
S I E R P I E Ń  2 0 1 0  N R  5  ( 1 0 1 )         B E Z P Ł AT N Y  B I U L E T Y N  K R Ó L E W S K I E G O  M I A S TA  D A R Ł O W A

2 sierpnia przy ulicy Wiejskiej 
rozpoczęły się prace związane 
z budową Domu Hospicyjno - 
Opiekuńczego Caritas im. Bisku-
pa Czesława Domina.  Po dwóch 
tygodniach od rozpoczęcia prac 
wylano fundamenty.

Więcej na stronie 2

Belgowie projektują kurort

Dokumentację kompleksu mieszkal-
no - usługowego „Marina Darłów-
ko” projektuje renomowane mię-
dzynarodowe biuro urbanistyczno 
- architektoniczne Arcas Group.
Godny podkreślenia jest fakt, że te-
ren będzie ogólnodostępny a od stro-

W końcu lipca rozpoczęła się bu-
dowa spożywczo-przemysłowego 
marketu Intermarche i sklepu typu 
„dom i ogród” - Bricomarche.
 Pawilony handlowe Intermarche 
i Bricomarche typ 900 staną przy 
ulicy Witolda Lutosławskiego obok 
marketu Netto. Inwestorem jest po-
znańska firma Krokus, która nabyła 
ten teren o powierzchni 1,44 ha w 
drodze przetargu nieograniczonego 
w styczniu 2006 roku. Za tę nieru-
chomość zapłaciła 4.805.580 zł. Za-
pewne inwestor zdąży z pracami do 

świąt Bożego Narodzenia.
Intermarche to europejska 
sieć supermarketów spo-
żywczo - przemysłowych. 
Obecnie sklepy Intermar-
che mają swoje placówki w 
dziewięciu krajach Europy. 
Rozwojem obu sieci kie-
ruje spółka ITM Polska. 
Intermarche, po Netto, 
Biedronce i Lidlu będzie 
czwartą firmą mającą swo-
je markety w Darłowie. Poznański 
inwestor zobowiązał się do budowy 

Pną się  
do góry  
mury  
hospicjum

Belgijska spółka Darłówko Dewelopment, która w marcu tego roku kupiła od miasta za ponad 15 milionów złotych grunt przy awanporcie ujawnia swoje plany inwestycyjne.  
Belgowie opracowują ostateczną koncepcję zabudowy półtorahektarowej działki. Z budynków wzniesionych na tym terenie będzie rozciągał się widok na morze i port.

ny awanportu. Belgowie wybudują 
nabrzeże z przylegającą do niego 
promenadą spacerową. Przechodnie 
będą mieli nieskrępowany dostęp do 
kawiarni, restauracji i sklepów zloka-
lizowanych w parterze budynków o 
zróżnicowanej architekturze nawią-

zującej do estetyki polskich i euro-
pejskich kurortów.
W połowie września inwestor i archi-
tekci z Arcas Group mają przyjechać 
do Darłowa aby w ratuszu skonsul-
tować  z władzami miasta swoje po-
mysły. Po tych konsultacjach, pod 

koniec października planowane jest 
otwarte spotkanie ze wszystkimi za-
interesowanymi mieszkańcami Dar-
łowa. Odbędzie się ono najprawdo-
podobniej w kinie. 
Zostaną tam pokazane szczegółowe 
wizualizacje planowanej inwestycji. 

Belgijscy inwestorzy pragną przeka-
zać darłowiakom dokładne plany na 
temat swojego przedsięwzięcia. Jeśli 
inwestor nie napotka przeszkód to 
początek budowy przypadnie na rok 
2011.

Rozpoczęto budowę handlowego  
centrum muszkieterów

odcinka ulicy  W. Lutosławskiego 
wraz z oświetleniem od ul F. Chopi-
na do wjazdu na teren Intermarsche.  

Więcej o Muszkieterach
na stronie 2



Hospicjum będzie miejscem prze-
znaczonym dla ludzi śmiertelnie 
chorych, cierpiących i umierających 
(głównie z powodu chorób nowo-
tworowych).
Jak czytamy w statucie celem Domu  
Hospicyjnego jest świadczenie usług 
medycznych, opiekuńczych, psy-
chologicznych, duchowych i socjal-
nych osobom zakwalifikowanym do 
opieki hospicyjno/paliatywnej i dłu-
goterminowej  bez względu na ich 
przynależność religijną. Dom Opie-
kuńczo – Hospicyjny będzie miał 21 
miejsc i będzie również świadczył 
usługi opiekuńcze, psychologiczne i 
specjalistyczne w miejscu zamieszka-
nia chorych. W opiece nad chorymi 
będą współuczestniczyć lekarz, pie-
lęgniarka, rehabilitant, psycholog, 

ksiądz oraz wolontariusze. 
- Liczymy, że przed zimą uda nam 
się zakończyć budowę w stanie su-
rowym, a na wiosnę 2011 zamierza-
my rozpocząć działalność - mówi ks. 
Norbert Kwieciński zastępca dyrek-

tora Caritas diecezji koszalińsko – 
kołobrzeskiej.  
Potwierdza to kierownik robót z fir-
my West Bud z Koszalina, która jest 
generalnym wykonawcą wszystkich 
prac.

Istniejący od 1725 roku darłowski 
ratusz, dla potrzeb którego przysto-
sowano dawne hale miejskie, wy-
maga remontu. Dlatego ogłoszono 
przetarg na przeprowadzenie prac 
budowlanych związanych ze zmianą 
pokrycia dachu oraz wykonania ele-
wacji budynku darłowskiego ratusza. 
Inwestycję realizował będzie Zakład 
Ogólnobudowlany Edward Koziń-
ski z Dobrzan za sumę 572.552 zł.  
Wykonawca rozpoczął juz roboty. 
Planowany termin zakończenia prac 
remontowych ratusza to 30 listopad 
2010 r.

Kim są Muszkieterowie?

- zrzeszenie niezależnych przedsiębiorców zarządzających supermarketami 
spożywczymi Intermarche oraz supermarketami „dom i ogród” Bricomarche
- największa grupa franczyzowa w Polsce pod względem obrotów w kate-
gorii supermarketów spożywczych oraz dom i ogród
- zespół rodzinnych przedsiębiorstw, będących blisko lokalnych 
społeczności i podejmujących liczne inicjatywy dobroczynne oraz społecz-
ne
- kupcy, którzy realizują koncepcję „przyjaznego sklepu” oferującego niskie 
ceny, bliską lokalizację oraz przyjemne i wygodne zakupy
- oryginalna franszyza - każdy z Muszkieterów zarządza swoim sklepem 
w oparciu o zasady wspólnego systemu, pełniąc równocześnie funkcję w 
strukturach centralnych
- liderzy w swoich kategoriach (Intermarche pod względem efektywności 
handlowej, a Bricomarche pod względem ilości punktów sprzedaży)

Muszkieterowie w liczbach

- 170 niezależnych właścicieli sklepów 
- 9 000 współpracowników 
- 218 sklepów (147 supermarketów spożywczych Intermarché i 71 super-
marketów „dom i ogród” Bricomarché)
- 27 stacji paliw
- 3,2 mld zł obrotów za rok 2009 (2,6 mld zł - sieć Intermarché, 662 mln zł 
sieć Bricomarché)
- Obydwie sieci są największymi pod względem obrotów sieciami super-
marketów działających na rynku artykułów spożywczych oraz dom i ogród
Stan na 20.07.2010
źródło: muszkieterowie.pl

Rusza odnowienie darłowskiego ratusza

Nominacje nauczycielskie

Odznaczenia dla kombatantów

Panu Dyrektorowi 
Bogdanowi Herbeciowi 

szczere wyrazy współczucia z powodu śmierci 

Brata 
składa burmistrz Arkadiusz Klimowicz  

wraz ze współpracownikami.

Burmistrz: nowoczesny kurort - to musi się udać!
Rozmowa z Arkadiuszem Klimowiczem burmistrzem Darłowa

Wyładniało nam Darłówko przed 
sezonem. Ale wiele osób wyrażało 
zdziwienie, że deptak na ul. Wła-
dysława IV nagle się urywa a na 
skrzyżowaniu nie uzupełniono 
ubytków w jezdni, wysypano tłu-
czeń a po deszczu tworzą się kału-
że. Dlaczego nie zostało to zrobio-
ne przed przyjazdem turystów?

Z pełną premedytacją nie remonto-
waliśmy tymczasowo tego skrzyżo-
wania. Już wkrótce ulice: Plażową, 
Władysława IV i pętlę autobusową 
wraz z ulicą Kotwiczną obejmie-
my nową inwestycją drogową. Nie 
chcieliśmy niepotrzebnie wydawać 
miejskich pieniędzy na tymczasową 
nawierzchnię. Docelowo nowa na-
wierzchnia będzie nawiązywać do 
tej, która jest na nowo wyremonto-
wanym deptaku. 
Na tą inwestycję również pozyska-
liśmy pieniądze unijne. Prace bu-
dowlane rozpoczną się we wrześniu i 
potrwają do wiosny przyszłego roku.

A co z innymi inwestycjami w Dar-
łówku?

Kilka dni temu przekazaliśmy plac 
budowy firmie, która wybuduje 
nową nawierzchnię ul. Puckiej. Jest 
to ostatnia gruntowa uliczka w Dar-
łówku Zachodnim. Przebudowane 
będą również dwie inne uliczki w 
tym rejonie - Chińska i Gdyńska. 
Planujemy, że roboty potrwają do 
listopada.

Czego mogą się spodziewać miesz-
kańcy Darłowa?

Tu też, po letniej przerwie, ruszą 
nowe inwestycje drogowe. Lada 
dzień rozpoczną się prace przy bu-
dowie ulicy Matejki na osiedlu Zo-
rza. Kostka betonowa pojawi się tam 
najpóźniej w listopadzie. Rozpisu-
jemy również przetarg na budowę 
dwóch odcinków ulicy Zielonej. 
Nawierzchnię z kamienia zyska frag-
ment od ulicy o. Tynieckiego do We-
nedów. W ten sposób, suchą nogą 
będą mogli dojść i dojechać tam 
mieszkańcy budynków wielorodzin-
nych z Zielonej 2 i 4.
Ulica zyska na tym odcinku również 
odwodnienie i oświetlenie. Wybu-
dujemy ponadto z kostki kamiennej 
fragment ulicy Zielonej na połącze-
niu z ulicą Morską. Chodzi o to aby 
również mieszkańcy budynku wie-
lorodzinnego na skrzyżowaniu obu 
tych ulic mieli komfortowy dojazd 
do swoich mieszkań od strony po-
dwórza.
Jesienią przebudujemy również ulicę 
Krótką i Zamkową. W ten sposób 
z otoczenia zamku znikną kałuże i 
błoto.

Opisał Pan inwestycje na starym 
mieście. Czy coś zmieni się na lep-
sze na osiedlach wielorodzinnych?

Jeszcze w tym roku powstanie nowy 
parking przy bloku Wieniawskiego 
23. Rozpoczniemy również budowę 
dużego placu zabaw między bloka-
mi, za barem “Edyta”, a przy bloku 
na Podzamczu zagospodarujemy po-
dwórko.
Zaczęliśmy też remont ratusza. Bę-
dzie nowy dach i elewacja. 

Pojawiły się krytyczne głosy doty-
czące wyglądu rynku po jego prze-
budowie. Zarzuty dotyczą m.in. 
braku zieleni.

To się zmieni. Wkrótce na rynku po-
jawią się duże gazony z roślinnością. 
Będą one podobne do tych, które 
stanęły na odnowionym deptaku 
na Władysława IV w Darłówku. W 
przyszłym roku, wiosną  stworzymy 
również wielobarwny klomb z kwia-
tami, ale nie chcę zdradzać szczegó-
łów bo to będzie niespodzianka. 
Pamiętajmy, że świeżo posadzone 
drzewa z każdym rokiem będą coraz 
większe. Te, które stały przed ratu-
szem były już bardzo chore i za kilka 
lat same by uschły. Zastąpiliśmy je 
drzewiastą odmianą głogu, który na 
przełomie maja i czerwca zakwitnie 
różowymi kwiatami.

Niektórzy mieszkańcy skarżą się 
na zbyt jasną ich zdaniem płytę 
rynku.

Pierwotny projekt zakładał oprócz 
szarej kostki granitowej zastosowa-
nie również brązowych płyt kamien-
nych i budowę rynsztoków z czarnej 
kostki. Niestety urząd wojewódzkie-

go konserwatora zabytków narzucił 
nam kolorystykę taką, jaka jest. Mu-
sieliśmy się temu podporządkować. 

A co z elewacjami domów?

Moim zamiarem jest doprowadzenie 
do kompleksowego odnowienia ele-
wacji wszystkich kamieniczek rynko-
wych, które tego wymagają.
Miasto powinno pomóc w tej spra-
wie prywatnym właścicielom tych 
domów. Ktoś może powiedzieć „a 
dlaczego”? Moja odpowiedź jest 
oczywista. Kamienice w rynku są 
fragmentem przestrzeni publicznej. 
Ta przestrzeń mówi o nas. Powinna 
być naszą wizytówką. To tutaj gro-
madzą się mieszkańcy i turyści. Dla-
tego stan elewacji nie jest już tylko 
prywatną sprawą przysłowiowego 
Kowalskiego. Uważam, że wszyst-
kim nam, również samorządowi po-
winno zależeć na tym, by rynek był 
piękny, a wszystkie domy właściwie 
odrestaurowane.

A zieleń? Trochę jej mało...

Tynk i nowa farba na elewacjach to 
nie wszystko. Chciałbym żeby na 
parapetach kamieniczek na starym 
mieście pojawiły się również  donice 
z pelargoniami i surfiniami, podob-
nie jak to jest od 10 lat pod okna-
mi ratusza. Jak bardzo takie kwiaty 
potrafią upiększyć kamieniczkę i 
jednocześnie ubogacić kolorami całe 
otoczenie możemy zobaczyć choćby 
na przykładzie klasztoru ojców Fran-
ciszkanów czy kamieniczki przy bra-
mie miejskiej. W niedługim czasie 

również wyremontujemy fontannę z 
rybakiem.

Czy środek lata to najlepszy czas 
na lanie asfaltu?

Rozumiem, że to aluzja do remon-
tów dróg wojewódzkich na terenie 
miasta, które robiono na początku 
sierpnia? Rzeczywiście było z tym 
trochę kłopotów, przez kilka dni 
tworzyły się ponad godzinne korki 
przy przejeździe przez miasto. Ale 
mamy to już za sobą i efekt prac, 
które kosztowały około miliona zło-
tych cieszy dziś kierowców. Nowy 
dywanik asfaltowy położono na ul. 
Morskiej od ul. Sportowej do ul. 
Słowiańskiej w Darłówku Wschod-
nim. Nowa gładka nawierzchnia po-
kryła też odcinek ulicy Curie-Skło-
dowskiej i Tynieckiego. 

Nie można było tego zrobić wcze-
śniej?

Już wiosną prosiłem zarząd dróg wo-
jewódzkich by zaplanowane przez 
siebie remonty wykonał przed wa-
kacjami. Miałem zapewnienia, że 
tak będzie. Stało się inaczej. Napsuło 
nam to trochę krwi. Przepraszam za 
to kierowców. Miasto nie miało na 
to wpływu. Chociaż przyznaję się 
„bez bicia”, że te remonty wykonano 
na nasz wniosek.

Panie burmistrzu, czy korki latem, 
tworzące się w pochmurne dni to 
już będzie nasza codzienność? Czy 
nic się z tym nie da zrobić?

Od kilku lat samorząd pracuje nad 
koncepcją budowy miejskiej obwod-
nicy. Jeśli ta obwodnica powstanie 
dotychczasowa przelotowa trasa uli-
cą Curie - Skłodowskiej opustoszeje.

Kiedy to nastąpi?

Najwcześniej za dwa lata. 

To niedługo…

Odcinek obwodnicy od drogi kra-
jowej nr 37, która zacznie się ron-
dem przy skrzyżowaniu ulic Wojska 
Polskiego i Osadniczej, do ul. Lot-
ników Morskich mamy w praktyce 
zaprojektowany.To ramię obwodni-
cy powstanie za pieniądze z unijnego 
programu poprawiającego dostęp do 
portów morskich. Jednocześnie za-
rząd dróg wojewódzkich projektuje 
nowy most drogowy, który będzie 
stał w miejscu obecnej kładki dla 
pieszych zwanej „kutrowską”.
Wojewódzcy drogowcy wybudują 
również jezdnię łączącą most z uli-
cą Lotników Morskich i Morską. 
Są na to zagwarantowane pieniądze 
w unijnym programie regionalnych. 
Odcinek obwodnicy między ulicą 
Morską a aleją Jana Pawła II to obec-
na ulica Sportowa  jej przedłużenie. 
Na ten zakres staramy się pozyskać 
pieniądze z rządowego programu 
tzw. schetynówek. Sądzę, ze w przy-
szłym roku na każdym z tych odcin-
ków powinny rozpocząć się prace 
ziemne a ich finał może nastąpić w 
roku 2012.

Czy jeszcze jakieś inne poważne 
inwestycje drogowe są w planach 
miasta?

Obwodnica jest najważniejsza, ale 
szykujemy się również do budowy 
ulicy Nadmorskiej.

Co to za ulica?

Nadmorska połączy ulicę Lotników 
Morskich bezpośrednio z portem 
rybackim w Darłówku Zachodnim. 
Będzie miała trochę ponad kilometr 
długości. Jej budowa jest kluczowa 
dla dalszego rozwoju tej części portu. 
Bezpośrednia komunikacja z portem 
pozwoli oddzielić ruch turystyczny 
od, nazwijmy to, ruchu towarowe-
go. Niejako przy okazji ul. Nadmor-
ska zbudowana na wale zabezpieczy 
również Darłówko Zachodnie przed 
skutkami powodzi, która mogłaby 
przyjść od strony rzeki Grabowej. 
Nowa droga do portu da szansę 
uaktywnienia gospodarczego tych 
terenów. Miasto ma w porcie rybac-
kim kilka hektarów gruntów z prze-
znaczeniem pod inwestycje rybacko 
- portowe.

Skąd pieniądze na tą inwestycję?

Chcemy je dostać z unijnego pro-
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Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej darłowscy kombatanci 
zostali odznaczeniy krzyżem Zwycięzców 1945 roku. Odzna-
czenie otrzymali: Józef Gibuła, Bolesław Głodowski, Czesław 
Jałoszyński, Kazimierz Kuligowski, Aleksander Nowik, Wacław 
Węgliński, Eugeniusz Wieczorek, Eugeniusz Wójcik oraz po-
śmiertnie Zygmunt Baranowski.

Pięć pań: Mariola Makuch, Joan-
na Stefaniak (obie z Przedszkola 
nr 2), Małgorzata Marek ze Szkoły 
Podstawowej nr 3, Marzena Sta-
rzyńska z ZS, Magdalena Jadczy-
szyn (na zdjęciu) z Zespołu Szkół 
im. S. Żeromskiego odebrało z rąk 
burmistrza akty nadania awan-
su nauczycielskiego i złożyło 
przysięgę. 
Kilkanaście dni wcześniej panie 
nauczycielki pomyślnie zdały 
egzamin na wyższy stopień 
zawodowy - nauczyciela miano-
wanego.

Personalne nominacje  
z nowym rokiem szkolnym
Burmistrz Darłowa podpisał dwie 
nominacje dyrektorskie dotych-
czasowym dyrektorkom: Bożenie 
Tatuśko z Zespołu Szkół im. Lot-

ników Morskich i Barbarze Zalew-
skiej z Przedszkola nr 2 im. Janiny 
Porazińskiej. Obie panie będą peł-
nić funkcję dyrektorek do 2015 
roku.

Bronisław Komorowski został 
zwycięzcą II tury wyborów 
prezydenckich. W Darłowie na 
Bronisława Komorowskiego 
oddano 5939 na 8606 ogółem 
oddanych głosów, co stano-
wi 69 procent. Na Jarosława 
Kaczyńskiego głosowało 2667 
osób (31%). 

Zdecydowana  
wygrana  
Bronisława  
Komorowskiego  
w Darłowie

Bożena Tatuśko Barbara Zalewska



Sprawy  Darłowa, a szczególnie Dar-
łówka leżą mi głęboko na sercu. W 
Radzie Miejskiej pracuję w komisji 
planowania, rozwoju i gospodarki 
morskiej, komisji gospodarczo – bu-
dżetowej oraz w komisji rewizyjnej, 
której przewodniczę.
Pragnę zwrócić uwagę mieszkańców 
Darłówka, że niewątpliwie  obecna 
kadencja Rady Miejskiej przyczyniła 
się do realizacji największych, najcie-
kawszych i najbardziej potrzebnych 
inwestycji w Darłówku. Przypomnę 
państwu, że w tym czasie wykona-
no m.in.: nowe nabrzeża portowe, 
deptak Władysława IV, promenadę  
w pobliżu Latarni Morskiej, ulice: 
Słowiańską, Wilków Morskich. W 
tym roku powstanie boisko wielo-
funkcyjne przy  zespole Szkół oraz 
zostaną przebudowane ul. Plażowa, 
Chińska, Gdyńska oraz odcinek 
Władysława IV.

W Radzie Miejskiej jestem prze-
wodniczącym komisji gospodarczo 
– budżetowej i członkiem komisji 
rewizyjnej. 
- Na obszarze Zarządu Osiedla nr 1 
zrealizowano podczas mojej kaden-
cji radnego następujące inwestycje: 
wybudowano ulice Długą - Mickie-
wicza, J. Słowackiego, położono as-
falt na ul. Reymonta i Sowińskiego. 
Obecnie buduje się parking przy ul. 
Wyspiańskiego 7-9 oraz projektuje 
zespół boisk z placem zabaw przy 
tej samej ul. oraz parkingi przy Wy-
spiańskiego 9-11; 11-13 i 25, a także 
przy drodze osiedlowej równoległej 
do ul. Wyspiańskiego. Jestem też 
przewodniczącym zarządu Wspól-
noty Mieszkaniowej budynku nr 5 
przy ul. Wyspiańskiego. Współpra-
cuję z Uczniowskim Klubem Pły-
wackim „Neon” , Jednostką Ratow-
niczo – Gaśniczą oraz działkowcami.

Członek dwóch komisji RM: Re-
wizyjnej; Planowania, Rozwoju i 
Gospodarki Morskiej; oraz wice-
przewodniczącym Komisji Spraw 
Społecznych.  

- Oprócz działań podejmowanych 
wspólnie przez całą RM skutecznie 
wnioskowałem o przebudowę placu 
Marszałka Józefa Piłsudskiego, bu-
dowę chodników i zatok przy ul. S. 
Żeromskiego i 1-go Maja, przebudo-
wę ulic Nadbrzeżnej (aktualnie jest 
opracowywana dokumentacja), Por-
towej, przebudowę osiedlowych par-
kingów i boisk sportowych. Czuję 
się „ojcem chrzestnym” budowanego 
aktualnie kompleksu sportowego 
„Orlik” przy ul. Wyspiańskiego.

Swoją kadencję radnej oparłam na 
działaniu a nie na populistycznych 
pokrzykiwaniach. Dlatego odbywa-
łam liczne konsultacje z decydenta-
mi miasta, co zaowocowało zgodą na 
liczne długo oczekiwane inwestycje, 
jak: chodniki przy ulicach Ks. Anny, 
Królowej Jadwigi, Chopina, Mo-
niuszki,  bieżące remonty. Staram 
się o akceptacje modernizacji ulic 
Żeleńskiego, Kurpińskiego i Ogiń-
skiego, co będzie moim prioryte-
tem w przyszłej kadencji. Za jeden 
z sukcesów mogę uznać przekona-
nie kolegów z Rady o konieczności 
przywrócenia bezpłatnych parkin-
gów. Mam nadzieję, że w przyszłej 
kadencji również będę mogła wspie-
rać rozwojowe inwestycje obecnego 
burmistrza, dzięki któremu Darłowo 
uzyskuje wizerunek godny miasta 
turystycznego.

W okręgu wyborczym nr 4 zrobiono 
wiele. To zasługa nie tylko radnych 
i burmistrza, ale również mieszkań-
ców i Zarządu Osiedla. Moje hasło 
wyborcze dotyczyło szkół i przed-
szkoli, które były „językiem uwagi” 
Samorządu. Zainwestowano w nie 
wiele. Mają nie tylko dobrze uczyć, 
ale i wychowywać młodych darło-
wiaków. Czy spełniły oczekiwanie 
władz, wyborców?
   Co przypisuję sobie? Otwarcie 
na drugiego człowieka. Kontakty z 
ludźmi. Pokorę. I marzenia - o ścież-
kach rowerowych, hali sportowej, 
ulicy biskupa Ignacego Jeża, po-
mniku Leopolda Tyrmanda, Domu 
Kultury, nowoczesnej bibliotece, be-
dekerze po mieście, itd.
Ale cóż, jak mówią - „radna bezrad-
na”, głową muru nie przebiję! Czym 
tu się chwalić? Skupiłam się na wspie-
raniu edukacji i kultury. Starałam się 
też godnie reprezentować wyborców, 
mieć własne zdanie i działać na rzecz 
wszystkich obywateli.

Na ratowanie i ochronę brzegu 
morskiego na wschód od portu 
Darłowo Urząd Morski w Słupsku 
otrzymał 2 sierpnia w Koszalinie z 
Instytucji Pośredniczącej potwier-
dzenie dofinansowania w wysoko-
ści 209,6 mln złotych w ramach 
Programu Operacyjnego Infra-
struktura i Środowisko.
 
W Koszalinie w obecności Tomasza 
Bobina - dyrektora Urzędu Morskie-
go w Słupsku i Arkadiusza Klimo-
wicza - burmistrza miasta Darłowo 
wiceminister środowiska Stanisław 
Gawłowski 2 sierpnia podpisał decy-
zję, która umożliwia ogłaszanie prze-
targów i zawieranie umów na reali-
zację inwestycji - Ochrona brzegów 
morskich na wschód od Portu Dar-
łowo.

Na realizację tego przedsięwzięcia, 
jak powiedział nam Tomasz Bo-
bin, dyrektor Urzędu Morskiego w 
Słupsku otrzymaliśmy 209,6 mln 
złotych. Pieniądze te pochodzą z 
Programu Operacyjnego Infrastruk-
tura i Środowisko. Projekt obejmuje 
m.in. modernizację ciągu kamien-
nych falochronów wyspowych, re-
mont 53 ostróg z drewnianych pali 
wbitych w dno morskie, dobudo-
wanie kolejnego odcinka wału prze-
ciwpowodziowego na mierzei jeziora 
Kopań o długości 830 metrów oraz 
wykonanie narzutu z kamienia ła-
manego na całej długości wału od 

W dniu 2 lipca dokonano w Darło-
wie odbioru prac związanych z po-
głębianiem portu i poszerzaniem 
plaży wschodniej.

Najnowszy ranking polskich plaż 
i miejscowości nadbałtyckich, 
który został przygotowany przez 
ogólnopolski portal informacyjny 
Onet.pl potwierdził, że Darłowo 
jest w czołówce kurortów. 
Po raz kolejny znaleźliśmy się w 
pierwszej piątce. Darłowo zostało 
ocenione wyżej niż sklasyfikowane 
za nami Sopot i Międzyzdroje (oba 
miasta na 6 miejscu). Daleko za 

Są pieniądze na ratowanie i ochronę brzegów 
morskich na wschód od portu Darłowo

Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy, 
2 września w Gdyni ma być podpi-
sana umowa między Urzędem Mor-
skim w Słupsku a Agencją Restruk-
turyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 
Na mocy tej umowy UM w Słupsku 
ma dostać 39 milionów złotych z 
unijnego programu rybackiego. Pie-
niądze będą przeznaczone na mo-
dernizację w darłowskim porcie na-
brzeża parkowego (1040 metrów) i 
nabrzeża skarpowego (297 metrów).
Nabrzeże parkowe umacnia kanał 
portowy od bazy dawnego przedsię-
biorstwa Kuter do miejsca postoju 
statku szkolnego „F. Zubrzycki”. 
Nabrzeże skarpowe ciągnie się od 

gramu rybackiego. Już kilka mie-
sięcy temu złożyliśmy w tej sprawie 
wniosek w Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa w Szcze-
cinie. Liczę, że w ciągu najbliższych 
2-3 miesięcy powinniśmy podpisać 
umowę na tą inwestycję. Jeśli tak się 
stanie koparki i spychacze wjadą na 
plac budowy w roku przyszłym. Uli-
ca Nadmorska jest nam potrzebna 
by w przyszłości dojechać również 
do nowego basenu rybackiego, któ-
ry chcemy wykopać między rzeką 
Grabową a istniejącym nabrzeżem 
rybackim.

Drogi, nabrzeża, most. To wszyst-
ko z pewnością jest potrzebne ale 
ludzie oczekują również na inwe-
stycje służące wypoczynkowi i re-
kreacji. Czy w najbliższych latach 
samorząd  coś im zaproponuje. 

O boiskach już mówiłem ale obiekty 
sportowe to nie wszystko. Zgadzam 
się, że Darłowo potrzebuje nowo-
czesnych pięknych terenów służą-
cych wypoczynkowi mieszkańców 
i turystów. W tym roku oddaliśmy 
do użytku park na Wyspie Łososio-
wej. To dopiero początek. Aktualnie 
opracowujemy koncepcje zagospo-
darowania następnych terenów re-
kreacyjnych. Pracownia architektury 
krajobrazu przygotowuje koncepcje 
zagospodarowania lasu nadmorskie-
go w Darłówku Zachodnim. To ob-
szar między ulicą Sosnową, Parkową 
a Plażową. Mógłby być w przyszłości 
głównym parkiem rekreacyjnym dla 
tej części naszego kurortu. Teren jest 
obszerny, ma ponad trzy hektary. 
Drugim kompleksem parkowym, 
który jest na deskach kreślarskich to 
park przy ulicy Conrada.
Trzecim parkiem przeznaczonym do 
rewitalizacji, na który robimy doku-
mentację jest park króla Eryka przy 
ul. o.D. Tynieckiego. Szykujemy się 
również do uporządkowania parku 
przy szkole morskiej. 

Kiedy plany nabiorą realnych 
kształtów?
Chciałbym żeby w ciągu kilku naj-
bliższych lat mieszkańcy i turyści 
mogli w pełni korzystać z tych te-
renów, podobnie jak to jest teraz na 
Wyspie Łososiowej. Konsekwentnie 

uporządkujemy te tereny zielone. 
Tym, którzy  powątpiewają przypo-
minam, że na Wyspie Łososiowej też 
jeszcze niedawno były tylko chaszcze 
i pokrzywy.

Inwestycje publiczne już znacz-
nie zmieniły na lepsze Darłowo 
i Darłówko. To zdanie zarówno 
odwiedzających nas turystów jak 
i większości mieszkańców. Nowe 
przygotowywane inwestycje, o 
których Pan mówi uczynią z pew-
nością nas jeszcze bardziej atrak-
cyjną miejscowością. Czy docze-
kamy się, że zauważą to poważni 
inwestorzy?

Już zauważyli. Przykładem jest szy-
kowana inwestycja belgijskiej spół-
ki. Ale szykujemy również tereny 
pod inne poważne inwestycje. Je-
śli się te plany powiodą to w ciągu 
najbliższych pięciu lat powstanie w 
Darłowie duży pięciogwiazdkowy 
hotel. Będzie miał dwieście pokoi i 
olbrzymią salę konferencyjną. Taki 
hotel to 150 miejsc pracy. W Dar-
łówku do 2020 roku mogą powstać 
dwa, trzy takie hotele. Szykujemy 
dla nich atrakcyjne działki blisko 
morza. Do tego blisko plaży chcę 
umożliwić budowę domów z aparta-
mentami i kompleksami różnorod-
nych lokali usługowych. Nie muszę 
chyba tłumaczyć, że miasto na takich 
inwestycjach skorzysta wielokrotnie. 
Będą nowi zamożni turyści bo to ich 
przyciągną luksusowe apartamenty i 
hotele. Będą nowe miejsca pracy i to 
przez cały rok. Będą nowe dochody 
z podatków od tych firm.  Spodzie-
wamy się również wielomilionowych 
wpływów do budżetu z tytułu sprze-
daży terenów nadmorskich.

Na jakim etapie realizacji są te za-
mierzenia? 
Chcę jeszcze w tym roku przedło-
żyć radzie miejskiej projekt zmian 
w miejscowym planie zagospodaro-
wania przestrzennego. Ta uchwała 
umożliwi realizację tych inwestycji. 
Jednocześnie cały czas jestem w kon-
takcie z potencjalnymi inwestorami, 
których zachęcam do zainwestowa-
nia dziesiątków milionów złotych 
właśnie w Darłówku. Jestem pewien 
że to się uda.

strony morskiej o grubości 1,5 m na 
długości 4980 m i o grubości 1m od 
strony jeziora na długości 5450 m.
Realizacja tego bardzo potrzebnego 
systemu ochrony brzegów nastąpi 
w latach 2011 - 2012. To będzie 
największa inwestycja tego typu w 
naszej powojennej historii - dodał 
dyrektor Tomasz Bobin. Urząd Mor-
ski w Słupsku otrzyma dofinansowa-
nie z unijnego Funduszu Spójności 
w wysokości 178.191.783 zł oraz z 
budżetu państwa - 31.445.609 zł - 
wyjaśnił Stanisław Gawłowski - wi-
ceminister środowiska. Samorządy 

miasta i gminy Darłowo nie wyłożą 
na te cele ani grosza. Dla Darłowa 
jest to bardzo cenna i potrzebna in-
westycja powiedział Arkadiusz Kli-
mowicz - burmistrz miasta Darłowo. 
Umożliwi turystom i wczasowiczom 
korzystanie z szerszych bałtyckich 
plaż, a także, co jest bardzo ważne, 
zabezpieczy istniejącą nadmorską 
infrastrukturę hotelowo - wypoczyn-
kową oraz da możliwość budowy w 
Darłówku na terenach położonych 
blisko brzegów Bałtyku kolejnych 
pensjonatów, hoteli, czy apartamen-
towców.

Odbudowa plaży wschodniej w Darłówku
W tym roku wydobyto z darłowskiej 
redy 50 tysięcy m3 piasku, który za-
silił plaże. Koszt tego przedsięwzię-
cia wyniósł 1,65 miliona zł. 

Sukces Darłowa w rankingu plaż portalu Onet.pl
Darłowem znalazł się Kołobrzeg (11 
pozycja) i Rewal (18). Sąsiadujące z 
Darłowem kąpieliska w Jarosławcu i 
Dąbkach zostały sklasyfikowane od-
powiednio na 20 i 22 pozycji. 
Pierwsze miejsce w rankingu zaję-
ło Świnoujście (92 punkty), drugie 
Ustka (91) punktów. A trzecie ex-
-quo Mielno i Łeba (po 90 pkt). Tuż 
za nimi znalazło się Darłowo z 88 
punktami.

Maksymalnie można było uzyskać 
100 pkt - 50 za samą plażę, a kolejne 
50 za atrakcyjność miejscowości i jej 
infrastrukturę. W kategorii “atrak-
cje” Darłowo zostało ocenione bar-
dzo wysoko - na drugim miejscu, tuż 
za Świnoujściem.
Autorzy rankingu oceniali ponad 50 
miejscowości nadbałtyckich.

Z ostatniej chwili

Dostaniemy 39 milionów  
na remont nabrzeży

przystani statku szkolnego do kład-
ki dla pieszych zwanej „kutrowską”. 
Nabrzeże skarpowe jest własnością 
miasta i zostało użyczone Urzędowi 
Morskiemu dla potrzeb tej inwesty-
cji. Przebudowa obu nabrzeży będzie 
polegać m.in. na ich podwyższeniu z 
1.2 m do 1.5 metra nad lustro wody. 
Ma to zapobiec w przyszłości przele-
waniu się wody z kanału portowego 
w trakcie tzw. cofki, co niejedno-
krotnie miało miejsce.
Wzdłuż parku Józefa Conrada będzie 
w nabrzeżu wykonanych pięć miejsc 
postojowych, każde o długości 90 
metrów i wysokości nabrzeża 90 cm 
nad lustro wody. Będą tam mogły 

cumować niewielkie jednostki pły-
wające. Przy nabrzeżu będą szafki 
energetyczne. Nabrzeże skarpowe 
dodatkowo, na całej długości będzie 
miało pływający pomost. Tu oprócz 
szafek energetycznych będzie rów-
nież ujęcie wody. Na całej długości 
oba nabrzeża będą przylegać do no-
wowykonanego traktu dla pieszych, 
rowerzystów i samochodów dostaw-
czych. Nabrzeża będą oświetlone.
Po podpisaniu umowy w Gdyni 
Urząd Morski jeszcze w tym roku 
zamierza rozpisać przetarg na wyko-
nanie tej inwestycji, a jej realizacja 
przypadnie na lata 2011-2012.

Dobiega końca czteroletnia rady miejskiej. Poprosiliśmy rad-
nych o podzielenie się z czytelnikami „Wiadomości” swoimi 
sukcesami i krótką relacją o tym czym się zajmowali przez 
cztery lata.
Wypowiedzi pozostałych radnych opublikujemy  
w następnych numerach.

Marian Wysocki

Roman Dudziński

Czesław Woźniak

Przewodniczący Komisji Planowa-
nia, Rozwoju i Gospodarki Mor-
skiej.  W radzie Miejskiej i w komisji 
planowania jest już trzecią kadencję. 

- Poza wspólnymi przedsięwzięcia-
mi podejmowanym przez RM  w 
obecnej kadencji w swoim okręgu 
wyborczym spowodowałem m.in. 
wybudowanie ul. M. Kopernika, 
osiedlowych chodników i placów 
zabaw oraz parkingów osiedlowych 
i boisk Byłem inicjatorem budowy 
drugiego ronda oraz rewaloryzacji 
staromiejskich ulic i rynku. Jestem 
dumny, że mój pomysł zagospodaro-
wania tzw. pasażu handlowego przy 
ul. Wieniawskiego został zrealizowa-
ny. Zniknęły tymczasowe pawilony 
i budki a powstały piękne budynki 
usługowo - mieszkalne. Teraz pilotu-
ję budowę osiedlowego placu zabaw.

Krzysztof Cybulski

Krystyna Różańska

Ewa Madalińska - Marciniak

Sukcesem zakończyły się 
starania Krzysztofa Wal-
kowa kierownika refera-
tu promocji miasta. Ra-
diowa Jedynka przybyła 
ponownie do Darłowa, 
gdyż zaplanowany na 24 
lipca koncert został od-
wołany z powodu złych 
warunków pogodowych.
- Byliśmy jedynym mia-
stem w Polsce, dla którego 
„Lato z Radiem” zrobiło wyłom w 
harmonogramie swojej letniej trasy 
koncertowej. 12 sierpnia  na boisku 
OSiR-u kilka tysięcy widzów obej-
rzało występy zespołów Papa D. oraz 

To był wielki koncert

Stachursky. Dzieci bawił niezawod-
ny Pan Japa. Na koniec tego nieza-
pomnianego wydarzenia wieczorne 
niebo rozświetlił wspaniały pokaz 
fajerwerków.

Podwójne Lato z Radiem



Rok szkolny 2010/2011, rozpocz-
nie się 1 września 2010 roku, a 
zakończy się 17 czerwca 2011 
roku. Zimowa przerwa świąteczna 
potrwa od 23 do 31 grudnia 2010 
roku. 
Do tego doliczyć należy jeszcze wol-
ny Nowy Rok oraz 2 stycznia (nie-
dziela). Ferie zimowe w wojewódz-
twie zachodniopomorskim będą w 
dniach 14 – 27 lutego 2011 roku. 
Wiosenna przerwa świąteczna po-
trwa od 21 do 26 kwietnia 2011 
roku.
W Zespole Szkół im. Stefana Że-
romskiego w Darłowie kształcić się 

Nowy rok szkolny  
w ogólniaku

PRZED 1 WRZEŚNIA

będzie w nowym roku szkolnym 
2009/2010 - 360 uczniów w 15 
oddziałach mówi dyrektor Bogdan 
Herbeć. Uczyć ich będzie 27 osobo-
wa kadra nauczycieli, z których 15 
jest dyplomowanych, 7 mianowa-
nych oraz 5 kontraktowych. W ad-
ministracji i obsłudze szkoła zatrud-
nia 9 osób. 
Liceum i ZSZ mają 16 pracowni 
przedmiotowych i dydaktycznych, 
w tym po dwie do nauki języka pol-
skiego i niemieckiego, pracownie 
matematyczne i informatyczne. Ze-
spół Szkół ma ponadto pracownie: 
geograficzną, języka angielskiego, 

biologiczną, ekonomiczno - angiel-
ską, fizyczną, chemiczną, a także salę 
gimnastyczną i zespół wielofunk-
cyjnych boisk typu „Orlik – 2012”. 
Uczniowie mają dostęp do celów 
dydaktycznych do internetu Neo-
strada. Szkolna biblioteka spełnia 
rolę Multimedialnego Centrum In-
formacji. Zajęcia odbywać się będą 
w godzinach od 8 do 1515. Planuje 
się również prowadzenie zajęć poza-
lekcyjnych w kołach zainteresowań 
oraz zajęć sportowych w ilości 2 go-
dziny na oddział w zależności od po-
trzeb i zainteresowań. Liceum będzie 
kontynuować unijne programy Co-

menius i Leonardo da Vinci, a ZSZ 
zostanie objęta międzynarodowym 
programem Comenius.
W minionym roku szkolnym prze-
prowadzono drobne prace remonto-
wo – naprawcze w klasach, toaletach 
i holu. W nowym roku szkolnym 
wymagane są następujące remonty i 
modernizacje: wymiana nawierzchni 

na placu apelowym, wymiana sta-
rej instalacji elektrycznej w klasach, 
piwnicach i kotłowni wraz z tabli-
cami rozdzielczymi, instalacja ener-
gooszczędnego oświetlenia, malowa-
nie holi, remont i zakup mebli do 
biblioteki szkolnej i archiwum oraz 
remont sekretariatu.
 Budżet Zespołu Szkół na rok 2010 
zamyka się kwotą 2.084.523 zł

Koniec sierpnia to znak, że już czas, 
aby zobaczyć jak przygotowane są 
darłowskie placówki oświatowe do 
rozpoczęcia nowego roku szkolnego. 

W Szkole Podstawowej nr 3 im. Żoł-
nierzy Wojsk Ochrony Pogranicza w 
nowym roku szkolnym 2010 /2011 bę-
dzie się kształcić – 596 uczniów w 28 
oddziałach informuje dyrektor szkoły 
Andrzej Protasewicz. 
Szkoła zatrudnia 54 doświadczonych 
pedagogów i nauczycieli, którzy mają 
pełne kwalifikacje zgodnie z wymaga-
niami Kuratorium Oświaty. Poza ka-
drą pedagogiczną szkoła zatrudnia 11 
pracowników administracji i obsługi. 
Uczniowie mają zapewnioną opiekę pe-
dagoga, psychologa i logopedy. W szko-
le zatrudniono też pracownika ochrony.
Oprócz zajęć programowych uczniowie 
będą mieli do wyboru szeroką ofertę 
zajęć pozalekcyjnych. SP nr 3 będzie 
prowadzić: Szkolny Klub Wolontaria-
tu, zajęcia wyrównawcze, kółka: tech-
niczne, informatyczne, przyrodnicze, 
muzyczne, geograficzne, dziennikar-
skie, teatralne, europejskie, plastyczne, 
ekologiczne, regionalne, naukę języka 
angielskiego i niemieckiego, Klub Mi-
łośników Książki, Szkolny Klub Brydża 
Sportowego, kółko globtrotera, zajęcia 
sportowe: piłka nożna piłka siatkowa, 
koszykówka, Szkolne Koło Caritas. 
Szkoła Podstawowa nr 3 jako jedna z 
nielicznych posiada kompleks boisk ze 
sztucznej trawy i boiska asfaltowe.
W minionym roku szkolnym wyre-
montowano sale lekcyjne nr: 17,18,19, 
ciąg komunikacyjny z placu apelowego, 
gabinet logopedy oraz doprowadzono 
ciepłą wodę do uczniowskich łazienek. 
Wymieniono drzwi w pomieszczeniach 
administracyjnych, lampy oświetlenio-
we w sali gimnastycznej i sali nr 20 oraz 
rozszerzono monitoring szkolny. Część 
prac remontowych wykonano dzięki 
sponsorom i Radzie Rodziców. 
Budżet SP nr 3 na 2010 r. wynosi 
3.497.481 zł.

W nowym roku szkolnym 
2010/11 do Przedszkola nr 1 przy 
ul. Morskiej zapisało się 75 dzieci, 
które będą uczęszczać do trzech 
oddziałów. 
Struktura wiekowa dzieci jest na-
stępująca:  6 lat-17; 5 lat – 26; 4 
lata – 21; i 3 lata – 11. Dzieci bę-
dzie uczyć i wychowywać kadra 7 
nauczycieli i pedagogów, mających 
pełne kwalifikacje w zakresie wy-
chowania przedszkolnego oraz wiele 
osiągnięć w pracy dydaktycznej, wy-
chowawczej i opiekuńczej. Ponadto 
w przedszkolu jest zatrudniona gru-
pa 10 pracowników administracji i 
obsługi. Zajęcia dydaktyczne będą 
realizowane w oparciu o program 
MAC Edukacja „Nasze przedszko-
le” - Małgorzaty Kwaśniewskiej i 
Wiesławy Żaba – Żabińskiej, który 
został wyróżniony przez minister-
stwo edukacji narodowej. Dzieci z 
zaburzeniami mowy będą objęte
na miejscu opieką logopedyczną. 
Oprócz zajęć programowych odby-
wać się będą raz w tygodniu zajęcia 
dodatkowe: nauka języka angiel-
skiego i rytmiki.
 W okresie wakacji rodzice poma-
lowali sale dydaktyczne, pomiesz-
czenia kuchenne oraz poddasze. W 
ramach prac remontowych odno-
wiono parkiet w jednym oddzia-
le, zamontowano szafki na leżaki 
wykonane przez rodziców, wymie-
niono płytki chodnikowe w przed-
szkolnym ogrodzie oraz piasek w 
piaskownicach mówi nam dyrek-
torka Przedszkola Iwona Jaźwińska, 
która przy okazji gorąco dziękuje 
rodzicom za wszelkie prace na rzecz 
dzieci i przedszkola.  Na utrzymanie 
Przedszkola nr 1 darłowski samo-
rząd przeznacza 683.706 zł, a rodzi-
ce dodają 171.340 zł.

Do Przedszkola nr 2 im. Janiny 
Porazińskiej od 1 września 2010 
r. uczęszczać będzie 212 dzieci, w 
tym 112 na 5 godzin. 
Zajęcia odbywać się będą w 9 od-
działach, w tym jeden integracyjny. 
Zajęcia z dziećmi będzie prowadzić 
kadra 17 doświadczonych pedago-
gów, w tym katechetka i logopeda 
na część etatu. Zadania związane z 
administracją i obsługą będzie wy-
konywać 16 osób, w tym dwie na 
pół etatu.
 W roku szkolnym 2010/2011 re-
alizowane będą dwa podstawowe 
programy: „Razem w przedszko-
lu” – program wychowania przed-
szkolnego Jolanty Andrzejewskiej 
i Jolanty Wieruckiej oraz „Nasze 
przedszkole” - program edukacji 
przedszkolnej Małgorzaty Kwa-
śniewskiej i Wiesławy Żaba – Ża-

Trójka i Darłówko przed 
pierwszym dzwonkiem

W sobotę  21 sierpnia 
marszałek województwa 
zachodniopomorskie-
go Władysław Husej-
ko i burmistrz miasta 
Darłowo Arkadiusz 
Klimowicz podpisali 
w darłowskim ratuszu 
umowę o dofinanso-
waniu inwestycji pod 
nazwą  „Budowa boiska 
sportowego w Darło-
wie”.
Inwestycja będzie polegać na prze-
budowie zniszczonej płyty głównego 
boiska piłkarskiego przy ul. Sporto-
wej wraz z odwodnieniem. Na tym 
miejscu powstanie nowe boisko 
ze sztucznej trawy. Teren zostanie 
ogrodzony 4 metrowym parkanem. 
Powstaną również piłkochwyty o 
wysokości 6 metrów. Dodatkowo 
będą barierki o wysokości 1,1 me-
tra i oświetlenie na sześciu słupach 
o wysokości 16 metrów. Obiekt zy-
ska nowe bramki aluminiowe, cho-
rągiewki narożne, dwie wiaty dla 
zawodników oraz kosze na śmieci. 

Darłovia będzie grać na boisku  
ze sztuczną trawą

Nawierzchnia będzie miała certyfi-
kat FIFA. Nieograniczony przetarg 
na realizację wszystkich prac wygrała 
firma Alka – Mar z Poznania, która 
już rozpoczęła prace. Inwestycja bę-
dzie kosztować 1.828.837 zł. Połowę 
z tej sumy darłowski samorząd otrzy-
ma w postaci dotacji z Regionalne-
go Programu Operacyjnego. Plano-
wany termin zakończenia robót 30 
września 2010. Będzie to wspaniały 
prezent dla graczy i kibiców Dar-
łovii, która w tym roku obchodzi 
sześćdziesięciolecie istnienia. Jed-
nocześnie prowadzony jest remont 
trybun. 

W ramach obchodów 60-lecia Klu-
bu Sportowego Darłovia odbyło się 
uroczyste spotkanie sportowców, 
działaczy i kibiców w darłowskim 
zamku. Przybyło prawie 150 osób. 
Wyróżnienia z rąk Jana Bednarka 
wiceprezesa PZPN otrzymali m.in. 
Ryszard Lampka, Wiesław Bocheń-
ski i Zygmunt Meronk.
Walne zebranie członków klubu 
przyznało godność członka honoro-
wego m.in. obecnemu burmistrzowi 
miasta i Władysławowi Wiernickie-
mu (na zdjęciu) - byłemu zawod-
nikowi a obecnie zagorzałemu ki-
bicowi obecnemu na wszystkich 
meczach Darłovii na stadionie przy 
ul. Sportowej.

60 lat klubu piłkarskiego

W wieku 106 lat zmarła 10 sierp-
nia Paulina Gasper - najstarsza 
mieszkanka Darłowa.
Paulina Gasper z domu Szerejko 
urodziła się 3 kwietnia 1904 roku 
w miejscowości Borowa w powie-
cie Święciajny na Wileńszczyźnie.
 Córka Jadwigi i Adama urodziła 
się, kiedy Polska była jeszcze pod za-
borami. Kilkanaście kilometrów od 
jej rodzinnej wsi swoje dobra miał 
marszałek Józef Piłsudski. Pani Pau-
lina przeżyła dwie wojny światowe i 
dwie okupacje sowiecką i niemiec-
ką. Bolszewicy zabrali jej ziemię i 
wcielili do kołchozu. Tam  o wszyst-
kich porach roku trzeba było ciężko 
pracować na polach lub przy wyrę-
bie  drzewa w lesie. Dużo Polaków 
wówczas wywieźli sowieci do łagrów. 
Mąż Adam walczył w roku 1939 w 
obronie Ojczyzny. Wywieziony na 

Zmarła najstarsza 
mieszkanka Darłowa

Syberię zgłosił się do Armii Andersa. 
W czasie walk z Niemcami dostał się 
do niewoli. Po wojnie nie wrócił na 
Litwę, lecz pozostał w Polsce. Do-
piero w roku 1957 zezwolono jej 
na przyjazd do Polski wraz z synem. 
W Darłowie spędziła równo połowę 
swego życia, czyli 53 lata. W wieku 
stu lat, kiedy odwiedził ją z kwiata-
mi i gratulacjami burmistrz Darłowa 
Arkadiusz Klimowicz czytała prasę 
nie używając okularów. Pogrzeb naj-
starszej mieszkanki Darłowa odbył 
się 13 sierpnia na starym cmentarzu 
komunalnym.

 W Zespole Szkół im. Lotników Mor-
skich w roku szkolnym 2010/2011 
kształcić się będzie w Szkole Podstawo-
wej 125 uczniów w sześciu oddziałach 
i w Miejskim Gimnazjum nr 2 - 77 
uczniów w trzech oddziałach mówi 
nam Bożena Tatuśko – dyrektorka Ze-
społu Szkół.
 ZS zatrudnia 26 nauczycieli, w tym 7 
niepełno zatrudnionych. W skład kadry 
nauczycielskiej wchodzi: 10 nauczycie-
li dyplomowanych, 8 mianowanych, 5 
kontraktowych i 2 stażystów. Ponadto 
ZS zatrudnia 7 pracowników w admi-
nistracji i obsłudze, w tym 3 osoby na 
część etatu. Szkoła posiada dziesięć sal 
dydaktycznych, w tym pracownia kom-
puterowa, salę gimnastyczną, świetlicę i 
bibliotekę szkolną. W szkole jest rów-
nież stołówka dzierżawiona przez ajen-
ta.
W nowym roku szkolnym realizowa-
ny będzie unijny program pod nazwą 
„Owoce w Szkole”. Gimnazjum nr 2 
weźmie udział w projekcie edukacyj-
nym rozwijającym zainteresowania fi-
zyką – „Odkrywać nieznane, tworzyć 
nowe”. Ponadto ZS weźmie udział w 
europejskim programie eTwining doty-
czącym współpracy szkół europejskich 
za pomocą mediów elektronicznych.
W roku szkolnym 2010/2011 prowa-
dzone będą następujące zajęcia poza-

lekcyjne: zajęcia wyrównawcze oraz 
teatralno – recytacyjne, kółka: plastycz-
ne, dziennikarsko – radiowe, religijne 
i ortograficzno – recytatorskie, zespoły 
wokalny i instrumentalny, nauka języ-
ków: francuskiego, angielskiego i nie-
mieckiego, zajęcia sportowe. W Zespole 
Szkół prężnie działają Uczniowski Klub 
Sportowy Sztorm i Pływacki Uczniow-
ski Klub Sportowy Neon. 
Uczniowie będą mieli zapewnioną opie-
kę pedagoga szkolnego, logopedy oraz 
nauczyciela prowadzącego zajęcia świe-
tlicowe.
 W minionym roku szkolnym prze-
prowadzono remont klasopracowni 
nauczania zintegrowanego, zakupiono 
ławki na dolny hol szkolny, odnowiono 
szatnię i łazienkę, pomalowano ścia-
ny wraz z lamperiami w dolnym holu 
szkolnym, wyremontowano podłogi w 
dwóch salach lekcyjnych oraz odświe-
żono lakierem parkiet na górnym holu 
szkolnym. Z nagród za zwycięstwa w 
zbiórkach makulatury zakupiono: me-
ble do klasopracowni nauczania zinte-
growanego, biurka i krzesła do wszyst-
kich klasopracowni, radiomagnetofony, 
rolety do klasopracowni przyrodniczej 
oraz gry świetlicowe.
Nie licząc kosztów inwestycji wydatki 
na utrzymanie Zespołu Szkół wyniosę 
1.512.792 zł.

 Nowy rok szkolny  
w darłowskich przedszkolach

bińskiej. Nauczyciele ponadto będą 
realizować pięć autorskich progra-
mów rozszerzających treści podsta-
wy programowej.
 Oprócz zajęć programowych w 
przedszkolu odbywać się będą za-
jęcia dodatkowe takie jak: rytmika, 
gimnastyka korekcyjna, język an-
gielski i zajęcia taneczne.
Dzieci będą brały także udział w Pa-
sowaniu na Przedszkolaka, dwóch 
konkursach plastycznych p.t. „Bo-
haterowie utworów J. Porazińskiej” 
i „Żyj z przyrodą w zgodzie”, a także 
w przygotowaniu Wigilii, Jasełek i 
uczestniczyć w balach karnawało-
wych oraz okolicznościowych festy-
nach.
Planuje się, że utrzymanie Przed-
szkola nr 2 w nowym roku szkol-
nym będzie kosztować 1.543.916 
zł mówi dyrektora Przedszkola nr 2 
- Barbara Zalewska.

Do Przedszkola nr 3 im. „Jacka 
i Agatki” w nowym roku szkol-
nym uczęszczać będzie 83 dzieci. 
Będą one miały zajęcia w dwóch 
oddziałach żłobkowych i dwóch 
przedszkolnych. 
W Przedszkolu zatrudnionych jest 
sześciu nauczycieli, w tym dwoje: 
katechetka i logopeda na część eta-
tu. Większa część kadry wychowaw-

czej i pedagogicznej posiada status 
nauczycieli dyplomowanych. W 
oddziałach żłobkowych zatrudnio-
ne są trzy pielęgniarki, w tym jedna 
przebywająca na urlopie macierzyń-
skim oraz dwie opiekunki dziecięce. 
W administracji oraz na stanowi-
skach pomocniczych zatrudnionych 
jest 10 osób w tym trzy na ½ eta-
tu. Oprócz zadań programowych 
Przedszkole „Jacek i Agatka” będzie 
organizować zajęcia nieobowiązko-
we takie jak rytmika i język angiel-
ski opłacane przez rodziców oraz 
nieodpłatne zajęcia logopedyczne 
w wymiarze 2 godz. tygodniowo 
mówi Henryka Witkowska – dy-
rektorka Przedszkola nr 3. W ra-
mach własnych prac remontowych 
w minionym roku szkolnym prze-
prowadzono takie prace konserwa-
cyjne jak n.p.: malowanie zaplecza 
kuchennego i łazienek oddziałów 
przedszkolnych, naprawiono scho-
dy oraz uzupełniono ubytki tynków 
i naprawiono czapy kominowe oraz 
częściowo zabezpieczono pokrycie 
dachowe. 
Na utrzymanie Przedszkola nr 3 
darłowski samorząd przeznacza 
kwotę 914.092 zł. Natomiast środ-
ki własne pochodzące od rodziców 
wynoszą 202.7421 zł.

źródło: www.przedszkolenr2.darlowo.pl

Akt erekcyjny zamurowano  
w fundamencie hospicjum

27 sierpnia biskup ordynariusz 
Edward Dajczak poprowadził uro-
czystość podpisania, a następnie 
zamurowania w fundamencie no-
wobudowanego hospicjum uroczy-
stego aktu erekcyjnego. Dokument 
podpisali również m.in. burmistrz 
Darłowa i wójt gminy Darłowo oraz 
proboszcz ksiądz Eugeniusz Gnibba. 
W imieniu komitetu honorowego 
budowy hospicjum podpis złożyła 
Danuta Woźniak (na zdjęciu z le-

Koło PZW Łosoś w Darłowie, trady-
cyjnie już, w ostatni weekend sierpnia 
(28-29) zorganizowało czwarte ogól-
nopolskie zawody wędkarskie „Dar-
łowska Plaża - 2010”. Udział w nich 
wzięło 55 wędkarzy plażowych z całej 
Polski.
Łowienie z plaży jest w wielu kra-
jach rozpowszechnione pod angielską 
nazwą surf casting (zarzucanie przy-
brzeżne, czytaj serfkasting). Na na-
szym wybrzeżu łowi się w ten sposób 
głównie ryby słodkowodne: leszcze, 
węgorze, okonie i płocie. Łowienie z 
plaży wymaga wykonywania rzutów 
bardzo dalekich, 120-200 metrów.
W sobotni wieczór na wschodniej 
plaży w Darłówku wyrósł las wędek. 

Mimo niekorzystnych warunków at-
mosferycznych swoje morskie umie-
jętności wędkarskie sprawdzano w 
znakomitej atmosferze. Niektórzy na 
zawody przybyli z rodzinami. Organi-
zatorzy, którym szefowali Piotr Ebel i 
Antoni Hołub i Paweł Paćkowski za-
dbali o wspaniałą oprawę zawodów i 
bardzo smaczne wyżywienie. Podczas 
wędkowania wiał dość silny wiatr, na 
morzu była wysoka fala oraz padały 
przelotne opady. Mimo tego złowiono 
9 leszczy i jedną płoć. Pierwsze miej-
sce zdobył Piotr Kozak z Warszawy, 
który złowił leszcza o wadze 1,74 kg. 
Drugim był Dariusz Malinowski z Lę-
borka z wynikiem zaledwie gorszym 
od zwycięzcy o dwa dekagramy. Brą-

zowy medal wywalczył Lesław Pukacz 
z Wrocławia za leszcza o masie 1,52 
kg. Kolejne miejsca zajęli: Cezary Stan 
z Lęborka - (leszcz - 1,14 kg) i Rafał 
Udziela z Warszawy - (1,04 kg)
Zawody zorganizowano przy współ-
pracy z darłowskim samorządem. 
Dzięki dobrym kontaktom firmy 

DEGA na zawody przybyli zaproszeni 
z Niemiec wielokrotni wędkarscy mi-
strzowie świata bracia: Heiner, Dieter 
i Günter Grossmann z Kiel. Demon-
strowali oni swym kolegom po fachu 
najnowszy sprzęt wędkarski do poło-
wów ryb morskich z brzegu.

wej), która wspólnie z Joanną Kli-
mowicz od kilku lat organizuje bale 
charytatywne. Dochód z bali zasila 
konto Caritasu i jest przeznaczony w 
całości na potrzeby inwestycji.
Następny bal odbędzie się 5 lutego, 
tym razem najprawdopodobniej w 
hotelu Lidia. W trakcie licytacji pod 
młotek pójdzie m.in. pióro, którym 
podpisywano uroczysty akt erekcyj-
ny.

Darłowska plaża 2010

Darłowska stocznia wkrótce wykona na zlecenie miasta  20 

sztuk takich donic. Kwitnące w nich różnokolorowe rośliny 

ożywią i dodadzą barw staromiejskiemu rynkowi.



Dwudziestotrzyletni Artur z Darło-
wa choruje na ostrą białaczkę limfo-
blastyczną i został zakwalifikowany 
do przeszczepienia szpiku kostnego 
od niespokrewnionego dawcy. W 
Polsce, co półtorej godziny stawia-
na jest komuś diagnoza: nowotwór 
krwi, czyli białaczka. Co drugi cho-
ry na białaczkę nie znajduje dawcy. 
Jedyną szansą na wyleczenie jest 
przeszczepienie szpiku kostnego od 
niespokrewnionego dawcy, więc tak 
ważne jest, żeby jak najwięcej osób 

Dużym powodzeniem wśród 
mieszkańców Darłowa i tury-
stów cieszyła się Wystawa Rolno 
– Rybacka, jaka odbyła się 21 i 22 
sierpnia na staromiejskim rynku. 
Towarzyszyły jej interesujące wy-
stępy artystyczne.
Organizatorami wystawy i zespołu 
imprez byli: Zachodniopomorski 
Ośrodek Doradztwa Rolniczego w 
Barzkowicach, Urząd Marszałkow-
ski Województwa Zachodniopo-
morskiego, Starostwo Powiatowe w 
Sławnie oraz Miasto Darłowo. Przez 
dwa dni darłowski rynek był miej-
scem pełnym atrakcji. Wokół placu 
Tadeusza Kościuszki na stylowych 
stoiskach wystawienniczych prezen-
towano między innymi, regionalne 
specjały kuchni pomorskiej, ekolo-
giczne produkty pomorskie, obrazy, 
rzeźby i ceramikę tworzone przez ar-
tystów i twórców ludowych. Odwie-
dzający mieli możliwość spróbować 
wielu specjałów rybnych i przy okazji 
zakupić wyroby wędliniarskie, mio-
dy, nalewki, zioła, pieczywo i ciasta 
oraz otrzymać poradę Ośrodka Do-
radztwa Rolniczego na temat Progra-
mu Rozwoju Obszarów Wiejskich. 
Bogato prezentowało agroturystykę 
i regionalne potrawy Stowarzyszenie 
Agroturystyczne „Zagroda”. Pośród 
zwiedzających widziano min.: mar-
szałka województwa zachodniopo-
morskiego Władysława Husejkę, 
starostę powiatu sławieńskiego An-
drzeja Lewandowskiego i pełniącego 
rolę gospodarza burmistrza Darłowa 
Arkadiusza Klimowicza.
W ciągu dwóch dni na scenie przed 

ratuszem słuchano i oglądano: An-
drzeja Sztabę - tym razem wyko-
nującego muzykę biesiadną, Jana 
Szwarzlose  grającego muzykę lekką 
i przyjemną, wokalistkę - Katarzynę 
Ostrysz i Olgę Mazur – w koncer-
tach muzyki rozrywkowej. Zacieka-
wił widzów zespół folklorystyczny 
NESTOR z Rosnowa, który dał 
koncert muzyki ludowej.

Wystawa Rolno – Rybacka

Sensacją  weekendu był koncert szant 
w wykonaniu Zespołu HANDSZ-
PAKI ze Słupska. Zespół Handsz-
paki wykonuje tradycyjne szanty, w 
tym także śpiewane a cappella oraz 
najpopularniejsze piosenki żeglarskie 
i marynistyczne. Handszpaki znane 
są nie tylko w kraju, lecz również za-
granicą.

 Zostań dawcą szpiku
rejestrowało się jako potencjalni 
dawcy szpiku.
Dzień 3 października będzie Ho-
norowym Dniem Dawcy Szpiku 
Kostnego. Jego obchody odbędą 
się w Zespole Szkół Morskich w 
Darłowie. Podczas „Dnia Dawcy 
szpiku” wszystkie osoby w wieku 
18-55 lat mogą bezpłatnie zareje-
strować się w bazie danych Fundacji 
DMKS – Baza Dawców Komórek 
Macierzystych Polska w Warszawie. 
Rejestracja polega na wypełnieniu 

Grono laureatów 
w y r ó ż n i o n yc h 
spiżową statuet-
ką Eryka Pomor-
skiego, za zasługi 
dla miasta, po-
większyło się w 
piątkowy wieczór 
25 czerwca 2010 
o kolejnych lau-
reatów. 
Tegoroczna gala 
VII edycji „Ery-
ków Pomorskich” 
odbyła się na dzie-
dzińcu darłowskiego Zamku Książąt 
Pomorskich.
Wyróżnieni to: wojewoda zachod-
niopomorski Marcin Zydorowicz, 
marszałek województwa zachodnio-
pomorskiego Władysław Husejko, 
Marzena Górzyńska, Wiesława Ma-
słowska i Bożena Chruszcz - zało-
życielki stowarzyszenia osób niepeł-
nosprawnych, prowadzącego od 14 
lat Dzienny Ośrodek Rehabilitacyj-
no - Terapeutyczny. Eryka otrzymał 
również przedsiębiorca Dariusz Kos 
i Tadeusz Jędrzejczyk reprezentujący 
rodzinną firmę z branży spożywczej 
Drobdar.
Zamkową galę uświetnił znakomity 
recital Alicji Majewskiej i Włodzi-
mierza Korcza.
Uroczystość została zakłócona przez 
grupę osób, które nie zapraszane 
samowolnie wtargnęły na scenę. 
Licznie zgromadzona publiczność 
i dostojni goście, wśród których 

Wręczono statuetki Eryka Pomorskiego

oprócz wojewody i marszałka był 
również honorowy obywatel miasta 
- pisarz Marek Krajewski - zmuszeni 
byli wysłuchać odczytanego z kartki 
długiego oświadczenia, w którym 
burmistrza obwiniano o działanie na 
szkodę miasta. Autorzy odezwy, któ-
rzy przerwali podniosłą uroczystość 
to przedsiębiorca ze Sławna Zyg-
munt Kroplewski oraz mieszkańcy 
Darłowa Łukasz i Marek Sochonio-
wie i Eugeniusz Adamów.
Po wygłoszeniu swojego oświadcze-
nia demonstranci, laureaci nagrody 
Eryka Pomorskiego z lat ubiegłych 
pozostawili swoje statuetki na sce-
nie. Burmistrz Arkadiusz Klimowicz 
przeprosił zgromadzonych za ten 
przykry incydent spowodowany, jak 
to określił emocjami przed zbliżająca 
się kampanią wyborczą do samorzą-
du.
Dalszy przebieg Gali Eryków nie był 
już przez nikogo zakłócany.

Niedawno Janina i Gwidon Kożu-
chowie para małżeńska mieszkańców 
Darłowa obchodziła 55 - lecie mał-
żeństwa, czyli Szmaragdowe Gody. 
Z tej okazji w imieniu prezydenta 
RP burmistrz Darłowa Arkadiusz 
Klimowicz uhonorował jubilatów 
Medalami za Długoletnie Pożycie 

Janina i Gwidon Kożuchowie Lizeta i Józef Górscy

SZMARAGDOWE I ZŁOTE GODY

Małżeńskie.
Podobna uroczystość, tym razem z 
okazji 50-lecia małżeństwa Lizety i 
Józefa Górskich odbyła się na zamku 
Książąt Pomorskich. Złoci jubilaci 
również uhonorowani zostali meda-
lami. 

Przez 2 dni  (16-17 lipca) TVN uroz-
maicało pobyt mieszkańcom i tury-
stom na zachodniej plaży w Darłowie.
Wzniesiono tam namiotowe miasteczko, 
gdzie aktywnie spędzano czas. Dzieci i 
młodzież próbowali swoich sił w grach 
na konsolach PlayStation. Starsi grali w 
plażową siatkówkę. Ci, którzy pragnęli 
zostać gwiazdą brali udział w konkursie 
„Zostań Gwiazdą Singstar”. Należało w 
nim zaprezentować najlepsze wykonanie 
jednego z 20 przebojów SingStar. Dla 
ogólnopolskiego zwycięzcy zostanie na-
pisana piosenka, nagrany teledysk oraz 
zapewniona promocja w mediach - tak 
jak dla prawdziwej gwiazdy muzyki. Ci, 
którzy nie zmogli osobiście wziąć udzia-
łu w Projekcie Plaża, mają możliwość 

Atrakcje na darłowskich plażach

wzięcia udziału w konkursie przez In-
ternet - odwiedzając stronę www.zostan-
gwiazdasingstar.pl.  Wielu plażowiczów 
brało udział w konkursach tanecznych, 
gimnastyce fitnes, lub wspinało się na 
ścianę.  Inni korzystali z wodnych atrak-
cji takich jak n.p. kajaki, rejs na bananie, 
czy ślizgi skimboardowe   Oblegani byli 
prowadzący program Oliver Janiak oraz 
aktorka -Joanna Jabłczyńska (na zdjęciu) 
i stylista Tomasz Jacyków.
„Projekt plaża” na stałe wpisał się w ka-
lendarz letnich wydarzeń nadmorskich 
w darłowskim kurorcie.  Relacje z pla-
żowych imprez i konkursów oglądano w 
ogólnopolskim programie TVN - Dzień 
Dobry Wakacje i Co za tydzień.

30 czerwca piękną uroczystością na 
dziedzińcu zamkowym zainauguro-
wano obchody 80-lecia powstania 
muzeum.
Goście uroczystości wysłuchali 
wspaniały koncert w wykonaniu fil-
harmoników koszalińskich. Otwarto 
również wystawę twórczości Fran-
ciszka Starowieyskiego, ekspozycję 
„Secesja i Art Deco” oraz udostęp-
niono zwiedzającym słynny darłow-
ski srebrny ołtarz ukończony w 1639 
roku.
Ciekawostką jubileuszu przygotowa-
nego przez dyrektora Jerzego Buział-
kowskiego była prezentacja litografii 
Salvadora Dali pochodząca z pry-
watnych zbiorów państwa Agnieszki 
i Leszka Klinów.

Nasze muzeum ma 80 lat

formularza i oddaniu zaledwie 4 ml 
krwi potrzebnej do przeprowadzenia 
badania genetycznego. Szpiku nie 
można oddać do banku tak jak się 
oddaje krew. Może on zostać  pobra-
ny tylko i wyłącznie dla konkretnego 
pacjenta, który ma takie same anty-
geny zgodności tkankowej jak daw-
ca. Zapraszamy Państwa serdecznie. 
Każdy może uratować życie Arturo-
wi.

http://www.zostangwiazdasingstar.pl/
http://www.zostangwiazdasingstar.pl/

