sobie 

z uderzeniem Konrada Romańczyka,
który celną główką sfinalizował dokład-
ne dośrodkowanie Kamila Michalskiego.
Po wyjściu na prowadzenie przez krótką
chwilę Zefir starał się przejść do ofensy-

wy, ale zdecydowanie brakowało im po-
mysłu, aby przedrzeć się przez uważnie
grającą defensywę Darłovii. Ostatecznie
na listę strzelców ponownie wpisał się
Konrad Romańczyk, który dość szczęśli-
wie sfinalizował centrę Kamila Bazyli 
i sprawił, że gospodarze mogli poczuć
się zdecydowanie pewniej. Do ostatniego
gwizdka sędziego darłowianie dążyli do
kolejnego trafienia, ale zarówno Kami-
lowi Bazyli jak i Krzysztofowi Wólczyń-
skiemu zabrakło precyzji w wykończe-
niu akcji. 

Wygraną z Zefirem Wyszewo, w osta-
tecznym rozrachunku, można uznać za
pewną i przekonującą, co pokazuje jak
wiele dla Darłowian znaczy własne boi-
sko i z pewnością znacznie ułatwia im
zarówno budowanie jak i finalizowanie
akcji. O to będzie zdecydowanie trudniej
w meczach wyjazdowych, a przed Darło-
vią najpierw wyjazd do trzeciej drużyny
ligi – Wiekowianki Wiekowo, a następ-
nie do Biesiekierza na mecz z tamtej-
szym Wybrzeżem. 

Darłovia pokonała Zefira Wyszewo
Darłovia górą w pojedynku spadkowiczów Darłovia Darłowo – Zefir Wyszewo 2:0 (0:0).

WynIKI

Darłovia Darłowo – KS Sieciemin 
10:0 (5:0)

Darłovia Darłowo – Iskra Białogard 
11:0 (6:0) 

Darłovia Darłowo – Radewem Biołogó-
rzyno (7:0) 

Minuta ciszy 
Wysoka wygrana z KS Sieciemin
(10:0) sprawiły, że do kolejnego li-
gowego pojedynku, w którym ry-
walem była Iskra Białogard, darło-
wianie przystępowali z planem na
potwierdzenie dobrej formy strze-
leckiej. Zanim jednak doszło do roz-
poczęcia meczu, zawodnicy oraz
zebrani kibice minutą ciszy upa-
miętnili byłego zawodnika, dzia-
łacza oraz wiernego kibica Darłovii 
– Andrzeja Rachwalskiego, który
zmarł w poniedziałek, 26 września,
w wieku 65 lat. 

Darłovia walczy o puchar

Leśnik Manowo pucharowym pierwszym
rywalem Darłovii po wylosowaniu „wol-
nego losu” w 3. rundzie Pucharu Polski
ZZPN. Spotkanie zostanie rozegrane 27 lis-
topada, czyli tydzień po zakończeniu roz-
grywek ligowych w rundzie jesiennej. 

Lark Ziemia Darłowska 
drużynowym mistrzem Polski

juniorek w jeździe na czas. 

Drużyna w składzie: Anna Długaś, Laura
Rybkiewicz, Katarzyna Stelmach, Mar-
cela Drygalska wywalczyła pierwsze
miejsce i na podium założyły koszulki
mistrzyń Polski.

W juniorkach młodszych drużyna 
w składzie: Kornelia Braun, Oliwia Sro-
czyńska, Gabrysia Kaczmarczyk, Otylia
Kubicka uplasowały się na trzecim miej-
scu. 

Dziękujemy wszystkim naszym za-
wodniczkom za zaangażowanie i piękną
walkę na Mistrzostwach Polski. 

W Godziesze Wielkie nasze juniorki 
– Anna Długaś i Laura Rybkiewicz zdo-

były wicemistrzostwo Polski, a Marcela
Drygalska i Kasia Stelmach skończyły
rywalizacje na 4. miejscu. Brawo!

W rywalizacji juniorek młodszych na
6. miejscu uplasowały się Kornelia
Braun i Otylia Kubicka, a na 7. Gabrysia
Kaczmarczyk i Laura Witkowska. 

Gratulujemy! 

Mistrzowskie dziewczyny 
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