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Dobra wiadomość dotarła do dar-
łowskiego ratusza 30 październi-
ka. Wojewoda zachodniopomorski 
Marcin Zydorowicz (PO) zade-
cydował o przyznaniu dotacji dla 
darłowskiego samorządu. 

Pieniądze zostaną przeznaczone na 
przebudowę (remont generalny) ul. 
Słowiańskiej w Darłówku Wschod-
nim. Dotacja została przyznana w 
ramach Narodowego Programu 
Przebudowy Dróg Lokalnych (tzw. 
schetynówek).
Ten program przyjął w roku ubie-
głym rząd Donalda Tuska. Polega on 
na udzielaniu 50-procentowej dota-
cji do inwestycji drogowych realizo-
wanych przez gminy i powiaty. 
Na początku lata tego roku powstały 
w Darłowie dwie schetynówki: miej-

ska (ulice Mickiewicza i Długa) i po-
wiatowa (ul. Lotników Morskich). 
Na remont ul. Lotników Morskich 
miasto udzieliło dodatkowo powia-
towi pomocy w wysokości pół milio-
na złotych.
Trzecia schetynówka będzie koszto-
wać najprawdopodobniej 5,2 mln 
złotych. Zakres prac obejmie m.in. 
przebudowę kanalizacji deszczowej, 
budowę ścieżki rowerowej i dodat-
kowych miejsc parkingowych oraz 
instalację energooszczędnego oświe-
tlenia. Nawierzchnia ulicy zostanie 
wykonana z kostki betonowej ulep-
szonej grysem bazaltowym. Przetarg 
na tą inwestycję zostanie ogłoszony 
jeszcze w listopadzie.
Wykonawca, który wygra przetarg 
będzie musiał oddać ulicę do użytku 
jeszcze przed wakacjami.

- Samorządowi zależy 
na poprawie bezpie-
czeństwa darłowiaków. 
- deklaruje burmistrz 
A. Klimowicz. - W 
wyniku decyzji rad-
nych poprawimy bez-
pieczeństwo przeciw-
pożarowe i zdrowotne 
naszych mieszkańców.
Radni jednomyślnie 

Już trzecia „schetynówka” 
powstanie w Darłowie

Samorząd dał dotację na szpital i straż pożarną

24 listopada miasto przekazało ry-
bakom klucze do Lokalnego Cen-
trum Pierwszej Sprzedaży Ryb w 
darłowskim porcie. Zakład przeję-
ła w bezpłatne użytkowanie Krajo-
wa Izba Producentów Ryb, skupia-
jąca rybaków z rożnych portów, w 
tym z portu darłowskiego.

Przypomnijmy, że budynek LCPR 
powstał w Darłówku Zachodnim w 
latach 2005 - 2007. Inwestycję wy-
konano za unijne pieniądze. Halę 
wzniesiono na działce należącej do 
miasta, a inwestorem było minister-
stwo rolnictwa (departament rybo-
łówstwa). Przez ponad 2 lata hala 
przystosowana do skupu ryb stała 
pusta gdyż ministerstwu zabrakło 
pieniędzy na dokończenie inwesty-
cji. Wielokrotne interwencje bur-
mistrza adresowane do poprzednich 
rządów nie przynosiły skutku. Do-

piero obecny minister odpowiedzial-
ny za rybołówstwo Kazimierz Plocke 
(PO) zadecydował o wyasygnowaniu 
pieniędzy z budżetu ministerstwa na 
dokończenie lokalnego centrum.
Ostatecznie na przejęcie zakładu 
zdecydowali się również rybacy 
zrzeszeni w KIPR. Zamiarem izby 
rybackiej jest wykorzystać infra-
strukturę LCPR w Darłowie do 
stworzenia nowoczesnej bazy słu-
żącej do skupu nie tylko dorsza ale 
przede wszystkim ryb pelagicznych 
(śledzia i szprota). Do istniejacej hali 
rybacy chcą dobudować jeszcze dru-
gą, większą halę. Byłaby ona przysto-
sowana do odbioru śledzi i szprotek 
ze specjalistycznych kutrów, które 
przywoziłyby ryby do portu w spe-
cjalnych zbiornikach z morską wodą.
Ryby mają być przepompowywane 
specjalnym rurociągiem do nowej 
hali i tam segregowane oraz zamra-

żane. Ma być to jedyna tego typu 
instalacja w Polsce. Po jej powsta-
niu do portu w Darłowie ma trafiać 
rocznie 20 do 30 tysięcy ton ryb pe-
lagicznych, to jest dwa razy tyle ile 
wynosi cały ogólnopolski limit odło-
wu dorsza.
W nowym zakładzie prowadzącym 
skup i wstępną obróbkę ryb ma być 
zatrudnionych docelowo ok. 20 osób 
pracujących na trzech zmianach.
KIPR planuje wybudować bazę ry-
backą w całości za unijną dotację w 
ramach funduszu rybackiego.
Przekazując obiekt rybakom bur-
mistrz A. Klimowicz dziękował by-
łemu prezesowi KIPR Kazimierzowi 
Wojniczowi (obecnie szefującemu 
Darłowskiej Lokalnej Grupie Ry-
backiej) i obecnemu prezesowi Izby 
Adamowi Jakubiakowi za chęć roz-
poczęcia działalności w naszym por-
cie.

Rybacy przejęli Lokalne Centrum 
Pierwszej Sprzedaży Ryb

podjęli uchwałę o 
udzieleniu pomocy 
pieniężnej powiato-
wi sławieńskiemu w 
kwocie 30 tys. zł z 
przeznaczeniem na 
zakup skokochro-
nu, niezbędnego 
dla Jednostki Ra-
towniczo - Gaśni-
czej w Darłowie. 

Skokochron jest rodzajem po-
duszki powietrznej i używany jest 
do ewakuacji zagrożonych poża-
rem osób skaczących z wyższych 
kondygnacji.
Poprzez zmianę w tegorocznym 
budżecie miasta darłowski sa-
morząd udzielił także pomocy 
pieniężnej Powiatowi Sławień-
skiemu w kwocie 50 tys. zł. Pie-
niądze te zostaną przeznaczone 

na zakup nowoczesnego systemu 
monitoringu kardiologicznego 
dla oddziału wewnętrznego w 
Darłowie (filia Szpitala Powiato-
wego w Sławnie). Ten specjali-
styczny sprzęt medyczny będzie 
kosztował 100 tys. zł. Drugą 
część kosztów pokryje Starostwo 
Powiatowe.
Sesję rady miejskiej 18 listopada 
poprowadziła wiceprzewodni-

Bożena Magier - wiceprze-
wodnicząca darłowskiej  

rady miejskiej.

cząca rady Bożena Magier. Tak 
się złożyło, że w chwili gdy radni 
decydowali o dotacji dla szpitala,  
Zbigniew Grosz, przewodniczą-
cy rady przebywał na badaniach 
lekarskich w darłowskim oddzia-
le wewnętrznym. Stan zdrowia 
przewodniczącego rady jest już 
dobry i wkrótce Z. Grosz wróci 
do normalnych zajęć.

Sprostowanie
W biuletynie „Wiadomości” nr 6/94 z października 2009 r. w notatce p.t. 
„Trójka gotowa na rozpoczęcie nowego roku szkolnego” wkradł się błąd, za 
co serdecznie przepraszam Czytelników.
Faktem jest, że w roku szkolnym 2008/2009 zakończono termomodernizację 
budynku szkoły. Zakończono także budowę nowego, ogrodzonego szkol-
nego boiska do piłki nożnej ze sztucznej trawy. Ponadto przeprowadzono 
remont sali nr 9. Wymieniono też zbiornik wyrównawczy, a także zakupiono 
ławki i krzesła do dwóch sal szkolnych. Omyłkowo napisano, że takie prace 
jak wymiana podłogi w dwóch salach lekcyjnych (nr 8 i 14) oraz remont 
sal lekcyjnych nr 6 i 8 oraz wymalowanie dwóch sal lekcyjnych nr 14 i 19a, 
a także przygotowanie drugiej sali lekcyjnej do nauki informatyki wyko-
nane zostały w roku szkolnym 2008/2009, a stało się to w roku szkolnym 
2007/2008 i wcześniej.
L. Walkiewicz

Na tą plażę darłowiacy i turyści dojadą latem 2010 
roku już nową „schetynówką”.

Prezes KIPR Adam Jakubiak pierwszy przeciął wstęgę.



W czwartek 12 listopada 2009 r. w 
sali konferencyjnej darłowskiego 
ratusza wręczono klucze lokato-
rom nowych mieszkań socjalnych.

Miasto zbudowało cztery wolno-
stojące budynki, położone przy ul. 
Józefa Wybickiego nr 4, 4a, 4b i 4c. 
W każdym z budynków znajdują się 
cztery rodzinne mieszkania. Mniej-
sze mają 43 a większe 48 metrów 
kwadratowych powierzchni użytko-
wej.
Do budynków wykonano dojście 
od ulicy F. Chopina. Te rodzinne 
mieszkania mają korytarz, z którego 
jest dostęp do pozostałych pomiesz-
czeń takich jak kuchnia, łazienka, 
pomieszczenie gospodarcze i dwa 
pokoje. Budynki zostały wyposażone 
w instalacje: wodną, kanalizacyjną, 
elektryczną, gazową, grzewczą i po-
siadają certyfikaty energetyczne.
Losowanie mieszkań przeprowadzo-

no w obecności Komisji Mieszkanio-
wej i dyrektora MZBK. Pięcioletnia 
Zosia, córka jednego z młodych 
małżeństw, któremu przydzielono 
mieszkanie ciągnęła szczęśliwe losy. 

Leszek Walkiewicz, Jan Olik i 
Konstanty Kontowski odebrali 
najwyższe odznaczenie przyzna-
wane przez województwo zachod-
niopomorskie - krzyż Gryfa Po-
morskiego.
Uroczystość odbyła się w trakcie 
sesji rady powiatu sławieńskiego na 
początku listopada. Odznaczenie 
przyznano również Ewie Bieleckiej.
Zostanie ono wręczone w innym 

terminie. 
Złoty Gryf przyznano i L. Walkiewi-
czowi i J. Olikowi a pozostałym oso-
bom srebrny. Całą czwórkę uhonoro-
wano z racji wieloletniej działalności 
w darłowskim klubie przewodników 
Polskiego Towarzystwa Turystyczno 
- Krajoznawczego, który działa już 
od 25 lat. Odznaczenia wręczył wi-
cemarszałek Jan Krawczuk.

O przydziale konkretnych mieszkań rozstrzygnęło losowanie. Poprowa-
dziła je zastępca burmistrza Elżbieta Karlińska.

Klucze wręczył burmistrz Darłowa w asyście dyrektora Miejskiego 
Zarządu Budynków Komunalnych Arkadiusza Michalaka i wiceprze-
wodniczącej rady miejskiej Bożeny Magier.

Gryfami uhonorowani

Odznaczeni Gryfami Pomorskimi (od lewej): Leszek Walkiewicz, Jan Olik, Kon-
stanty Kontowski.

Wręczono klucze do nowych mieszkań

Natomiast klucze nowym lokatorom 
osobiście wręczał burmistrz miasta 
Darłowo Arkadiusz Klimowicz.
Mieszkania są przestronne, jasne, 

czyste. Na podłogach znajdują się 
wykładziny, w łazience i w kuchni 
kafelki, umywalki, wanna, prysz-
nic i kuchenka gazowa z piekarni-
kiem. Wszystkie budynki zostały z 

zewnątrz ocieplone, tak by koszty 
eksploatacji tych mieszkań w okresie 
zimowym były jak najniższe. 
- Tutaj jest świetnie. Mamy blisko 
do miasta, blisko jest przedszkole, 
przychodnia zdrowia, sklepy, szko-
ła. - mówi jedna z nowych lokatorek 
budynku socjalnego.
Do lokali socjalnych kierowano 
przede wszystkim rodziny o niskich 
dochodach, mówi radna Rady Miej-
skiej. Na przydział nie mieli szans 
ci, którzy poprzednie mieszkania 
zdewastowali czy zaniedbali. Do no-
wych mieszkań skierowano przede 
wszystkim rodziny z dziećmi, dla 
których piękne mieszkanie ma być 
szansą na wyjście na prostą. Lokato-
rzy zapłacą czynsz po 0,89 zł za metr 
kwadratowy, resztę w postaci dotacji 
dla MZBK dopłaci samorząd mówi 
dyrektor Miejskiego Zarządu Bu-
dynków Komunalnych - Arkadiusz 
Michalak.
Wszystkie prace inwestycyjne po-
chłonęły łącznie dwa i pół miliona 
złotych, z czego 459.040 zł pocho-
dziło z dotacji Banku Gospodarstwa 
Krajowego.

91 rocznicę odzyskania niepodległo-
ści przez Polskę obchodzono uro-
czyście w całym kraju. W Darłowie 
rozpoczęła ją msza święta w intencji 
Ojczyzny odprawiona w kościele 
mariackim pod przewodnictwem  
księdza kapelana darłowskiego gar-
nizonu Jana Zapotocznego. 
Po mszy poczty sztandarowe, kom-
pania honorowa marynarki wojen-
nej oraz po raz pierwszy kompania 
honorowa Zespołu Szkół Morskich, 
straż graniczna, władze samorządo-
we miasta i powiatu, kombatanci, 
delegacje, harcerze i mieszkańcy przy 
dźwiękach orkiestry dętej przema-
szerowali z kościoła na plac Marszał-
ka Józefa Piłsudskiego gdzie odbyła 
się patriotyczna uroczystość. 
Zgromadzeni wysłuchali wystąpie-
nia starosty sławieńskiego Andrzeja 
Lewandowskiego. Po przemówieniu 
starosty kompania honorowa Mary-
narki Wojennej oddała salwę, czcząc 
wszystkich, którzy walczyli o odzy-

Święto Niepodległości 
w Darłowie

skanie niepodległości.
Przy zapalonym zniczu delegacje sa-
morządów, miasta i powiatu złożyły 
na cokole Pomnika Tysiąclecia Pań-
stwa Polskiego w imieniu mieszkań-
ców wiązanki kwiatów z biało - czer-
wonymi wstęgami. Po nich złożyli 

także wiązanki kwiatów przedstawi-
ciele partii politycznych, kombatan-
tów, harcerzy oraz wielu darłowskich 
instytucji i stowarzyszeń. Wieczo-
rem w kinie „Bajka” odbył się kon-
cert okolicznościowy przygotowany 
przez Darłowski Ośrodek Kultury.

Budowa nowoczesnego boiska 
piłkarskiego (Euroboiska) i prze-
budowa ulic w Darłówku Zachod-
nim to dwie kolejne inwestycje, o 
które darłowski samorząd zabiega 
w urzędzie marszałkowskim.
3 miliony złotych ma kosztować 
przebudowa zniszczonego boiska 
do piłki nożnej przy ul. Sporto-
wej. W tym miejscu ma powstać 
boisko ze sztucznej trawy z odwod-
nieniem, nowoczesnym oświetle-
niem i bezpiecznym ogrodzeniem. 
Wniosek na dofinansowanie tej 
inwestycji , który miasto złożyło 
w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego (fundusz unijny) 
w Szczecinie przeszedł pozytywie 
ocenę formalną.
Podobną procedurę ma już za sobą 

Miasto zabiega o kolejne 
unijne dotacje

inwestycja o nazwie „budowa tury-
stycznego ciągu komunikacyjnego 
w Darłówku Zachodnim - II etap”. 
Zakres prac przewiduje kapitalny 
remont ul. Plażowej, Władysława 
IV, odcinka ul. Wilków Morskich 
i Kotwicznej. 
Szacowany koszt tego zadania to 
ponad 4,7 mln złotych. Ratusz 
ubiega się o 1,5 mln złotych dota-
cji unijnej.
- Mam nadzieję, że oba nasze wnio-
ski przejdą i dotacje otrzymamy. 
- mówi A. Klimowicz, burmistrz 
Darłowa. - Ale inwestycje wyko-
namy w roku 2010 niezależnie 
od tego jaka będzie decyzja urzę-
du marszałkowskiego - zapowiada 
burmistrz.

Miejska delegacja: radna Krystyna Różańska, burmistrz A. Klimowicz i 
wiceprzewodnicząca rady Bożena Magier.



W darłowskim ratuszu 26 paź-
dziernika na walnym zebraniu 
dokonano wyboru władz w Dar-
łowskiej Lokalnej Grupie Rybac-
kiej. Wcześniej, bo 6 paździer-
nika br.   na wniosek komitetu 
założycielskiego Sąd Rejonowy w 
Koszalinie wydał postanowienie 
o wpisaniu Stowarzyszenia Dar-
łowska Lokalna Grupa Rybacka 
do Krajowego Rejestru Sądowe-
go Stowarzyszeń. 
Mając już osobowość prawną 
DLGR z siedzibą w Darłowie wy-
brała 10-osobowy zarząd. W jego 
składzie znajdują się: Kazimierz 
Wojnicz - prezes (armator rybacki 
z Darłowa) oraz pięciu wicepreze-
sów reprezentujących poszczególne 
gminy skupione w stowarzysze-
niu: Grzegorz Lipski - burmistrz 
Polanowa, Wojciech Stefanowski 
- wójt gminy Sławno, Jan Szlufik - 
wójt gminy Malechowo, Mirosław 
Omylak - właściciel firmy Darpol 
w Barzowicach, Łukasz Skowroń-
ski - hodowca ryb łososiowatych 
w gminie Malechowo.   Członka-
mi zarządu wybrano: Arkadiusza 
Klimowicza, inicjatora utworze-
nia DLGR i burmistrza Darłowa, 
Franciszka Kupracza - wójta Gmi-
ny Darłowo, Macieja Berlickiego 
zastępcę burmistrza gminy i miasta 
Sianów i Wiesława Szklanego- ar-
matora rybackiego z Darłowa. 
Na pierwszym posiedzeniu zarząd 
DLGR przyjął 63 dalszych człon-
ków do stowarzyszenia, którzy 
jako pełnoprawni członkowie brali 
udział w głosowaniu w dalszej czę-
ści obrad walnego zgromadzenia.
Jednocześnie uczestnicy walne-
go zebrania wybrali 24-osobowy 
Komitet   Stowarzyszenia, który 
przede wszystkim będzie opinio-
wał wszelkie przedsięwzięcia inwe-

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Ko-
szalinie rozstrzygnął przetarg nie-
ograniczony na przebudowę skrzyżo-
wania dróg wojewódzkich nr 203 i 
205 w Darłowie, dotyczący ulic: Ma-
rii Skłodowskiej - Curie i Podzamcze 
wraz z przebudową chodników oraz 
oznakowaniem poziomym i piono-
wym. Przetarg wygrała i rozpoczęła 
prace firma COLAS Polska. Firma 
ta budowała niedawno w Darłowie 
ulicę A. Mickiewicza i Długą.
Rondo z czerwonej granitowej kost-
ki oraz obustronne chodniki z kostki 

W Darłowie odbył się finał kon-
kursu „Bezpieczeństwo na drodze 
widziane oczyma młodzieży” zorga-
nizowanego przez Darłowskie Sto-
warzyszenie Kultura Sztuka Region. 
W konkursie wzięło udział ponad 
60 uczestników ze wszystkich szkół 
ponadgimnazjalnych w Powiecie 
Sławieńskim oraz wychowankowie 
Ośrodka Szkolno - Wychowawczego 
dla Niesłyszących i Słabosłyszących 
w Sławnie. W ramach eliminacji 
szkolnych uczniowie musieli napisać 
test wiedzy o ruchu drogowych, wy-
myśleć hasło promujące bezpieczeń-
stwo na drogach oraz napisać esej 
pt. „Tor wyścigowy w regionie to 
większe bezpieczeństwo na drogach 
- za i przeciw”. Po etapach szkolnych 
do finału przeszło 27 osób, które 
16 listopada wzięły udział w teście 
końcowym, gdzie wyłoniono zwy-
cięzców.  Wyniki konkursu przedsta-
wiają się następująco:
Kategoria osób bez prawa jazdy -
1 miejsce (nagroda „bezpłatny kurs 
prawa jazdy”) - Paweł Więckowski
2,3,4 miejsce - (nagroda „bezpłatny 
kurs teoretyczny na prawo jazdy”), 
kolejno: Adam Hryckiewicz, Da-
mian Kaczmarek, Kamil Zima 
Kategoria osób posiadających prawo 
jazdy -
1 miejsce (nagroda „bezpłatny kurs 
doskonalenia jazdy kierowców”) - 
Wojciech Kucharski
2,3,4 miejsce - (nagroda „bezpłatny 
kurs kontroli poślizgu”), kolejno: Ju-
lita Śpiechowicz, Marta Szejna, To-
masz Dydyna.
Najciekawsze hasło: (nagroda ko-
szulka darłowskiego zespołu „Świa-
domość” Marcin Przybysz.
Najciekawszy esej: (nagroda koszul-
ka darłowskiego zespołu „Świado-
mość) Patrycja Wiaderna.
 
Nad przebiegiem konkursu czuwali 
przedstawiciele stowarzyszenia: Kari-

Wybrano władze w Darłowskiej 
Lokalnej Grupie Rybackiej

stycyjne, które będą realizowane w 
oparciu o strategię rozwoju DLGR. 
W jego składzie reprezentowani są 
rybacy morscy, rybacy śródlądo-
wi   oraz organizacje pozarządowe 
i samorządy. W skład Komitetu 
Stowarzyszenia DLGR weszli: Ja-
rosław Dadoń, Zbigniew Malicki, 

Mieszko Marcinkowski, Sławomir 
Olszewski, Czesław Galek,   Irena 
Podpirko, Roman Knop, Mirosław 
Skołysz, Krzysztof Stanuch, Ma-
rek Sochoń, Andrzej Boczkowski, 

Andrzej Owczarek, Małgorzata Te-
purska, Marek Wojniusz, Marcin 
Cholewiński,  Rafał Rojek, Janusz 
Nyk, Jan Górski,  Józef Wilk, Ma-
rek Kurkiewicz, Ryszard Leśniew-
ski, Sławomir Herman, Aleksandra 
Kowalczyk,  Monika Krasnosielska 
- Żak.
Ponadto wybrano pięcioosobową 
Komisję Rewizyjna w składzie:  Jan 
Świstak, Krystyna Zug (przewod-
nicząca),   Krzysztof Wojciecho-
wicz,   Leszek Walkiewicz, Robert 
Suwała.
Na spotkaniu 3 listopada spośród 
członków Komitetu wybrano prze-
wodniczącego, wiceprzewodniczą-
cego i sekretarza. Przewodniczą-
cym został Jan Górski z Dąbek, 
zastępcą Roman Knop (hodowca 
ryb łososiowatych) a sekretarzem 
Monika Krasnosielska - Żak (Po-
lanów).
Darłowska Lokalna Grupa Rybac-
ka ciągle sie rozrasta i przyjmuje 
nowych członków. 29 października 
uchwałę o przystapieniu do grupy 
podjęła rada powiatu sławieńskie-
go. Władze DLGR zachęcają do 
zapisywania się do stowarzyszenia 
zwłaszcza rybaków, przetwórców i 
hodowców ryb.
Aktualnie DLGR pracuje nad 
startegią swojego działania. Do-
kument ma byc przygotowany do 
końca roku. Do połowy stycznia 
grupa złoży wniosek do minister-
stwa rolnictwa o przyznaie środ-
ków na swoje funkcjonowanie. W 
grę wchodzi nawet ok. 50 milio-
nów złotych.
Kolejne walne zebranie członków 
Darłowskiej Lokalnej Grupy Ry-
backiej odbędzie się w urzędzie 
gminy Darłowo (ul. H. Dąbrow-
skiego) 11 grudnia o godz. 10.

Jan Górski - przewodniczący 
Komitetu DLGR.

WYGRALI KURS PRAWA JAZDY!
na Matusiak oraz Marek Bartos. Na-
grody wręczył burmistrz Arkadiusz 
Klimowicz, który objął honorowy 
patronat nad całą imprezą.
Warto zaznaczyć, że imprezie towa-
rzyszyło również wiele atrakcji. 10 
listopada w Zespole Szkół Morskich 
w Darłowie, a 9 listopada w Zespo-
le Szkół Agrotechnicznych w Sław-
nie odbyły się pokazy ratownictwa 
przygotowane przez stowarzyszenie 
„Joanici - Dzieło Pomocy” ze Słup-
ska, wykłady i prezentacje multi-
medialne sławieńskiej policji nt. 
bezpieczeństwa na drogach,  pokazy 
samochodów rajdowych oraz krótkie 
warsztaty technik kontroli poślizgu. 
Ten ostatni element pokazów wzbu-
dził wśród młodzieży największe za-
interesowanie. Uczestnicy konkursu 
mogli sami sprawdzić swoje umie-
jętności na tzw. trolejach. Troleje to 
urządzenie służące do nauki prawi-
dłowej reakcji kierowcy na poślizg 
tylnych kół samochodu. Jest to ze-
staw skrętnych kółek umocowanych 
na tylniej osi w miejscu normalnych 
kół. Kółka te powodują ciągłą nie-
stabilność i nadsterowność pojazdu, 
symulując poślizg. Ćwiczenie na 
trolejach pozwalają nauczyć się ko-
ordynacji operowania kierownicą i 
dodawania gazu w celu utrzymania 
pożądanego kierunku jazdy, jak rów-
nież uczy zachowania zimnej krwi, 
gdy samochód jedzie “bokiem”.  W 
czasie szkoleń na trolejach samo-
chody udostępnili sponsorzy nagród 
konkursu: OSK Damian Miszke 
Sławno, BKM Motorsport Wojciech 
Krakowiak Darłowo oraz Top Drive 
Maciej Raczewski Koszalin.
Jeśli ktoś w tym roku nie wziął 
udziału w konkursie, będzie miał 
możliwość zrobić to w przyszłym 
roku, ponieważ organizatorzy zapo-
wiedzieli cykliczność imprezy. 

Robert Gorgol - Stowarzyszenie KSR

Kończy się budowa ronda

brukowanej na odcinku ul. M. Skło-
dowskiej - Curie od ul. Podzamcze 
do mostu na rzece Wieprzy zosta-
ną wykonane kosztem 425.660 zł. 
Przypomnę, że darłowski samorząd 
aby przyspieszyć budowę ronda na 
wniosek burmistrza podjął uchwałę 
o udzieleniu Województwu Zachod-
niopomorskiemu pomocy pienięż-
nej w kwocie 130 tys. zł z przezna-
czeniem na finansowanie zadania 
przebudowa skrzyżowania ulic M. 
Skłodowskiej Curie i Podzamcze w 
mieście Darłowo. 
LW

Zakład gazowniczy prowadzi inwe-
stycję modernizacji sieci gazowej ni-
skiego ciśnienia. Polega na wymianie 
przestarzałego gazociągu na nowy, 
wykonany z polietylenu. Wymienia 
się gazociąg o długości 224 metrów 
na odcinku od ul. Bogusława X do 
siedziby gazowni przy ul. Stefana Że-
romskiego.
Ponieważ prace wymagają rozkopa-
nia chodnika postanowiono skorzy-
stać z okazji i położyć na trotuarze 
nową nawierzchnie z kostek beto-
nowych. Za nowy chodnik zapłacą: 
gazownia (30 tys zł), miasto Darło-
wo (45 tys) i powiat sławieńskie (60 
tys).
W tym samym czasie starostwo po-
stanowiło wybudować dla powstają-
cej w internacie szkoły morskiej filii 

Rozkopano Żeromskiego

urzędu powiatowego zatoczkę par-
kingową i wyremontować chodnik 
na odcinku od. ul. Bogusława X do 

ronda im. Zbysława Góreckiego.
Po remoncie chodnik będzie miał 
nawierzchnię z polbruku.

Kazimierz Wojnicz - prezes 
(przewodniczący zarządu) 
Darłowskiej Lokalnej Grupy 
Rybackiej.



Klub Pionierów Ziemi Darłow-
skiej skupia mieszkańców miasta 
i gminy Darłowo, którzy osiedlili 
się na tych ziemiach po zakończe-
niu II wojny światowej w latach 
1945 - 1950, lub tu urodzili się 
w tym samym czasie. W czwartek 
19 listopada powstałe w 1999 r. 
stowarzyszenie KPZD obchodzi-
ło swój jubileusz dziesięciolecia. 
Impulsem do założenia klubu 
była uchwała rady miejskiej z 
22 lutego 1997 r. ustanawiająca 
dzień zdobycia miasta (7 marca) 
Dniem Osadnika. Przy dużym 
zaangażowaniu Zbigniewa Stań-
czaka ówczesnego wiceprzewod-
niczącego rady miejskiej i rzecz-
nika burmistrza miasta Leszka 
Walkiewicza zorganizowano 19 
listopada 1999 r. zebranie założy-
cielskie.
Wybrano na nim zarząd, komisje 
rewizyjną, sekcje: historyczną i 
wyróżnień. Pierwszym prezesem 
wybrano Eugeniusza Wójcika 
(pełni tą funkcję do dzisiaj).
W pierwszym okresie tworzenia 
się klubowi  udzieliło pomocy 
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi 
Darłowskiej opracowując jego 
statut i udzielając swego subkon-
ta w banku. 
Uroczystości jubileuszowe rozpo-

10 lat Klubu Pionierów Ziemi Darłowskiej

częły się mszą świętą odprawioną 
w kościele mariackim i celebro-
waną przez trzech proboszczów 
darłowskich parafii: o. Stanisława 
Piankowskiego ks. Eugeniusza 
Gnibbę i o. Marka Kiedrowicza. 
Potem uroczystości przeniosły 
się do miejskiego gimnazjum im. 
Stanisława Dulewicza. Tam wice-
marszałek Jan Krawczuk udeko-
rował Złotą Odznaką Honorową 
Gryfa Zachodniopomorskiego za 
zasługi dla województwa zachod-
niopomorskiego: Marię Nowa-
czyk, Edwarda Ziółkowskiego, 
Jadwigę Sidoryk i Zbigniewa 
Stańczaka. Srebrnymi Gryfami 

wyróżniono: Jerzego Łucejkę, 
Laurę Stępniak, Janinę Kożuch, 
Józefa Goszczyńskiego, Urszulę 
Wawrzyniak, Elżbietę Cwynar i 
Danielę Świetlik. 
Jan Krawczuk przekazał także 
Klubowi okolicznościowy adres 
od Marszałka Województwa Za-
chodniopomorskiego Władysla-
wa Husejki.
W części artystycznej wystąpił 
Chór „Cantabile” z Miejskiego 
Gimnazjum pod kierownictwem 
Krystyny Leśniewskiej oraz Chór 
„Babunia”.
Całą imprezę prowadziła Ewa 
Majdańska.

W trakcie swojej działalności 
klubowi pionierów udało się 
doprowadzić do ustawienia na 
pl. Marszałka J. Piłsudskiego w 
2002 obelisku z tablicą pamiąt-
kową poświęconą pionierom zie-
mi darłowskiej.
3 maja 2003 roku  przed obeli-
skiem pionierów i pomnikiem 
1000-lecia klubowi przekazano 
uroczyście sztandar ufundowany 
przez członków klubu i społe-
czeństwo Darłowa. W 2005 roku 
klub zyskał swoją siedzibę w bu-
dynku przedszkola nr 2 przy ul. 
Wieniawskiego.

Obecnie w działalność klubu jest 
zaangażowanych kilkadziesiąt 
osób. Jak szacuje prezes stowa-
rzyszenia pierwszych osadników 
jest w Darłowie jeszcze ok. 200.
Uroczystości pionierskie zakoń-
czyły się wspólnym obiadem w 
Karczmie Rzymskiej. 
Sponsorami święta byli: sta-
rostwo powiatowe w Sławnie, 
urząd miejski w Darłowie, Miej-
skie Przedsiębiorstwo Gospodar-
ki Komunalnej, Miejskie Przed-
siębiorstwo Energetyki Cieplnej i 
Zarząd Portu Morskiego.

Jan Krawczuk uhonorował 
pionierów odznaką Gryfa 
Pomorskiego

Odznaczenie otrzymał inicja-
tor powstania klubu - Zbi-
gniew Stańczak.

Eugeniusz Wójcik otrzymał 
gratulacje od starosty An-
drzeja Lewandowskiego... ... i dyplom od burmistrza Arkadiusza Klimowicza

Pionierzy i ich przyjaciele zapełnili salę gimnastyczną gimna-
zjum, którego patronem jest pierwszy polski burmistrz Stani-
sław Dulewicz, znany wielu pionierom osobiście.

Z gratulacjami przyjechała również delegacja Klubu Pioniera z 
Kołobrzegu, pod przewodnictwem Krystyny Gawlik. Z klubem 
kołobrzeskim darłowscy pionierzy są zaprzyjaźnieni od samego 
początku.



Największym zainteresowaniem 
wśród młodych darłowiaków cieszą 
się zajęcia taneczne. 50 osób uczy się 
tańca nowoczesnego pod kierunkiem 
dyplomowanego instruktora tań-
ca Moniki Ferki. Dzieci w grupach 
wiekowych od 7 do 9 i od 10 do 13 
lat oraz młodzież poznają podstawy 
tańca klasycznego, współczesnego, 
jazzowego i hip hop. Zajęcia odby-
wają się w sali gimnastycznej miej-
skiego gimnazjum w poniedziałki i 
piątki od godziny 15.30 do 19.00, a 
w soboty od 10.00 do 13.00 w sali 
gimnastycznej szkoły podstawowej 
nr 3. 
Część tancerzy tworzy formację 
Flesz, która uczestniczyła we wrze-
śniu w Międzynarodowym Festiwalu 
Młodzieży Euroregionu Pomerania 
w amfiteatrze w Koszalinie. 
Naukę tańca Break Dance pobiera 
30 osób. Zajęcia w sali gimnastycz-
nej Zespołu Szkół przy ulicy Cho-
pina prowadzi trzykrotny Mistrz 
Polski, uczestnik Mistrzostw Świata 

instruktor Marcin Grzybowski z 
Koszalina. Zajęcia odbywają się we 
wtorki i czwartki od 17.00 do 19.00.

Trzydzieścioro młodych ludzi w 
małych grupach przychodzi na zaję-
cia do pracowni platycznej w kinie 
„Bajka”. Podstaw różnych technik 
plastycznych uczy ich Monika Ferka. 

Zakończył się projekt „Współpra-
ca się opłaca - budowanie dialogu 
społecznego”. 14 i15 listopada 
w Jarosławcu odbyło się ostatnie 
szkolenie.
Projekt otrzymał dofinansowanie 
ze środków unijnych w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki. 
Uczestnikami tego projektu byli 
przedstawiciele darłowskich or-
ganizacji pozarządowych, którzy 
przez  ostatnie 18 miesięcy wzięli 
udział łącznie w pięciu blokach 
szkoleniowych (w tym dwa dwu-
dniowe). 
Założeniem programu była in-
tegracja osób angażujących się w 
pracę w różnych organizacjach po-
zarządowych. Do tej pory darłow-
scy społecznicy często działając w 
swoich stowarzyszeniach często nic 
nie wiedzieli o tym, czym zajmują 
sie inne kluby. Wzajemne pozna-
nie może w przyszłości zaowoco-

Blisko 200 osób regularnie rozwija 
swoje zainteresowania artystyczne 
w Darłowskim Ośrodku Kultury

We wtorki od 15.30 zajęcia mają 
dzieci od 4 do 6 roku życia, od 16.45 
młodzież w wieku 14-18 lat, a w śro-
dy od 15.30 dzieci od lat 7 do 12.
Na indywidualną naukę gry na 
instrumentach muzycznych oraz 
na zajęcia umuzykalniające u Jana 

Schwarzlose do pracowni muzycznej 
w kinie „Bajka” uczęszcza 15 osób, a 
5 przychodzi kształcić się wokalnie. 
Pod opieką J. Schwarzlose regularnie 
ćwiczą dwa zespoły. Jeden z nich to 
zespół śpiewaczy BABUNIA składa-
jący się z 25 osób. Śpiewa we wtor-
ki i czwartki od 10.00 do 12.00 w 
świetlicy PKPS przy ulicy Wieniaw-

Współpraca się opłaca

wać wspólnymi przedsięwzięciami 
i lepszą koordynacją różnych kam-
pani społecznych.
Aktywistów szkolono również w 
sposobach pozyskiwania funduszy 
na działalność społeczną.  
Pomysłodawcą i koordynatorem 
przedsięwzięcia (przy współpracy z 
Magdaleną Burduk i Dorotą Rat-
kowską) była Dorota Kuriata. 
Wszystkim Uczestnikom gratulu-
jemy ukończenia projektu życząc 
jednocześnie sukcesów w obszarze 
podejmowania partnerskich przed-
sięwzięć, wykorzystania nabytej 
wiedzy a także nowych, kreatyw-
nych i niebanalnych pomysłów 
wdrażanych sukcesywnie w prowa-
dzoną działalność niosącą korzyść 
lokalnej społeczności. 
Uroczyste zakończenie Projektu 
odbędzie się 26 listopada 2009 
roku o godzinie 17:00 w Hotelu 
Apollo (Darłówko Wschodnie).
M. Burduk

skiego. Grupa teatralno-terapeutycz-
na NIEZAPOMINAJKA (27 osób) 
przygotowuje swoje widowiska 
spotykając się w środy od 10.30 do 
12.30, na przemian w sali kina „Baj-
ka” oraz w świetlicy MOPS.
Kapela DARŁOWIANIE odbywa 
próby korzystając z pracowni mu-
zycznej w kinie. 
Na początku listopada DOK utwo-
rzył nową salę prób dla muzyków. 
Zostało zaadaptowane pomieszcze-
nie w miejskim gimnazjum. Swoje 
próby ma tam zespół ŚWIADO-
MOŚĆ oraz zespół rockowy z li-
ceum. 
W tym samym budynku odbywa się 
nauka gry na instrumentach dętych. 
Zenon Lesner emerytowany nauczy-
ciel muzyki zgromadził dotychczas 
12 instrumentalistów. Część dosko-
nali swoje umiejętności, część uczy 
się od podstaw. Będą oni stanowić 
trzon powstającej Darłowskiej Or-
kiestry Dętej. Nabór do orkiestry 
trwa. Wolne są jeszcze puzony, fle-
ty, klarnety, trąbki i sakshorny oraz  
instrumenty perkusyjne. Naukę gry 
na instrumentach dętych można za-
czynać od trzynastego roku życia, na 
werblach od 7 lat. Instruktor prowa-
dzi zapisy i naukę od 17.00 do 19.00 
w poniedziałki, wtorki, środy i sobo-
ty, a w piątki od 18.00 do 20.00 w 
budynku Miejskiego Gimnazjum, 
wejście od ulicy Wenedów.  
Arkadiusz Sip

21 i 22 listopada   w 
Koszalinie odbyła się 
VI edycja Ogólnopol-
skiego Festiwalu Pio-
senki Aktorskiej RE-
FLEKTOR. 

Głównym celem orga-
nizatora -   jest wspie-
ranie młodych arty-
stów,  którzy swoim 
młodzieńczym entu-
zjazmem, swobodną 
interpretacją piosen-
ki aktorskiej stworzą 
spektakl, który poruszy w słuchaczu 
najgłębiej  skrywane emocje. Takie 
właśnie uczucia wzbudziła u jury i 
zebranej licznie publiczności miesz-

Darłowianka wyróżniona w konkursie piosenki aktorskiej

Katarzyna Ostrysz

kanka Darłowa Kata-
rzyna Ostrysz, która 
pośród 50 uczestników 
sobotnich przesłuchań 
eliminacyjnych zakwa-
lifikowała się do finału 
konkursu. 22 listopada 
w Bałtyckim Teatrze 
Dramatycznym odbył 
się koncert galowy 18 
laureatów konkursu. 
W tym roku profesjo-
nalne jury, któremu 
przewodniczył ak-
tor  Zbigniew Zama-

chowski przyznało atrakcyjne nagro-
dy, m.in. Grand Prix w wysokości 
2000 zł.
Katarzyna Ostrysz z piosenką Jo-

nasza Kofty pt. „Nerwica w gra-
nicach normy” (muzyka, Włodzi-
mierz Korcz, akompaniament Jan 
Schwarzlose) została wyróżniona w 
kategorii II, wykonawców od 19 do 
30 roku życia. Do festiwalu przygo-
towywała się pod okiem instrukto-
ra muzyki Darłowskiego Ośrodka 
Kultury p. Jana Schwarzlose. Warto 
wspomnieć, iż to nie pierwsze osią-
gnięcia Pani Ostrysz.  W roku 2006 
zajęła II miejsce, a w roku 2007 zo-
stała wyróżniona na tymże festiwalu. 
Publiczność darłowska wiele razy 
miała okazję oglądać naszą laureat-
kę na koncertach organizowanych 
przez Darłowski Ośrodek. Życzymy 
dalszych sukcesów artystycznych!
                                  Robert Gorgol

Kampania „Zachowaj trzeźwy 
umysł” to realizowana od 2002 
roku ogólnopolska akcja po-
dejmująca problem profilaktyki 
uzależnień. 
Jednym z jej najważniejszych ce-
lów jest promowanie zdrowego i 
bezpiecznego stylu życia. 

28 października w darłowskim ra-
tuszu odbyło się podsumowanie 
kampanii. 
Na tegoroczną V edycję do orga-
nizatorów (Stowarzyszenia Produ-
centów i Dziennikarzy Radiowych 
w Poznaniu) wpłynęło kilka tysię-

Szkoły z trzeźwym umysłem

cy prac plastycznych i literackich 
z całej Polski. Z tej liczby prace 7 
uczniów z naszych 3 szkół zostały 
dostrzeżone. 
Wyróżnieni zostali:  Weronika 
Wolska,  Anna Kałużna,  Patrycja 
Egierd, Tomasz Mętrak – wszyscy 
z Miejskiego Gimnazjum im. S. 
Dulewicza,  Krystian Chruszcz  re-
prezentujący Dzienny Ośrodek 
Rehabilitacyjno-Terapeutycz-
ny, Weronika Firmowska ze Szko-
ły Podstawowej Nr 3 oraz  Eweli-
na  Rajzyngier  z Zespołu Szkół w 
Darłowie.

Gratulacje i nagrodę od burmistrza i wiceprzewodniczącej rady miej-
skiej odbiera Krystian Chruszcz.



W dniu 6 listopada 2009 roku w 
Teatrze Kamienica w Warszawie 
odbyła się już IV Gala Wręczenia 
Nagród 2009 Klubu Przedsiębior-
czych Nauczycieli IMPULS zorga-
nizowana przez Narodowy Bank 
Polski i Fundację Młodzieżowej 
Przedsiębiorczości. 
Na Gali wręczone zostały nagrody 
dla najlepszych nauczycieli przed-
siębiorczości w roku szkolnym 
2008/2009, a także nagrody za re-
alizację projektów ekonomicznych 
dla uczniów gimnazjów oraz szkół 
ponadgimnazjalnych. Na Galę za-
proszonych zostało kilkadziesiąt re-
prezentacji szkolnych z całej Polski. 
Galę prowadził Andrzej Grabowski, 
a wśród zaproszonych gości specjal-
nych był m.in. Prezes NBP Sławomir 
Skrzypek, aktor Emilian Kamiński.
Na Galę zaproszona została również 
reprezentacja Miejskiego Gimna-
zjum im. Stanisława Dulewicza w 
Darłowie w składzie:
nauczyciel historii i wiedzy o spo-
łeczeństwie, opiekun Szkolnego 
Klubu Przedsiębiorczości Andrzej 
Protasewicz oraz 4 uczniów, człon-
ków SKP: Magdalena Walasik, 
Emila Wiśniewska, Milena Skier-
ska, Katarzyna Cieślak. Uczennice 
odbierały w Warszawie nagrody za 
zajęcie I miejsca w ogólnopolskim 
konkursie „Droga do Euro”. Kon-
kurs ten przebiegał dwuetapowo. W 
pierwszym etapie, w marcu 2009 r. 
uczennice uczestniczyły w dwudnio-
wych warsztatach dziennikarsko - te-

Najlepszy nauczyciel i młodzi 
mistrzowie przedsiębiorczości

atralnych w Gdańsku, gdzie zdobyły 
wiedzę jak pisać scenariusze audycji 
radiowych. Następnie przez kolejne 
dwa miesiące wspólnie napisały sce-
nariusz audycji poświęcony tematy-
ce wprowadzenia wspólnej waluty 
Euro, który przez komisję uznany 
został za najlepszy. W nagrodę każ-
da z nich otrzymała konsolę do gier 
Playstation 3 oraz dyplom.
Wśród wyróżnionych znalazł się 
również nauczyciel darłowskiego 
gimnazjum (od września dyrektor 
Szkoły Podstawowej nr 3 w Dar-
łowie)   Andrzej Protasewicz, który 
już po raz trzeci odbierał dyplom i 
nagrodę dla najlepszego nauczyciela 
przedsiębiorczości w województwie 
zachodniopomorskim z rąk Prezesa 
NBP Sławomira Skrzypka. Nagroda 

i tytuł zostały przyznane za realiza-
cję projektów z zakresu podstaw 
przedsiębiorczości w roku szkolnym 
2008/2009. To wyróżnienie jest 
efektem ciężkiej pracy i determina-
cji młodzieży uczącej się w Miejskim 
Gimnazjum im. Stanisława Dulewi-
cza w Darłowie i uczestniczącej w 
Szkolnym Klubie Przedsiębiorczości 
w działania związane z trudną te-
matyką ekonomii. Gimnazjaliści w 
r. szk. 2008/2009 realizowali kilka 
projektów inicjowanych przez NBP 
m.in. „Droga do Euro” czy „Podsta-
wowe pojęcia ekonomiczne”, pole-
gający na poszerzaniu wiedzy z za-
kresu ekonomii. Ponadto uczniowie 
przyswajali wiedzę z zakresu podstaw 
przedsiębiorczości.

Po raz drugi z rzędu darłowska li-
cealistka Joanna Pioch została sty-
pendystką Prezesa Rady Ministrów. 
Niedawno w siedzibie I Liceum 
Ogólnokształcącego im. Stanisława 
Dubois w Koszalinie na uroczystym 
spotkaniu Zachodniopomorski Ku-
rator Oświaty wręczył tej wybitnej 
uczennicy III maturalnej klasy Ze-
społu Szkół im. Stefana Żeromskiego 
w Darłowie stypendium premiera na 
rok szkolny 2009/2010. Wysokość 
premiowskiego stypendium wynosi 
2.500,00 zł, po 250 zł wypłacane 
przez 10 miesięcy.

Joanna Pioch 
stypendystką premiera

Warto przypomnieć, że w roku 
szkolnym 2008/2009 Joanna uzy-
skała najwyższą w szkole średnią 
5,38. Joanna uczy się języka nie-
mieckiego i angielskiego i zamierza 
studiować prawo w Uniwersytecie 
Adama Mickiewicza w Poznaniu. 
Swobodnie koresponduje w oby-
dwu językach. W wolnych chwilach 
dzieli się swoją wiedzą z kolegami i 
koleżankami udzielając bezpłatnych 
korepetycji w ramach Darłowskiego 
Centrum Wolontariatu. Stypendial-
ne pieniądze przeznaczy na koszta 
dalszej edukacji.

20 listopada w Zespole Szkół w 
Darłówku odbyło się uroczy-
ste ślubowanie i pasowanie na 
ucznia szkoły podstawowej i 
gimnazjum.
Uroczystość rozpoczęły wystę-
pem najmłodsze dzieci. Mimo 
szalejącej grypy, przygotowani 
przez wychowawczynię Iwonę 
Lubowiecką, uczniowie przed-
stawili wesoły i rozśpiewany pro-
gram artystyczny, po którym zło-
żyli ślubowanie i zostali pasowani 
na uczniów szkoły podstawowej.
Ich starsi koledzy z gimnazjum 
pod kierownictwem wychowaw-
czyni Ewy Panek zaprezentowali 
godną ucznia gimnazjum posta-
wę podczas ślubowania i zostali 
przyjęci w poczet braci szkolnej.
Na zakończenie swój dwudzie-
stopięciominutowy występ za-
prezentowała grupa młodzieży 
szkolnej przygotowanej przez Be-
atę Gugałę oraz Danutę Traczyk.

Wcześniej, 30 października po-
dobna uroczystość miała miejsce 
w szkole podstawowej nr 3 w 
Darłowie (zdjęcie obok).

Pierwszaki ślubowały
9 listopada w Przedszkolu nr 2 
w Darłowie odbyła się w grupie 
,,maluszków” uroczystość paso-
wania na przedszkolaka. Uroczy-
stego ,,aktu pasowania” dokonała 
dyrektor przedszkola Barbara 
Zalewska. Na uroczystość dzieci  
pod kierunkiem Elżbiety Miel-
czarek - Waluch przygotowały 

Aktu pasowania dokonała dyrektor Bożena Tatuśko.

W Darłowie, w pasowaniu pierwszaków dyrektorowi Andrzejowi  
Protasewiczowi pomagał burmistrz.

PASOWANIE 
PRZEDSZKOLAKÓW

wiersze, tańce i piosenki. Rodzice 
aktywnie włączyli się w przygoto-
wanie słodkiego poczęstunku. Na 
zakończenie uroczystości dzieci 
otrzymały pamiątkowe dyplomy 
pasowania na przedszkolaka.

Elżbieta Mielczarek -Waluch, 
Grażyna Dulewicz

Młodzi przedsiębiorcy wraz ze swoim opiekunem Andrzejem Prota-
sewiczem odebrali gratulacje od Sławomira Skrzypka, prezesa NBP.



Od 20 listopada do 12 grudnia w 
kościele w Darłówku można oglądać 
wystawę - pt. “Szlakami kultury i 
historii - Klasztory w Meklembur-
gii” zorganizowaną przez Darłowski 
Ośrodek Kultury przy współpra-
cy z parafią. Wystawa jest dziełem 
przygotowanym przez Towarzystwo 
Przyjaciół i Patronów Klasztoru Do-
beran, pod patronatem Ministerstwa 
Edukacji, Nauki i Kultury Kraju 
Związkowego Meklemburgii i Po-
morza Przedniego.
Ekspozycje przedstawiają 19 klasz-
torów Meklemburgii, należących do 
“Eropejskiego Szlaku Gotyku Cegla-
nego” - ich kolorowe zdjęcia, plany, 
krótkie opisy - w języku angielskim 
i polskim. Klasztory te miały bardzo 
duże znaczenie dla rozwoju życia ko-
ścielnego Pomorza. Tworzyły centra 
chrystianizacji o podłożu kościel-
nym i edukacyjnym. Były również 
bardzo ważnym ośrodkiem admini-
stracji kościelnej. 
W pierwszej fazie rozwoju klaszto-
rów zakładane były przede wszyst-
kim klasztory mnichów, które wspie-
rały kościelną organizację biskupstw 
w poszczególnych parafiach. Z 53 
klasztorów jakie istniały na Pomorzu 

Wystawa - Klasztory w Meklemburgii

Przednim (zaodrzańska częśc Pomo-
rza Zachodniego) przed reformacją 
10 należało do zakonu cystersów. 
W drugiej fazie powstały klasztory 
i fundacje żeńskie. Powstałe zakony 
wraz ze swoimi posiadłościami mia-
ły znaczny wpływ na zasiedlanie się 
i kolonizację landu. Monarchowie 
szybko odkryli znaczenie zakonów i 
nadali im różnego rodzaju przywile-
je i prawa. W szczególności klasztor 
cysterski Doberan i Dargun (1172) 

dzięki rozległym posiadłościom jak 
również utworzeniu budynków go-
spodarczych, tj. młynów i cegielni 
miały bardzo duże znaczenie dla roz-
woju gospodarczego Meklemburgii 
i Pomorza Przedniego. Niestety w 
okresie reformacji większość klaszto-
rów została zniszczona, a dziś można 
oglądać jedynie ich pozostałości. 
Wcześniej wystawę można było 
oglądać w kościele mariackim w 
Darłowie.
Robert Gorgol

Zakończyła się trzecia edycja kon-
kursu pod nazwą „Gdy liście kasz-
tanowca zbierzemy, mnóstwo drzew 
uratujemy”. Konkurs pod patrona-
tem burmistrza miasta był skierowa-
ny do uczniów szkół podstawowych 
klas IV-VI z terenu miasta Darłowa. 
Celem konkursu organizowanego od 
trzech lat była ochrona i pielęgna-
cja kasztanowców oraz zwalczanie 
szkodnika kasztanowców szrotówka 
kasztanowcowiaczka. Konkurs pole-
gał na grabieniu liści i pakowaniu ich 

Uczniowie ratują kasztanowce
do worków. Niedawno komisja kon-
kursowa podała końcowe wyniki z 
ważenia worków napełnionych liść-
mi kasztanowców. Ogółem ucznio-
wie zebrali prawie trzy tony suchych 
liści kasztanowców zaatakowanych 
przez szrotówka kasztanowcowiacz-
ka. Zebrane liście były sukcesywnie 
niszczone.
Pierwsze miejsce w konkursie zaję-
ła klasa V ze szkoły podstawowej w 
Darłówku, klasa zebrała najwięcej 
liści -  1330 kg,

Drugie miejsce zajęła klasa VI e ze 
szkoły podstawowej nr 3 w Darło-
wie, która zebrała 555 kg liści,
Trzecie miejsce zajęła klasa V d rów-
nież ze szkoły podstawowej nr 3 w 
Darłowie, klasa zebrała 480 kg liści.
Nagrodami w konkursie są wyciecz-
ki, na które uczniowie pojadą w tym 
roku szkolnym. Za I miejsce kwota 
przeznaczona na dofinansowanie 
wycieczki wynosi 3.500 zł, II miejsce 
kwota 2.500 zł i III miejsce kwota 
1.500 zł.

17 listopada w muzeum w Darło-
wie odbył się powiatowy konkurs 
historyczny poświęcony losom 
Polaków w okresie II wojny świa-
towej. 
Konkurs został przygotowany przez 
nauczycielki historii z darłowskiego 
liceum, Joannę Szymońską i Mo-
nikę Burzak. W szranki stanęły 3 
drużyny z Zespołu Szkół im. J.H. 
Dąbrowskiego w Sławnie i 4 druży-
ny z Zespołu Szkół im. Stefana Że-
romskiego w Darłowie.
Warunkiem zakwalifikowania się 
zespołów do konkursu   było wy-
konanie pracy dotyczącej rozwoju 
osadnictwa na Ziemi Sławieńskiej 

Polacy na frontach  
II wojny światowej

po 1945 r. 
Konkurs wygrała drużyna ze Sławna 
w składzie:
Lidia Majka, Marta Rubacha, Da-
mian Wenelski. Oni również przed-
stawili najlepszą pracę dotyczącą 
„Osadnictwa na Ziemi Sławieńskiej 
po 1945 r.”.
Drugie miejsce również przypadło 
licealistom ze Sławna, drużynie w 
składzie Joanna Radzka, Magdalena 
Radzka i Paweł Kempa.
Naszej drużynie przypadło trzecie 
miejsce na podium a zdobyli je Ma-
rek Burzak, Karol Olbryś oraz Mi-
chał Gruba.
 M. Burzak

Sztorm, jakiego dawno nie było

W połowie października w polskie wybrzeże uderzył sztorm o wielkiej sile.
Fale zabrały dużą część plaży wschodniej, którą wiosną Urząd Morski w Słup-
sku sztucznie zasilił piaskiem (refulował). 
- Pomimo rozmycia plaży, refulacja się przydała - mówi dyrektor UM Mariusz 
Szubert. - Piasek, który nawieźliśmy na plażę osłonił wydmy i las nadmorski. 
Gdyby go ni było fale mogłyby wedrzeć się głęboko w ląd.
Przed latem 2010 refulację powtórzymy - deklaruje M. Szubert.

Wściekły Neptun wyrzucił z głębin na darłowską plażę wiele ton 
gałęzi, konarów i zwykłych śmieci.

„Darłowska Laponia Świętego Mi-
kołaja” będzie wspólną imprezą na-
szych placówek oświatowych, orga-
nizacji pozarządowych i innych osób 
zaangażowanych przy projekcie.
Podczas imprezy Rynek Miejski 
wolontariusze zamienią w warsztat 
świętego Mikołaja, stworzą stoiska: 
„Choinkowy łańcuch dobrych serc” 
– tworzenie łańcucha, „Elfowa Pocz-

Darłowska Laponia Świętego Mikołaja
Miejsce: rynek staromiejski 6 grudnia od 13:00 do 16:00

ta” - gdzie będzie można przynieść, 
lub na miejscu stworzyć kartkę do 
świętego Mikołaja, „Warsztat stro-
ikowy” - stoisko, przy którym będzie 
można przygotować stroik świątecz-
ny, „Adwentowa Herbatka” – stoisko 
z gorącą cynamonową herbatą. Wo-
lontariusze pod opieką nauczycieli, 
będą prowadzić również zbiórkę pie-
niędzy i sprzedaż cegiełek na działal-

ność klubów wolontariatu. 
Imprezę uświetni występ młodzie-
żowego zespołu wokalnego gospel 
z Pałacu Młodzieży w Koszalinie.  
Honorowy patronat nad imprezą 
objął burmistrz Darłowa.
Serdecznie zapraszamy wszystkie 
dzieci z rodzicami i opiekunami! 
Dorota Kuriata



13 listopada burmistrz przekazał 
radzie projekt budżetu miasta na 
2010 rok. 
W dokumencie zaplanowano, że 
wydatki darłowskiego samorządu 
przekroczą 60 mln złotych. Ok. 28 
milionów zostanie przeznaczone na 
inwestycje i remonty miejskiej infra-
struktury. W swojej propozycji dla 
radnych burmistrz zaplanował reali-
zację 5 inwestycji, na które miasto 
już dostało 50 procent dofinanso-
wania (Władysława IV, promenada 
przy latarni morskiej, przebudowa 
rynku, wyspa łososiowa i ul. Sło-
wiańska)oraz inne inwestycje: m.in. 
budowę ul. Jana Matejki (osiedle 
Zorza), budowę dróg tymczasowych 
umożliwiających rozwój budownic-
twa jednorodzinnego wraz z uzbro-
jeniem w media, budowę ulicy mjr. 
Hubala, zagospodarowanie otocze-
nia zamku (ul. Krótka), przebudo-
wę ulicy Puckiej i Gdyńskiej oraz 
budowę ul. Chińskiej (wszystkie 
trzy w Darłówku Zachodnim). Pro-
jekt budżetu zakłada także budowę 
odcinka ul. Zielonej (od strony ul. 
Tynieckiego) oraz remont chodnika 
od bramy miejskiej do ul. Okrężnej. 
Zbudowane będzie również przej-
ście przez park gminny.
Z inwestycji sportowych planu-
je się budowę Euroboiska przy ul. 
Sportowej i budowę boiska wielo-
funkcyjnego przy gimnazjum im. 
Stanisława Dulewicza. Miasto za-

14 listopada 2009 r. zakończono w 
Darłowie przebudowę ul. Juliusza 
Słowackiego. Do niedawna była to 
nieutwardzona droga bez sieci wo-
dociągowej. W okresie trzech mie-
sięcy zmieniła się nie do poznania. 
Kosztem 150 tys. zł ekipa Miej-
skiego Przedsiębiorstwa Gospodarki 
Komunalnej położyła nową sieć wo-
dociągową. Zaraz po tym rozpoczął 
roboty drogowe Zakład Inżynieryj-
no - Budowlany Franciszka Dorosiń-
skiego z Darłowa. Firma ta wygrała 
nieograniczony przetarg na przebu-
dowę ul. Juliusza Słowackiego. W 
ramach przebudowy wykonała nową 

Na XXXV sesji Rady Miejskiej w 
Darłowie były radny Rady Miejskiej 
oraz zawołany hodowca i znawca 
gołębi Zbigniew Gilarski wręczył   
burmistrzowi miasta Arkadiuszowi 
Klimowiczowi  napisaną przez siebie 
książkę p.t. „Nasze gołębie  rasy pol-
skie”. Książka licząca 220 stron zo-
stała wydana miesiąc temu przez wy-
dawnictwo Hoża. W książce autor 
przedstawia zarys historii polskiego 
gołębiarstwa, wykaz ras zarejestro-
wanych w EE, wykaz ras o zatwier-
dzonym wzorcu w Polsce, historię i 
opis ras polskich wraz z rasami które 
wyginęły oraz  rasy gołębi o spornym 
pochodzeniu.  Autor podaje również 

Uczestnicy projektu „Zajęcia filmowo-dziennikarskie” finanso-
wanego przez Europejski Fundusz Społeczny, zwiedzili najstar-
sze, nieprzerwanie działające kino na świecie, czyli 100- letnie 
kino „Pionier” w Szczecinie. Młodzież miała okazję zwiedzić 
to studyjne, klimatyczne kino, poznać i „poczuć” jego historię. 
Zachwyciła ich niewielka (mieszcząca ok.80 osób) sala kinowa 
i przytulne pomieszczenie Kiniarni, w którym można obejrzeć 
film popijając dobrą herbatę czy kawę. W tym miejscu,  słychać 
głos starego projektora kinowego. Licealiści byli zachwyceni 
tym niewielkim, założonym w 1909 roku kinem, które uzyska-
ło certyfikat Księgi Rekordów Guinnesa.
   Dodatkową atrakcją był seans  najnowszego polskiego filmu 
„Rewers”, rewelacyjna gra aktorska Anny Polony, Krystyny Jan-
dy oraz Agaty Buzek sprawiła, że kolejne godziny dyskutowano 
przy pizzy i lodach  na temat historii trzech kobiet uwikłanych 
w  interesujące historie życiowe. Do Darłowa grupa wróciła z 
nowymi pomysłami i przemyśleniami.

 J. Witkowska

Budżet 2010

28 milionów na inwestycje

mierza również złożyć wniosek na 
dofinansowanie budowy boiska 
wielofunkcyjnego przy zespole szkół 
w Darłówku. Inwestycja będzie uza-
leżniona od przyznania dotacji przez 
ministerstwo sportu. 
W ramach termomodernizacji 
obiektów publicznych zaplanowano 
kapitalny remont ratusza miejskie-
go. Jeśli miasto otrzyma środki na 
termomodernizację z Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska, to 
remonty obejmą również inne obiek-
ty, przede wszystkim szkoły i przed-
szkola. Przewiduje się też zagospoda-
rowanie placu między blokami przy 
ul. H. Wieniawskiego (na zapleczu 
baru Edyta) i budowę oświetlenia 
parkingu przy ul. H. Wieniawskiego 
(przy cmentarzu).
Projekt budżetu przekazany radnym 
zawiera pokaźne kwoty na remonty 
chodników i zagospodarowanie nie-
których podwórek. Budżet na rok 
2010 po dyskusjach w komisjach 
radni najprawdopodobniej uchwalą 
pod koniec grudnia. 

MŁODZIEŻ Z DARŁOWSKIEGO LICEUM  
W NAJSTARSZYM KINIE NA ŚWIECIE!

Książka o polskich rasach gołębi

zasady właściwego treningu gołębi. 
Książkę można zakupić w księgar-
niach internetowych. W oparciu o 
te pionierską książkę, nad którą au-

tor pracował wiele lat już obecnie na 
wyższych uczelniach o profilu rol-
niczym prowadzone są wykłady dla 
studentów. Gratulujemy autorowi.

Zakończono przebudowę ul. Słowackiego

nawierzchnię jezdni z kostki bru-
kowej o grubości 8 cm, obustronne 
chodniki, zjazdy na posesje, zatoki 

postojowe oraz kanalizację deszczo-
wą. Roboty zrealizowano kosztem 
380 tys. zł.

Najładniejsza na Pocztowej
Kamienica przy ul. Pocztowej 30 to teraz, bez wątpienia 
najładniejszy dom w tej części miasta. A jeszcze niedawno 
była to najbardziej zaniedbana „ruina”.
Wszystko się zmieniło po decyzji wspólnoty mieszka-
niowej, która zadecydowała o remoncie. W tej wspólno-
cie miasto, reprezentowane przez MZBK ma większość 
udziałów. Remont objął nie tylko elewację od strony uli-
cy, gdzie odtworzono kunsztowne detale architektonicz-
ne. Od podwórka również odnowiono elewację i ocie-
plono ścianę. Wyremontowano dach i przebudowano 
kominy a także odnowiono klatkę schodową.
Koszt remontu wyniesie ok. 60 tys. złotych. Większość 
kosztów pokryje miasto, jako główny współwłaściciel.
Wspólnotą zarządza Ryszard Reteruk a remont wykonała 
firma Wiesława Bobrowskiego.Tak wyglądała kamienica latem 2009 roku... ...a tak wygląda teraz.


