Siedem wieków
Królewskiego Miasta

Jubileusz 700-lecia był okazją do świetnej zabawy dla wielu mieszkańców.

O wszystkie pamiątki
przeszłości staramy się
ciągle troszczyć,
zachować je i przekazać
następnym pokoleniom
– mówił burmistrz
Darłowa podczas uroczystej akademii z okazji
700-lecia miasta.
Dokładnie 21 maja 2012 minęło 700 lat od drugiej lokacji
miasta Darłowa. Wraz z aktem
lokacyjnym rozpoczął się nowy
okres w dziejach Darłowa.
Uroczystości związane z jubileuszem Królewskiego Miasta
trwały trzy dni. Najważniejszą
jednak była uroczysta akademia,
jaka odbyła się 19 maja w Kościele
Mariackim. Uroczystość rozpoczął odegrany na trąbce przez Zenona Lesnera Hejnał miasta,
a akademię poprowadzili dwaj

Srebrne Honorowe Odznaki Gryfa
Zachodniopomorskiego za zasługi
dla województwa otrzymali członkowie Klubu Pionierów Ziemi
Darłowskiej: Aleksandra Rydzkowska, Irena Dyko, Kazimiera Kotas,
Leszek Leśniewski, Irena Lampkowska.

znani dziennikarze pochodzący
z Darłowa: Cezary Łazarewicz –
wieloletni reportażysta „Polityki”, obecnie pracujący w „Newsweek” i Cezary Szewczyk, wiceprezes Radia Koszalin.
W przemówieniu inauguracyjnym Arkadiusz Klimowicz
podkreślił historyczne znaczenie
miasta i jego rozwój szczególnie
w ostatnim dziesięcioleciu.
– Przez wieki oblicze tego
miasta kształtowali nie tylko
władcy, którzy przebywali na
zamku, ale było ono tworzone
głównie przez mieszkańców
– podkreślał burmistrz Klimowicz. – Wysiłek związany ze
współczesną modernizacją Darłowa Darłowa to nie tylko zasługa władz, ale przede wszystkim zasługa darłowiaków, którzy
od lat 90., coraz bardziej stają się
właścicielami i gospodarzami
tego miasta. Za tą codzienną
troskę o Darłowo chciałem
wszystkim podziękować – dodał.
Włodarz miasta podziękował
również przyjaciołom Darłowa,
którzy
wspierają
miasto
w różnych dziedzinach życia.
Część z nich uhonorował specjalnie wybitym medalem na
700-lecie Darłowa. Jako pierwszy
to wyjątkowe wyróżnienie
otrzymał wojewoda zachodniopomorski Marcin Zydorowicz.

12 maja 1312 roku
Dokonano aktu drugiej lokacji
Darłowa. Wraz z nim rozpoczął się
nowy okres w dziejach miasta.

Następnie, z rąk wojewody i burmistrza medale otrzymali: wiceminister Anna Wypych-Namiotko, poseł Stanisław Gawłowski, senator Piotr Zientarski, marszałek Olgierd Geblewicz, pisarz
Marek Krajewski, a także syn
ostatniego burmistrza Rugenwalde Hening Kohnel praz Brygida Jeżewska, emerytowana nauczycielka i tłumaczka języka
niemieckiego, zasłużona dla porozumienia polsko-niemieckiego.
W trakcie akademii głos zabrali: wojewoda M. Zydorowicz,
honorowy obywatel Darłowa,
St. Gawłowski i marszałek O. Geblewicz. Goście wspominali
swoje związki z Darłowem i życzyli miastu oraz jego włodarzom
dalszych wspaniałych osiągnięć.
Marszałek naszego województwa
uhonorował pięcioro członków
Klubu Pioniera Ziemi Darłowskiej Odznakami Honorowymi
Gryfa Zachodniopomorskiego.
Jako ostatni głos zabrał honorowy obywatel Darłowa Marek
Krajewski, który w pięknej mowie

Najważniejsze uroczystości zorganizowano w kościele mariackim, gdzie burmistrz zaprosił między innymi wojewodę i marszałka.
przytoczył powody, dla których
upodobał sobie wyjątkowo Darłowo. Na zakończenie akademii
pianista profesor Bogdan Kułakowski, rektor Gdańskiej Akademii Muzycznej wystąpił z fortepianowym koncertem utworów
Fryderyka Chopina.
Po akademii w pochodzie na
czele, którego jechał konno rycerz
króla Eryka, maszerowali rycerze

i dwór królewskiej mości, poczty
sztandarowe, orkiestra i uczestnicy uroczystości.
Pochód przemaszerował ulicami: Wenedów, Morską, Podzamcze i Zamkową. W bramie
Zamku Książąt Pomorskich
władze miasta i regionu powitał
ze swą świtą ubrany w historyczne stroje Jerzy Buziałkowski,
dyrektor Muzeum. ●
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Możemy być
dumni!
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Muzyczne hity dla mieszkańców.
Zagrali Łozo, Wodecki i Umer
To był iście muzyczny
jubileusz miasta. Każdy
znalazł dla siebie, bo
oprócz gwiazd muzyki
młodzieżowej przyjechali też wybitni muzycy
znani starszemu pokoleniu.

Obchody jubileuszu 700-lecia
Darłowa zakończyły się sukcesem. I to nie jest wyłącznie
zdanie burmistrza, który w tej
sprawie nie grzeszy obiektywizmem. Takie opinie wygłaszało
wiele osób, często również nieskorych do pochwał.
Do Darłowa zawitała w ten majowy weekend nie tylko wspaniała pogoda, ale również dopisał doborowy „zestaw” gości
i artystów. Byli wszyscy ważni:
wojewoda, marszałek, poseł, senator i pani minister. Nie zawiedli przyjaciele i sąsiedzi Darłowa z okolicznych samorządów
oraz z Niemiec, Czech i Francji.
Gościliśmy artystów znanych
i lubianych. Darłowska publiczność miała okazję wybrać coś dla
siebie. Od muzyki Fryderyka
Chopina przez jazz, reggae, rytm’and’blues, piosenkę aktorską,
estradową, na muzyce średniowiecznej kończąc.
Były „kwiaty, krawaty, pompa
i puc” ale również pokazy filmowe i wystawy. Dla każdego coś
miłego. Nie zapomnieliśmy
o dzieciach i rodzinach, bo najwięcej darłowiaków bawiło się na
niedzielnym festynie obfitującym
w mnóstwo atrakcji na Wyspie
Łososiowej.
Jednym słowem: wypaliło. Nie
zawiodły służby komunalne,
które zapracowały na powtarzane wśród gości komplementy
o schludnym i zadbanym miasteczku.
Podsumowując: Kochani – możemy być z siebie dumni! Wysoko podnieśliśmy poprzeczkę.
Sami sobie i innym okolicznym
miastom i miasteczkom oraz naszym następcom – darłowiakom
Roku Pańskiego 2112!

Już 18 maja na placu T. Kościuszki na scenie przed ratuszem
swoje umiejętności muzyczne
prezentowały dwa zespoły: pochodząca z Darłowa Świadomość
i Afromental. Pierwszy z nich
znany jest z muzyki reggae wykonywanej w specyficznym stylu,
zainspirowanym takimi klimatami jak: folk, ska, dub, punk-rock
czy nawet rock. Nie trzeba było
długo czekać, by zobaczyć jak
muzycy porywają do tańca i
wspólnej zabawy tłum mieszkańców zgromadzonych przed
sceną.
Nie inaczej było, gdy na scenie
pojawił się pochodzący z Olsztyna zespół Afromental z Wojciechem Łozowskim na czele, który
w ostatnich miesiącach jest znany
również jako juror programu muzycznego Polsatu Must be the
Music. Muzyka formacji to połączenie R&B z elementami hiphopu, soul oraz reggae.
W sobotę w kościele mariackim i na scenie zamkowej
koncertował duet „Liarman”. Susana i Lukasz grali i śpiewali
dawne pieśni i utwory folkowe
angielskie i hiszpańskie, szczególnie z rejonu Galicji w językach
oryginału.
Tego dnia Chopinowski Koncert Fortepianowy w kościele dał
również Bogdan Kułakowski.
Profesor Akademii Muzycznej w
Gdańsku, laureat wielu konkursów krajowych i międzynarodowych, zdobywca wielu nagród
w dziedzinie kameralistyki. Prowadzi ożywioną działalność koncertował zarówno, jako solista jak
i kameralista. Występował m.in. z
orkiestrami
symfonicznymi
Słupska, Gdańska, Zielonej Góry,
Białegostoku i in. Odbył kilka tournee koncertowych m.in. w Japonii, Stanach Zjednoczonych.
Występował w Szwecji, Norwegii, Niemczech, Włoszech, Anglii.

Afromental na scenie przed darłowskim ratuszem rozgrzał licznie zgromadzoną publiczność.
Również w sobotę na zamkowej scenie koncertował Darłowski Zespół Muzyki Rozrywkowej Scherzo utworzony i
kierowany przez Jana Szwarclose.
Wydarzeniem wieczoru był
jednak koncert wielkiej gwiazdy –
Zbigniewa Wodeckiego w kinie
„Bajka”. Każdy jego występ to
wielkie przeżycie artystyczne i
nie inaczej było tym razem.
Muzyk jak zwykle błysnął dowcipem i humorem i porwał mieszkańców do wspólnej zabawy. –
Takie hity jak „Zacznij od Bacha”
są po prostu nieśmiertelne. Zawsze się wzruszam jak słucham
przepięknych utworów Wodeckiego – mówił nam jeden z widzów.
Wieczorem na zamku odbył
się koncert muzyki dawnej zespołu Tryzna ze Szczecina. Duńskie, szwedzkie i estońskie
utwory, jakie znajdują się w ich
repertuarze grane były na dworze
władcy Skandynawii Eryka Pomorskiego.
W niedzielę na Wyspie Łososiowej koncertowały Darłowska
Orkiestra Dęta i Młodzieżowa
Orkiestra Dęta z Łobza. Perłą w
koronie koncertów był recital
Magdy Umer w kościele Mariackim. Wykonawczyni poezji

Perłą w koronie wszystkich koncertów był występ Magdy Umer.
śpiewanej swój recital zatytułowała Noce i Sny. Promuje on
m.in. niedawno nagraną płytę.
Magda Umer jest mistrzynią nastroju, wciąga słuchacza bez
reszty w swoją śpiewającą opowieść o życiu z jego radościami i
smutkami. Mówi o miłości, o
przemijaniu – ale ta opowieść
nigdy nie jest pesymistyczna. W
Darłowie piosenkarka wykonała
utwory m.in. Agnieszki Osiec-

kiej, Jeremiego Przybory i Jerzego
Wasowskiego.
Przyjaciółka
Agnieszki Osieckiej śpiewała piosenki szczególnie bliskie jej sercu
i ważne na tym „listopadowym”
etapie życia. Perfekcyjnie akompaniował jej na fortepianie Wojciech Borkowski. Pełny kościół,
kwiaty i brawa na stojąco pożegnały artystkę, ale jej śpiewana
poezja na długo pozostanie w
sercach słuchaczy. ●

ARKADIUSZ KLIMOWICZ

Wydawca:
Miasto Darłowo,
plac Tadeusza Kościuszki 9
76-150 Darłowo
Redakcja:
Beso-Media,
beso-media@wp.pl
Leszek Walkiewicz,
rzecznik@darlowo.pl
Zbigniew Wodecki jak zwykle oczarował publiczność – znany muzyk wystąpił w kinie Bajka.

Publiczności zaprezentował się również muzyk jazzowy Leszek Kułakowski,
który we czwartek 17 maja koncertował w pubie Bagatella.
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Jubileusz
obchodzono
na zamku
Uroczyste wyjście z kościoła w kierunku Zamku książąt Pomorskich poprowadzili rycerze.

Gości na zamku powitali ubrany w historyczny strój dyrektor Jerzy Buziałkowski i jego świta.

Historyczne stroje,
wyjątkowe wystawy,
nocne zwiedzanie i teatr
ognia – jubileuszowi
miasta towarzyszyło
mnóstwo atrakcji
na Zamku Książąt
Pomorskich.
W historycznych strojach
wraz z damami dworu i rycerstwem witał w bramie Muzeum
burmistrza miasta Arkadiusza

Klimowicza, władze regionu,
gości i mieszkańców kanclerz
zamku Jerzy Buziałkowski. Dyrektor muzeum wszystkich zaprosił na otwarcie wystawy fotograficznej Rügenwalde 1912 –
Darłowo 2012 sponsorowanej
przez miasto. Tam burmistrz
wręczył delegacjom zagranicznym i zacnym gościom przyznane przez kapitułę certyfikaty
Klubu Przyjaciół Darłowa oraz
dalsze medale wybite z okazji

Zaproszeni goście uroczyście przeszli na zamek ulicami Darłowa (od lewej:
marszałek O. Geblewicz, poseł St. Gawłowski, wojewoda M. Zydorowicz).

siedemsetlecia drugiej lokacji
miasta.
Ponieważ razem z obchodami
jubileuszu zbiegła się Noc w Muzeum na licznie przybyłych
mieszkańców czekało wiele
atrakcji. Karol Matusiak zaprezentował pokaz multimedialny
– Jak zbudowano zamek. W tym
samym czasie odbywała się Rodzinna Gra Miejska Śladami
Dawnego Darłowa. Zwyciężyła
rodzina „Orły” w składzie

Goście mogli obserwować m.in. widowiskowe pokazy ognia.
Daniel, Małgorzata, Dominika
i Dawid Sochań. W pawilonie
zamkowym sprzedawano wycofane z biblioteki zamkowej książki. Dochód z ich sprzedaży przeznaczono na dalszą digitalizację
cenniejszych zbiorów bibliotecz-

Uroczystości zbiegły się z imprezami z okazji Nocy Muzeów. Występy na zamkowej scenie trwały do późnego wieczora.

nych. Na scenie ustawionej na
dziedzińcu zamkowym występował zespół muzyki dawnej
ze Szczecina Tryzna, zespół
tańca i muzyki dawnej z Gdańska „Lirman”. Tam też zaprezentowali swe umiejętności debiutujący aktorzy Darłowskiego
Teatru Zamkowego w premierze
spektaklu „Gołąb Króla Eryka”
napisanej i reżyserowanej przez
Pawła Kozłowskiego. W sztuce
wykorzystano interesujące efekty
świetlne, które identyfikowały
postacie biorące udział w spektaklu. Na dziedzińcu zamkowym
i na tarasie swoje zadziwiające
umiejętności zaprezentował Teatr
Ognia.
Przez cały czas przewodnicy
oprowadzali po komnatach
w grupach wszystkich chętnych
do poznania dziejów miasta i
zamku. Oprócz stałych wystaw
muzealnicy zaprezentowali wystawy czasowe: „Władcy Dowódcy
i Bohaterowie” i kartograficzną
„Zbiegiem Wisły i Niemna”. ●
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Miasto w statystyce

Tu produkowali
darłowską kiełbasę
Na ścianie budynku
przy Powstańców
Warszawskich wmurowano tablicę upamiętniającą miejsce wytwarzania Teewurst – herbacianej kiełbasy.
Teewurst to typowa pomorska
kiełbasa rodem z Darłowa (Rügenwalde) Kiełbasa składa się z surowego drobno mielonego mięsa
wieprzowego (niekiedy wołowego) i boczku.
Zmielona
i przyprawiona masa pakowana
jest w sztuczne porowate osłonki
kiełbasiane. Następnie kiełbasy
są wędzone w dymie z bukowego
drewna, po czym dojrzewają
przez 7 do 10 dni i wówczas nabierają specyficznego smaku. Herbaciana kiełbasa zawiera 30-40
procent tłuszczu i łatwo się rozsmarowuje na chlebie. Wytwórnia
tej kiełbasy funkcjonowała w Darłowie przy ulicy Powstańcow
Warszawskich 14 (dawniej Lagestrasse). Założył ją pod Darłowem
Carl Muller w 1834 roku. Od roku
1927 nazwa, skład i proces wyrobu kiełbasy Teewurst są chronione. Potomkowie Carla Müllera

w marcu 1957 wznowili produkcję
herbacianej kiełbasy w Republice
Federalnej Niemiec, w miejscowości Bad-Zwischenahn w Dolnej
Saksonii. Od tego czasu ta specyficzna smaczna kiełbasa ma wielu
zwolenników.
Aby przypomnieć fakt, że Rugenwalder Teewurst wywodzi się
z Darłowa samorząd ufundował
pamiątkową tablicę. Christian
Rauffus i jego małżonka – obecni
właściciele firmy Rugenwalder
Muhle wspólnie z obecnym właścicielem kamienicy, gdzie znajdowała się fabryka – Jarosławem
Strusiem – odsłonili tablicę upamiętniającą ten fakt.
Tablica z herbem Darłowa i logiem firmy posiada dwujęzyczne
napisy: „W tym domu do 1945
roku znajdowała się firma wędliniarska Rügenwalder Mühle (Darłowski Młyn) produkująca słynną
Rügenwalder Teewurst (Darłowska Kiełbasę)”. Właścicielowi
firmy wędliniarskiej burmistrz
miasta wręczył certyfikat członka
Klubu Przyjaciół Darłowa. Podczas odsłonięcia tablicy częstowano przechodniów kanapkami
z herbacianą kiełbasą. ●

Dzięki tablicy na ścianie budynku zagraniczni goście będą mogli odnaleźć
miejsce, gdzie dawniej produkowano słynną kiełbasę.

Wyjątkowy medal

Darłowski herb
w wielu odsłonach

Burmistrz Królewskiego
Miasta Darłowo
Arkadiusz Klimowicz z
okazji jubileuszu siedemsetlecia drugiej
lokacji miasta Darłowa
zainicjował wybicie okazjonalnego medalu.

Z okazji siedemsetlecia
drugiej lokacji miasta
Darłowo w Terminalu
Sztuki 17 maja
Darłowski Ośrodek
Kultury i Towarzystwo
Przyjaciół Ziemi
Darłowskiej otworzyły
wystawę Leszka
Walkiewicza p.t.
„Siedem wieków herbu
i pieczęci Darłowa”.
Zorganizowaniu wystawy
przyświecały dwa cele. Pierwszym była ekspozycja pieczęci
i herbu miasta Darłowo w ujęciu
historycznym. Drugim jest prezentacja różnych wariantów oraz
stylizacji herbu i pieczęci umieszczonych na rozmaitych przedmiotach, jaki np. na Sztandarach,
folderach, medalach, dokumentach, książkach, budynkach, budowlach pomnikach, tablicach
pamiątkowych, monetach i zastępczych pieniądzach papierowych, kubkach, serwetkach, planach miasta, kutrach i statkach,
taksówkach, a nawet na otwieraczu do butelek, czy nożyku do
rozcinania papieru. Autor wystawy na wstępie zaprezentował
na ekranie genezę powstania pieczęci i herbu Darłowa pochodzących od pieczęci braci Święców Jaśka, Piotra i Wawrzyńca
oraz przestawił pochodzące z archiwalnych zbiorów historyczne
odmiany pieczęci i herbów. Goście odwiedzający wystawę
otrzymali 52 stronicową broszurę

Autor wystawy Leszek Walkiewicz otrzymuje medal i podziękowania od burmistrza.
p.t. „Siedem wieków herbu Darłowa”. Ozdobą wystawy są
m.in.: mozaikowy herb Darłowa
wykonany przez Annę Skrzynkowską i herb dla statku Franek
Zubrzycki” wykonany przez Jerzego Świątka.
Na wystawie pokazano też
najlepsze prace, które wygrały
Konkurs Plastyczny na Herb Darłowa. W kategorii powyżej lat 13
jury konkursu przyznało dwie
nagrody główne dla: Dominiki
Schań lat 13 oraz Moniki Rettmańskiej lat 13 ze SP 3. Miejsce II
przyznano: Nikoli Olchawik lat
13 (wszyscy ze SP 3 w Darłowie).
W kategorii od lat 9 do 13 przyznano również dwie nagrody

Rocznica 700-lecia lokacji Darłowa powoduje, że zasadne
jest poszukiwanie odpowiedzi jakie jest Darłowo w XXI
wieku. Aby dać Czytelnikom potrzebne informacje do przeprowadzenia samodzielnej analizy zamieszczamy podstawowe dane o
Darłowie roku 2012.
● Nazwa: Królewskie Miasto Darłowo od 1997 r. uchwała RM
● Herb miasta został ustalony
uchwałą RM z 20 lutego 1991 r.
● Flagą miasta jest prostokątny płat
tkaniny o stosunku długości do szerokości 15:8. W środku umieszczony
jest herb Darłowa Po obwodzie białej
(srebrnej) flagi biegnie czerwony pas.
● Miasto posiada metalową pieczęć
o średnicy 60 mm z herbem miasta
i napisem Miasto Darłowo
● Zapis nutowy Hejnału miasta jest
ujęty w załączniku do Statutu Miasta.
Jest on codziennie w południe odtwarzany elektronicznie z ratusza.
● Miasta partnerskie: Nexo – Dania;
Gardelegen i Zingst – Niemcy, Stary
Hrozenkov – Czechy, Hassleholm –
Szwecja, Sant Doulchard – Francja
● Najstarsze znalezisko archeologiczne (motyka z rogu renifera) pochodzi z okresu 8000 lat p.n.e
● Liczba ludności: 14525, w tym
13956 zameldowanych na stałe.
● Powierzchnia miasta – 2010 ha
● Gęstość zaludnienia – 690/km2
● Na 100 mężczyzn przypada 108
kobiet.
● Najstarszy mieszkaniec: Genowefa Ładyko 101 lat.

l

główne dla: Filipa Kaczyńskiego
lat 9 oraz Julii Brygały lat 12 oboje
ze SP nr 3 w Darłowie. Miejsce II
zajął herb Krystiana Zdyra lat 12
z SP 3 w Darłowie, a trzecie Patrycji Ferka lat 10 z Zespołu Szkół
w Darłówku. W kategorii do lat 9
dwie nagrody główne przypadły
dla: Karoliny Ziemskiej lat 8 oraz
Klaudii Żółć lat 9 obie z Zespołu
Szkół w Darłówku. Miejsce II zajęła praca Nadii Leppert z SP 3
w Darłowie, a miejsce III herb Łukasza Piłata lat 7. Nagrodę specjalną dyrektora Darłowskiego
Ośrodka Kultury za pracę zbiorową jury przyznało: Julii Pepińskiej lat 10; Mizumi Feicht lat 11
i Kindze Książkiewicz lat 9. ●

Projekt wykonała Magdalena
Burduk – inspektor w referacie
promocji i współpracy z zagranicą
w Urzędzie Miejskim. Po analizie
dziejów Darłowa i źródeł ikonograficznych autorka umieściła na
awersie, herb Darłowa i daty
1312-2012 oraz z napis w otoku
Królewskie Miasto Darłowo – 700
Lat Drugiej Lokacji Miasta.
Rewers
owalnego medalu (79x56
mm)
eksponuje
najstarszy widok
miasta
Darłowa
z roku 1612 pochodzący z Mapy Lubinusa. W otoku kolejne nazwy miasta Darłowo: POYΓION
(grecka nazwa Darłowa umieszczona
w 142 r. n.e. na mapie Klaudiusza Ptolemeusza), RUGIUM
(łac.) DIRLOV-DARŁOW-RUGIENO–
RUGENWOLDERÜGENWALDEDERŁÓW-DARŁOWO. Medale
w limitowanej serii
z patynowanego
brązu
wykonała
Odlewnia
Kulej
w Kłobucku.

Magdalena Burduk to absolwentka Akademii Morskiej
w Gdyni, jako grafik komputerowy i fotografik specjalizuje się
w różnych formach promocją
Darłowa. Jest m.in. autorką tekstów i zdjęć do folderów, (w tym
wydanego w maju 2012 folderu
Darłowo – kurort z klimatem –
przewodnik turystyczny). Wcześniej Magdalena Burduk była
autorką serii medali związanych
z Biegiem Eryka oraz akcji lubiędarłowo promowanej na portalu
społecznościowym Facebook.
Pani Magda jest też autorką graficznej oprawy obchodów jubileuszu siedemsetlecia drugiej lokacji Darłowa. ●
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Nowy basen
rybacki
Burmistrz Darłowa Arkadiusz
Klimowicz ogłosił przetarg na
budowę basenu rybackiego
w porcie Darłowo.
Basen rybacki będzie usytuowany w
Darłówku zachodnim, w narożu
gdzie rzeka Grabowa uchodzi do
Wieprzy i będzie się łączył z Nabrzeżem Słupskim.
Akwen o powierzchni 21.790 m2
będą okalały w północnej części nabrzeże płytowe o długości 173 m,
skarpowe o długości 156 m w zachodniej części oraz oczepowe o długości 68 m. Wnętrze basenu będzie
podzielone na trzy obszary za pomocą pomostów pływających kotwiczonych do stalowych pali rurowych.
Każdy cumujący kuter będzie mógł
korzystać z dostawy wody pitnej i
energii elektrycznej. Zarówno basen
rybacki jak i pomosty będą oświetlone lampami i latarniami z wysięgnikami.
Wszystko podzielono na trzy części ze
względu na głębokość: część
północna o powierzchni 8750 m2
przeznaczona dla jednostek największych będzie miała głębokość techniczną – 3,80 m i dopuszczalną 4,40
m, część środkowa przeznaczona dla
średnich i małych jednostek, o powierzchni 7300 m2 będzie mieć
głębokość techniczną – 3,50 m i dopuszczalną – 4 m, część południowa
przeznaczona dla jednostek małych o
powierzchni 5740 m2, będzie mieć
głębokość techniczną – 2,50 m i dopuszczalną – 3,30 m.
Basen pomieści ogółem 50 jednostek rybackich, w tym dużych o długości ponad 18 m – 13 szt., średnich
o dł. 14 m – 24 szt. i małych 13 szt.
Łodzie i kutry będą mogły korzystać
ze slipu o długości 30 m. Przez basen
rybacki będzie przepływać woda bieżąca z rzeki Grabowej do Wieprzy za
pomocą specjalnego przepustu o
średnicy 600 mm. Wokół basenu rybackiego będą drogi i place składowe
o łącznej powierzchni 11615 m2.
Zamówienie będzie finansowane ze
środków Europejskiego Funduszu Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój
sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych
obszarów rybackich 2007-2013”.
Środek 3.3 „Inwestycje w portach rybackich, miejscach wyładunku i przystaniach”. Stosowną umowę o dofinansowanie podpisano 24 maja 2011
r. Planowany termin zakończenia budowy basenu rybackiego to koniec
października 2013 r.

l

Most drugą częścią
obwodnicy
W tym miejscu ma pojawić się nowy most, który będzie łączył drogę biegnącą od Lotników Morskich w kierunku Morskiej i Sportowej.

W sierpniu ma ruszyć
budowa środkowej
części obwodnicy, której
najważniejszym elementem będzie nowy most
na rzece Wieprzy.
Zachodniopomorski Zarząd
Dróg Wojewódzkich w Koszalinie
ogłosił przetarg nieograniczony
na budowę obejścia miasta Darłowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 203 na długości ok. 0.56 km
wraz z mostem na rzece Wieprzy.
To drugi fragment obwodnicy
po oddanej niedawno do użytku
ulicy Sportowej (wybudowana
w ramach tak zwanych „Schetynówek”). Za ten odcinek będzie
odpowiadał Zachodniopomorski
Zarząd Dróg Wojewódzkich.

Oprócz wiszącego mostu w
miejscu, gdzie obecnie znajduje
się tzw. „kładka kutrowska” zostanie wybudowana ścieżka rowerowa i chodnik z kostki betonowej, a także kanalizacja
deszczowa. Przebudowane zostanie oświetlenie drogowe,
urządzenia telekomunikacyjne
i sieć gazowa. Usunięte zostaną
kolizje z infrastrukturą wodociągową, elektroenergetyczną, kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Ogłoszony przetarg
zakłada rozpoczęcie prac inwestycyjnych 20 sierpnia 2012 i ich
zakończenie 30 października
2013. Termin składania ofert:
4 lipca.
Z założeń konstrukcyjnych
wynika, że nowy wiszący most

będzie miał rozpiętość 44 metrów i wysokość od lustra wody
20 metrów. Prześwit między
mostem a lustrem wody wyniesie 3,8 m przy średnim stanie
wody. Środkiem będzie biegła
jezdnia o szerokości 7 m, a po
bokach chodnik i ścieżka rowerowa.
Na prawym brzegu rzeki między przyczółkiem mostu a
rzeką będzie przejście pod mostem dla pieszych o szerokości 2
metrów. Przejście to połączy
przyszłą promenadę wzdłuż nabrzeża na ul. Flisackiej z projektowanym deptakiem nad brzegiem Wieprzy.
Nowy wiszący most i obwodnica ułatwią kierowcom dojazd
do portu oraz dojazd do Da-

rłówka wschodniego i zachodniego. Most będzie podświetlony
nocą.
Ostatni element obwodnicy
to południowo-zachodnie ramię,
którego początek został wyznaczony po przeciwnej stronie
ulicy Osadników przy drodze
krajowej nr 37 prowadzącej do
Karwic. Na ten odcinek miasto
ma zapewnione już dofinansowanie z unijnych funduszy. Ta
część tej potężnej i jakże ważnej
dla miasta inwestycji ma być realizowana w roku 2013. Jej zakończenie planowane jest na
wrzesień 2014. Wtedy też kierowcy będą mogli pokonać sześć
rond, które zostaną wybudowane na całej długości obwodnicy. ●

Położyli nowy asfalt. Jazda jak po dywanie
W poniedziałek
14 maja oficjalnie
odebrano po remoncie
ulicę Franciszkańską
i dwa odcinki
ulic Wenedów
i Rzemieślniczej.

Wszędzie położono dywanik
asfaltowy oraz nowe krawężniki.
Dotyczy to ulicy Franciszkańskiej
w całości, Wenedów na odcinku
od ul. Wałowej do ul. Kościelnej
oraz ul. Rzemieślniczej na odcinku od ul. Franciszkańskiej do

Tak prezentuje się wyremontowana ulica Franciszkańska.

ul. Kościelnej. W dobrym tempie
wykonała te prace firma Colas
Polska spółka z o.o. kosztem 258
813 zł.
Ta sama firma wygrała drugi
nieograniczony przetarg na wyasfaltowanie placu przed cmen-

tarzem i odcinka ulicy Św. Gertrudy od placu do ul. H. Wieniawskiego oraz części ul. Młyńskiej od ul Hotelowej do Wałowej. Prace te niewątpliwie poprawią komfort jazdy kierowcom. ●

Wyremontowano też chodnik na ulicy o. Damiana Tynieckiego koło bramy
miejskiej.

Odnowili dwa
place zabaw
Na placu zabaw położonym
pomiędzy blokami przy ulicy
Rynkowej w miejsce twardego podłoża nawieziono drobny
piasek. Poza tym plac ogrodzono i
uzupełniono w urządzenia zabawowe takie jak karuzela i piaskownica. Ogrodzenie placu zabezpiecza
go przed zanieczyszczeniem przez psy
czy koty. Podobnie postąpiono z
placem zabaw w Darłówku zachodnim. Tu plac zabaw wzbogacił
się o mini ścianę wspinaczkową,
bramkę i karuzelę. Dzięki piaszczystemu podłożu place zabaw są bardziej bezpieczne. Na remonty placów
i wymianę podłoży wydano 74 tys. zł
oraz 15 tys. na zakup nowych
urządzeń.

l

Jesteśmy wśród wybranych 10 gmin
Miasto Darłowo znalazło się
wśród wybranych 10 gmin w
Polsce, które mogą pochwalić się
udziałem w nowatorskim, a zarazem bardzo prestiżowym programie „Nowe Technologie Lokalnie” Polsko – Amerykańskiej
Fundacji Wolności realizowanym przez Fundację Rozwoju
Społeczeństwa Informacyjnego
(FRSI). Jego celem jest promocja
wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych

(ICT) w społecznościach lokalnych.
Program powstał, aby rozwijać
wiedzę w społecznościach lokalnych o tym, jak najlepiej i najefektywniej wykorzystywać nowoczesne technologie. Dzięki
podnoszeniu kompetencji pracowników i działaczy organizacji
pozarządowych w zakresie praktycznego wykorzystania technologii, szansę na rozwój zyska cała
gmina, działające w niej organi-

zacje i instytucje, a przede
wszystkim jej mieszkańcy. W Darłowie program prowadzony
będzie w partnerstwie Urzędu
Miejskiego, Biblioteki Miejskiej i
Darłowskiego Centrum Wolontariatu.
Program składa się z działań
edukacyjnych oraz systemu
wsparcia, również finansowego,
dla grupy organizacji pozarządowych z dziesięciu wybranych
gmin. Szczególny nacisk zostanie

położony na zdobycie wiedzy,
która umożliwi członkom organizacji pozarządowych wykorzystanie w ich pracy technologii informatycznych. W ramach
programu uruchomiony zostanie
specjalistyczny portal internetowy poświęcony tematyce technologii informacyjno-komunikacyjnych, którego celem będzie
gromadzenie i udostępnianie
przydatnej w społecznościach lokalnych wiedzy z zakresu ICT. ●
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Wymaga, ale i pożartuje
Radosław Knuta
z Zespołu Szkół
Społecznych STO
im. Lotników Morskich
zdobył tytuł Wychowawcy Roku 2012.
„Radek to mój kolega z pracy.
Czy jestem zazdrosna o wygraną?
Oczywiście, ze nie! Przecież on
sobie przez te wszystkie dni wypracował ten tytuł.” Tak na pytanie o Wychowawcę Roku 2012
odpowiadają koleżanki z Zespołu
Szkół Społecznych STO im. Lotników Morskich w Darłowie.
Finał konkursu ogłoszonego
przez Dziennik Bałtycki oraz Głos
Koszaliński rozpoczął się 18
kwietnia i trwał do 21 kwietnia.
Konkurs był przeprowadzony po
raz szósty w ramach programu
„Szkoła bez przemocy”, który
prowadził Głos Dziennik Pomorza wraz z Fundacją Orange, a
którego patronem honorowym
został Prezydent RP.
Radosław Knuta to nauczyciel
j. angielskiego w szkole podstawowej, a prywatnie pasjonat piłki
nożnej, który w każdej możliwej
chwili dywaguje na temat futbolu
z kolegami z pracy. Ale nie tylko.
Jak sam mówi: „Jestem wymagający i potrafię być surowy kiedy
oczywiście jest potrzeba ,ale
ogólnie lubię sobie pożartować i
w ten sposób rozładować napięte
sytuacje. Natomiast w wolnych

– W wolnych chwilach dużo rozmawiam z moimi uczniami o sporcie, ponieważ to nasza wspólną pasja – mówi Radosław Knuta (na zdjęciu ze swoimi uczniami).
chwilach dużo rozmawiam z
moimi uczniami o sporcie, ponieważ to nasza wspólną pasja.” I
rzeczywiście niekończące się dysputy o piłce nożnej słychać było
nie raz przy biurku Pana Radka.
A ich uczestnikami byli nie tylko
chłopcy z klasy szóstej. Niejednokrotnie towarzyszyły im dziewczyny, gdyż i one podzielają
pasję do „nogi”. Oto co sam laureat mówi o profesji pedagogicznej:
„Zawsze uważałem, że bardzo
ważnym elementem pracy wychowawcy-nauczyciela jest odpo-

wiednie podejście do ucznia.
Każdy jest indywidualnością i
każdy uczeń ma swoje problemy,
i zawsze są one dla niego najważniejsze. Jednakże mało kto
uświadamia sobie, że problemy
dzieci często nie są do końca zależne od nich samych. Starałem
się dotrzeć do uczniów w różny
sposób, stosując różne metody,
rozmawiając o ich problemach i
potrzebach. "Moi" uczniowie poprawili swoje zachowanie oraz
oceny, tworzą coraz bardziej
zgrany zespół. Staram się wyszukiwać w uczniach ich mocne

strony (a jest ich wiele), chwalę je
za każdy, nawet drobny sukces i
widzę ile sprawia im to radości i
wiary w swoje możliwości.”
Radosław Knuta podkreśla, że
jego sukces to również sukces
pani dyrektor, pozostałych nauczycieli i szkoły. Małej, kameralnej, w której grono pedagogiczne spędza czas wspólnie nie
tylko pracując nad różnymi projektami, ale przede wszystkim
wymieniając się uwagami na
temat uczniów. Szkoły, w której
każdy traktowany podmiotowo.
Rodzic, uczeń i nauczyciel. ●

Pomóżmy
Hani!
Nie bądź obojętny. Każda
forma pomocy jest ważna – apelują wolontariusze darłowscy do
osób mających plastikowe nakrętki z butelek po napojach. Dla
nas nie mają wielkiej wartości, ale
mogą bardzo pomóc innym, ponieważ ten rodzaj plastiku jest
bardzo drogi i dlatego producenci
opakowań plastikowych chętnie
je odkupują do recyklingu i ponownego wykorzystania.
5 czerwca, od godz. 15 do 16
odbędzie
się
„nakrętkowy
dyżur”. Osoby zainteresowane
oddaniem uzbieranych, plastikowych nakrętek informujemy, że
są to ostateczne terminy w
których można oddać zbiory w
tym roku szkolnym.
Miejscem zbiórki surowca jest
budynek MZBK przy ulicy 1 Maja
w Darłowie. – Zapraszamy
wszystkich „pozytywnie zakręconych" – apeluje Dorota Kuriata z Darłowskiego Centrum
Wolontariatu.
Przypominamy, że w roku
szkolnym 2011/2012 pieniądze ze
sprzedaży nakrętek zostaną przeznaczone na dofinansowanie leczenia mieszkanki gminy Darłowo – małej Hani, podopiecznej
Darłowskiego Centrum Wolontariatu. ●

Sukces
Sosnowskiego
Maluchy wystąpiły w prezencie dla rodziców
Organizacja Pikniku
Rodzinnego z okazji Dnia
Mamy, Taty i Dziecka to
już tradycja w darłowskim Przedszkolu Nr 2
im. Janiny Porazińskiej.
25 maja o godzinie 15.30 występami małych artystów rozpoczął się kolejny już Dzień Rodziny. Dzieci z poszczególnych
dziesięciu grup prezentowały
swoje umiejętności wokalne, recytatorskie i taneczne. Program
składał się z wierszy i piosenek o
mamie i tacie, oraz tańców. W
dalszej części programu znalazły

się atrakcje takie jak: malowanie
twarzy przez mamę naszej wychowanki, balonowe show w wykonaniu Mrs Georga, loteria fantowa. Inne atrakcje dla rodziny i
dla ,,ciała” to stoiska z domowymi ciastami, soczkami, kawą i
herbatą oraz grill. Wszystkim
przygrywał zespół z Muzycznej
Agencji Koncertowej. Piknik
okazał się źródłem radości i
wspólnej wspaniałej zabawy
.Wszystkim, którzy przyczynili
się do przygotowania pikniku organizatorzy składamy serdeczne
podziękowania. ●

GRAŻYNA DULEWICZ

Program składał się z wierszy i piosenek o mamie i tacie.

21 lat straży granicznej
Placówka SG w Darłowie
otrzymała proporzec.
Meldunek o gotowości do uroczystości zorganizowanej na
głównym placu miasta kontradmirałowi Piotrowi Stockiemu –
dowódcy Morskiego Oddziału
Straży Granicznej złożył dowódca PSG w Darłowie mjr Mikołaj Kaczanowicz. Udział w uroczystości
wzięły:
Poczty
Sztandarowe, pododdziały SG,
orkiestra Morskiego Oddziału
Straży Granicznej oraz licznie zaproszeni goście, m.in. Anna Wypych-Namiotko, podsekretarz
stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, gen. bryg. Ta-

Proporzec z rąk dowódcy MOSG kontradmirała Piotra Stockiego odebrał mjr
Mikołaj Kaczanowicz.
deusz Frydrych, były zastępca
komendanta głównego Straży
Granicznej, płk Jarosław Suszek,

zastępca komendanta Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży
Granicznej w Koszalinie, Andrzej

Jakubowski, wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego. Na ufundowanym przez
społeczeństwo proporcu widnieją
min.: symbole Morskiego Oddziału SG, herb Darłowa i dewiza
Bóg Honor i Ojczyzna.
W
imieniu darłowskiego samorządu, który jest jednym z fundatorów proporca burmistrz Arkadiusz Klimowicz, wbił w drzewce
honorowy gwóźdź. Za zaangażowanie, sumienność oraz wzorowe
wypełnianie obowiązków służbowych nagrodą pieniężną Komendanta Głównego SG został
wyróżniony st. chor. Rafał Podolańczyk. Ponadto uzyskał on tytuł
Najlepszego Funkcjonariusza
Roku 2011. ●

W dniach 8-11 maja w Darłowie odbyły się XXX Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w
Wędkarstwie Morskim.
W zawodach udział wzięło 109
wędkarzy z całej Polski oraz z
Niemiec. Zawodnicy startowali
na siedmiu kutrach (Pilot 55,
Złota Rybka, Shannon, Darłowiak, Skarp, Paweł Sz., Henryk
Sz.) Bazą zawodów był Ośrodek
Wczasowy Piramida 2.
Zwycięzcami zawodów w poszczególnych kategoriach zostali: w klasyfikacji międzynarodowej i krajowej indywidualnym Mistrzem Polski w
Wędkarstwie Morskim na rok
2012 został Krzysztof Sosnowski
– zawodnik Konger II Żoliborz –
OPZW Mazowiecki. Wicemistrzem Polski został Sebastian
Łuszcz
OPZW
Wrocław.
Brązowy Medal wywalczył Andrzej Rudnicki – OPZW Mazowiecki. W klasyfikacji drużynowej miejsca zajęli: 1. Tobiasz
Szczecin, 2. Konger Żoliborz, 3.
Ustka III.
W ceremonii zakończenia
XXX Międzynarodowych Mistrzostw Polski w Wędkarstwie
Morskim i wręczania nagród
udział wzięli burmistrz miasta
Darłowo Arkadiusz Klimowicz,
dyrektor Urzędu Morskiego w
Słupsku Tomasz Bobin oraz
prezes Okręgu PZW Koszalin Janusz Nyk. Specjalne wyróżnienia
otrzymali: Ryszard Sosiński,
który corocznie od 30. lat uczestniczy w Mistrzostwach Polski w
Wędkarstwie Morskim i Piotr
Ebel za wielki wkład osobisty w
organizację MP. ●
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To będzie wyjątkowy
Dzień Dziecka
Maluchy z Darłowa
i okolic z pewnością nie
będą się nudzić w dniu
swojego święta. Miasto
przygotowało dla nich
szereg atrakcji.
Burmistrz
i
Darłowski
Ośrodek Kultury zapraszają
wszystkie dzieci i rodziców na
Czarodziejski Dzień Dziecka,
który odbędzie się 1 czerwca o
godz. 16 na Wyspie Łososiowej.
W programie imprezy: „Czary
Mary z Teatrem Władca Lalek”
(mile widziane przebrania za czarodziejki i czarodziejów), „Bajka o
księżniczce na ziarnku grochu”
w wykonaniu dzieci z przedszkola nr 40 Zgromadzenia Córek
Bożej Miłości im. Jana Pawła II z
Krakowa. O godzinie 16 nastąpi
uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursów: „Lubię Darłowo” i „Herb Darłowa”.
Dzień później (2 czerwca)
warto wybrać się do Szkoły Podstawowej nr 3 w Darłowie. Tutaj
zaplanowano festyn rodzinny
pod hasłem „Grunt to rodzinka”.
W programie imprezy m.in.:
podsumowanie konkursu fotograficznego, występy zespołów
wokalnych, loteria fantowa, prezentacja talentów, mini mecze
piłki nożnej uczniów, konkursy
plastyczne, podchody rodzinne,
stoiska ekologiczne, kawiarenka,
pokaz mody ekologicznej, quiz
rodzinny,
mecz piłki nożnej
(Urząd Miasta vs Szkoła Podstawowa nr 3). Zapraszamy serdecznie. sobota 2 czerwca 2012.
Start godzina 10. Miejsce – SP3
Darłowo (ul. WOP).
O tym, że naprawdę warto
wybrać się na obie imprezy najlepiej wiedzą uczestnicy wędkarskiego Dnia Dziecka, który z rozmachem zorganizowano w
minioną niedzielę przy stawie

Za nami już wędkarski Dzień Dziecka (na zdjęciu zwycięzcy mistrzostw Darłowskiej Szkółki Wędkarskiej). W najbliższy weekend nie zabraknie atrakcji
na Wyspie Łososiowej i przy Szkole Podstawowej nr 3.
miejskim zwanym potocznie
„Baba Jagą”.
W imprezie udział wzięło 60
dzieci wraz z opiekunami. Podczas dwugodzinnych zmagań z
wędką młodzi pasjonaci wędkarstwa złowili 130 ryb, które po
zmierzeniu wróciły do wody. Imprezę swoją obecnością uświetniła
ekipa telewizji Taaaka Ryba, której
odcinki emitowane są w w Polsat
Play oraz Polsat 2. Dzieci i rodzice
mogli zdobyć piękne plakaty z autografami znanego podróżnika i
reżysera Jerzego Biedrzyckiego,
który całe to wydarzenie sfilmował. Kolejnym gościem, który
odwiedził nasze miasto był wielokrotny mistrz Polski w wędkarstwie morskim Mariusz Getka.
Po zakończeniu wędkowania
wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni na pyszną kiełbaskę z rożna.
Dekoracji wszystkich uczestników pięknymi medalami, a zwycięzców pucharami dokonał starosta powiatu sławieńskiego
Wojciech Wiśniowski. Podziękowania z rąk kapitanów drużyn Da-

rłowskiej Szkółki Wędkarskiej
Sandry Szygendy i Bartka Pedrycz
otrzymali zaproszeni goście Jerzy
Biedrzycki oraz Mariusz Getka.
W Mistrzostwach Darłowskiej
Szkółki Wędkarskiej zwyciężyła
Sandra Szygęda wyprzedzając
Krzysztofa Pławskiego i Patryka
Oliwier. W zawodach otwartych
kolejne miejsca zajęli: 1. Patryk Fieduszko, 2. Dawid Dułak, 3. Mateusz Fieduszko, 4. Tomasz Sierzant, 5. Brajan Szymkowicz, 6.
Krzysztof Kapałczyński, 7. Natalia
Sawczuk, 8. Martyna Sałasińska,
9. Kacper Niedzielski, 10. Dawid
Stępień. Organizatorzy składają
ogromne podziękowania sponsorom imprezy, którymi byli: burmistrz miasta Darłowo Arkadiusz
Klimowicz, Wiesław Połczyński,
Małgorzata i Arkadiusz Mroczyński firma Elprąd, Daniel Zieliński
firma Complex, Krzysztof Bobrowski, Krzysztof Cybulski firma
Auto-Top, Bartek Stasiuk sklep
Majster, Mieczysław i Dorota Siwiec, Darek Kos, Andrzej Panek,
Lilla Kendzia – delikatesy Bato. ●
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Darłowska kultura
ma imię Tyrmanda
2 czerwca będzie
ważnym dniem
dla Darłowskiego
Ośrodka Kultury.
W sobotę (2 czerwca) rozpoczną się oficjalne uroczystości
związane z nadaniem imienia
Leopolda Tyrmanda darłowskiej
instytucji kultury. Wydawałoby
się, że związki kontrowersyjnego
i będącego symbolem w czasach
PRL-u „zgniłego Zachodu” pisarza są nijakie. Tymczasem nie
tylko Darłowo stało się kanwą
jego twórczości, ale także jego
życie stało się tworzywem dla
darłowiaków.
Mamy
film
kręcony w naszym mieście na
podstawie jego scenariusza
i mamy spektakl o jego życiu filmowany przez byłego mieszkańca Darłowa.
Mało kto wie, że Tyrmand był
w latach 40. dość częstym gościem w Darłowie. Przyjeżdżał tu
wypoczywać, a przy okazji także
tworzyć korzystając z gościny
w tzw. domach pracy twórczej.
Plonem tego są właśnie reminiscencje w Dzienniku, w którym
p i s z e

m.in. o towarzyszącym mu w wówczas podczas wypoczynku
w pokoju barokowym aniołku,
oderwanym najpewniej z ambony darłowskiego kościoła.
Przeżycia darłowskie zapewne
też zainspirowały go do napisania „Siedmiu dalekich rejsów”.
W programie uroczystości,
które rozpoczynają się o godz. 12
w kinie „Bajka” znalazła się m.in.
projekcja filmu dokumentalnego
o Leopoldzie Tyrmandzie „Zły”
(reż. Jerzy Sztwiertnia, 1992 r.).
Planowana jest również rozmowa z synem pisarza Matthew
Tyrmandem, którą poprowadzi
Ewa Winnicka, redaktor „Polityki”, a po niej nastąpi odsłonięcie tablicy na budynku Kina
„Bajka”.
Na tym jednak nie koniec. O
godz. 18.30 w kinie „Bajka” rozpocznie się koncert zespołu „Singing’Birds” („Jaka to melodia”),
a o godz. 20 operator filmowy,
darłowiak Arkadiusz Tomiak zaprezentuje spektakl telewizyjny
„Siedem dalekich rejsów” według
powieści Leopolda Tyrmanda
(adaptacja Radosław Figura,
reż. Marcin Ziębiński, w rolach głównych: Agnieszka
Warchulska, Krzysztof Pieczyński, Maciej Kozłowski,
Anna Dymna, Marcin Dorociński).
Na godzinę 21.30 Darłowski Ośrodek Kultury
zaprasza na projekcję
filmu nagrywanego w
Darłowie „Naprawdę
wczoraj” z roku 1963
(scenariusz Leopold Tyrmand, reż. Jan Rybkowski, w rolach głównych: Beata Tyszkiewicz, Andrzej
Łapicki, Ewa
Krzyżewska, Gustaw Holoubek,
Wiesław Gołas).
Na wszystkie
wydarzenia
wstęp wolny. ●

Młodzi lubią poezję. „Bojaźń samotności” dała zwycięstwo.
W darłowskim kinie
Bajka 25 maja odbył się
uroczysty IX Finał
Powiatowego Konkursu
Liryki Morskiej – „Złota
Muszla”.
Celem konkursu było rozbudzenie wyobraźni literackiej
wśród młodzieży gimnazjalnej
oraz uwrażliwienie na żywioł
morski. W konkursie udział
wzięło 38 uczniów z 6 gimnazjów
w: Postominie, Sławsku, Sławnie,
Wrześnicy i Darłowie.
Jury konkursu w składzie: Urszula Musielewicz, Mariola Andrys – Apanaszczyk– bibliotekarki
ZSM i MBP pod przewodnictwem
Bogusława Janiczaka (poety i kapitana portu w Darłowie) przyznało 6 wyróżnień i 3 nagrody.
Wyróżnienia otrzymali: Monika
Kasica z Gimnazjum w Postominie, Barbara Nowicka, Krystian
Cypryjański i Milena Fryczyńska
wszyscy z Miejskiego Gimnazjum

Tak duże zainteresowanie konkursem świadczy o tym, że wielu młodych
ludzi lubi poezję

Zdobywczyni pierwszego miejsca
Aleksandra Bogacka

im.; S. Dulewicza w Darłowie,
Lena Dorosińska i Nataniel Wieczorek z Zespołu Szkół Społecznych STO w Darłowie.
I miejsce – Złotą Muszlę i
konto młodzieżowe w BBS w Darłowie – otrzymała Aleksandra
Bogacka z Gimnazjum we Wrześnicy za wiersz „Bojaźń samot-

Nagrody ufundowali: starosta
Wojciech Wiśniowski, burmistrz
miasta Darłowo Arkadiusz Klimowicz, przewodniczący Rady
Miasta
Darłowo Zbigniew
Grosz, dyrektor Zarządu Portu
Morskiego Darłowo Waldemar
Śmigielski, zastępca dyrektora
Miejskiego Gimnazjum w Da-

ności”. II miejsce – Srebrną
Muszlę i konto w BBS w Darłowie
otrzymał Łukasz Mączyński z
Gimnazjum w Sławsku za wiersz
„Morskie fale”. III miejsce –
Brązową Muszlę i konto w BBS w
Darłowie dostała Marcelina
Dobak z Gimnazjum w Sławnie
za wiersz „Moje Morze”.

rłowie Teresa Borowska, wójt
gminy Sławno – Ryszard Stachowiak, prezes BBS w Darłowie Ryszard Mroziński, Rada Rodziców
przy MG w Darłowie.
Recytacje nagrodzonych i wyróżnionych wierszy uatrakcyjniły
występy zespołu szantowego
„Osada” z ZSM, pokaz tańca żeglarzy i tańca współczesnego w
wykonaniu uczniów ZSM i
grupy tanecznej z DOK oraz
pokaz morskiej mody. Uroczystość uświetnił rodzic Dariusz
Kos grając i śpiewając gorąco
oklaskiwane piosenki, w tym o
morzu i patriotyczną Jacka Kaczmarskiego
Dyrektor Miejskiego Gimnazjum im. S. Dulewicza Małgorzata Świątkowska serdecznie
dziękowała: uczniom dyrektorowi DOK, sponsorom oraz nauczycielkom Adeli Janiczak i Angelice Kuriata za organizację
konkursu i przygotowanie okazjonalnego tomiku wierszy. ●
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Wyjątkowy jubileusz.
Razem 60 lat

Turniej z okazji
700lecia miasta
Powszechną rozrywką panujących w okresie średniowiecza
oprócz polowań i turniejów rycerskich była gra w szachy.
Można być niemal pewnym, że
wzorem władców chrześcijańskiej Europy w szachy grał nasz
Eryk Pomorski. Skoro ona wyrabiała umiejętność taktyki i strategii na polach bitew, to jako nieustraszony wojownik musiał tej
grze poświęcać wiele czasu.
– Stąd zamysł, aby z okazji jubileuszu lokacji Miasta Darłowo
przeprowadzić turniej szachowy
o Puchar Eryka. Odbył się on 20
maja w sali konferencyjnej
Urzędu Miejskiego – mówi Zbigniew Mielczarski organizator
turnieju.
Zjechało się 18 seniorów m. in.
z Koszalina, Słupska, Sławna,
Kępic, Malechowa, Darłowa, Bobolic. W tej grupie wygrał Mirosław Kieczarski z Hetmana Politechniki Koszalin, II miejsce zajął

Józef Szramiak także z Hetmana
Politechniki Koszalin, a III miejsce
wywalczył Kordian Adamczyk z
Kępic.
W kategorii juniorów, w której
startowało 22 zawodników z Darłowa, Sławna, Sławska, Jeżyczek,
Starego Krakowa, Postomina,
Glęźnowa statuetka Eryka za
zwycięstwo trafiła do Przemysława Pastuszka ze Sławna. Jego
kolega Bartłomiej Wełmiński
zdobył II miejsce, a zaledwie 7letni Paweł Nowak (objawienie
prawdziwego talentu) zajął III
miejsce.
O atrakcyjne nagrody postarał
się organizator turnieju Darłowski Ośrodek Kultury. Wystarczy mieć nadzieję, że frekwencja, która mile zaskoczyła
organizatorów spowoduje, że za
rok w czasie Dni Darłowa odbędzie się kolejny turniej poświęcony naszemu wielkiemu
władcy. ●

Z okazji jubileuszu burmistrz miasta w imieniu Prezydenta RP uhonorował jubilatów Medalami za Długoletnie Pożycie
Małżeńskie.

Diamentowe gody
świętowali Alina
i Bolesław Kopaczowie
z Darłowa. W domu
odwiedził ich burmistrz
i kierownik USC.
Pani Alina z domu Nowik
urodziła się w marcu 1932 roku
we wsi Wiezowiec w gminie Howiezna w powiecie nieświeskim
w województwie nowogródzkim. Tam mieli duże gospodarstwo rolne, a ojciec Michał był
gajowym. Od 17 września 1939,
te tereny znalazły się pod okupacją sowiecką. Wkrótce 10 lutego 1946 zaczęły masowe wywózki Polaków na Sybir.
Pierwszym transportem w bydlęcych wagonach wywieziono
ich: ojca, mamę i czworo małych
dzieci na Sybir koło Archangielska. Po sześciu latach katorgi
i głodu oraz pracy w nieludzkich warunkach Alina Nowik

z rodziną wróciła do Polski i zamieszkała w Darłowie, gdzie
ukończyła szkołę średnią. Pracowała w księgowości w Banku
Ludowym i w Powszechnej
Spółdzielni Spożywców, a następnie w pawilonie Gminnej
Spółdzielni w dziale odzieżowym, skąd odeszła na emeryturę.
Bolesław Kopacz urodził się w
lutym 1928 roku w Bratkowie powiat Opoczno. W roku 1943 został zabrany z domu do Oświęcimia i tam po segregacji, jako
piętnastoletni chłopak wywieziony do Niemiec w rejon Hamburga na przymusowe roboty.
Przez trzy lata w nadzwyczaj ciężkich warunkach pracował za
miskę cienkiej zupy. Po wojnie w
październiku 1945 wrócił do
Polski i osiedlił się w Darłowie
gdzie mieszkali już jego rodzice.
Przez 40 lat pracował w stoczni
remontowej Przedsiębiorstwa Po-

łowów i Usług Rybackich
„Kuter”. Pan Bolesław znany jest
jako złota rączka, który perfekcyjnie potrafi naprawić wszystko.
Wielokrotnie był nagradzany i
wyróżniany
m.in.
Złotym
Krzyżem Zasługi.
Państwo Alina i Bolesław zawarli związek małżeński 12 lutego 1952 r. w USC w Darłowie.
Państwo Kopacz wychowali
córkę Annę i syna Andrzeja, doczekali się pięcioro wnucząt i 2
prawnuków. Obecnie przebywają
na zasłużonych emeryturach. Małżonkowie cieszą się dobrym
zdrowiem.
Burmistrz Darłowa wraz z kierownikiem USC przekazał diamentowej parze kwiaty, najlepsze
gratulacje i życzenia, dalszego
długiego, zgodnego i szczęśliwego pożycia małżeńskiego. Życzono jeszcze długich lat trwania
ich związku w zdrowiu, szczęściu
i radości rodzinnej. ●

Sukces plastyczny Kariny
Zespół Szkół Społecznych to
nie tylko szkoła przyjazna
uczniom i ich rodzicom, ale także
kuźnia talentów wokalnych, tanecznych i plastycznych. Ogromne zaangażowanie uczniów w
różne konkursy przynosi kolejne
sukcesy w postaci wygrywanych
konkursów nie tylko międzyszkolnych ale równie powiatowych,
wojewódzkich i ogólnopolskich.
Do panteonu sukcesów szkolnych naszych uczniów doliczamy
II miejsce Kariny Rochowiak
(klasa II gimnazjum) w konkursie
plastycznym
„Pejzaż Pomorza” organizowanym przez Liceum Plastyczne
w Słupsku. Sukces jest tym większy, iż na konkurs napłynęło
165 prac z pomorskich gimnazjów. Przyznano tylko trzy
pierwsze miejsca i dwa wyróżnienia. Wręczenie nagród i
dyplomów odbyło się 19 maja.

Najważniejszą nagrodą dla Kariny i innych nagrodzonych jest
możliwość podjęcia nauki w tej
szkole, już od przyszłego roku,
bez zdawania egzaminów.
Ale to nie koniec sukcesów naszej artystki, tego samego dnia w
liceum plastycznym odbyły się
również warsztaty projektowania
poświęcone idei recyklingu tj.
tworzenia form użytkowych z
materiałów odpadowych, prowadzone przez panią Małgorzatę
Hendrych-Lubińską, architekta
wnętrz i nauczyciela projektowania form użytkowych. Każdy
z uczestników warsztatów miał
zaprojektować i stworzyć przedmiot użytkowy. W związku z
tym ogłoszono konkurs, w
którym po raz kolejny wygrała
Karina prezentując „przybornik
na sztućce itp.”. Gratulujemy
sukcesu i wybitnych osiągnięć artystycznych. ●

Dzięki zajęciu drugiego miejsca Karina może bez egzaminów podjąć
naukę w Liceum Plastycznym
w Słupsku.

Stypendia dla uzdolnionych
Ruszyła XII edycja Programu
Stypendialnego „Agrafka”. Nie
zmarnuj szansy! Uwierz w siebie!
Program realizowany jest
przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce przy wsparciu
Fundacji Agory, Funduszu Stypendialnego Rodziny Wróblewskich oraz osób indywidualnych i
instytucji. Od tego roku jedną z
partnerskich organizacji jest Darłowskie Centrum Wolontariatu.
Celem przedsięwzięcia jest wyrównywanie szans edukacyjnych
oraz motywowanie młodych
ludzi do dalszego ich rozwoju i
pracy na rzecz społeczności lokalnej poprzez wsparcie utalentowanych i niezamożnych uczniów
z małych społeczności dotkniętych problemem bezrobocia i
marginalizacji.

Stypendia „Agrafki” są przyznawane uczniom gimnazjów, liceów i studentom (w wyjątkowych
przypadkach również uczniom
szkół podstawowych) wybitnie utalentowanym w określonej dziedzinie: nauk ścisłych, humanistycznych i artystycznych, pochodzącym
z niezbyt zamożnej rodziny, przede
wszystkim mieszkających w małej
miejscowości, mających ciekawy
pomysł na własny rozwój.
Do 18 lipca Darłowskie Centrum Wolontariatu przyjmuje
zgłoszenia od młodych ludzi spełniających kryteria określone w
regulaminie Konkursu Stypendialnego „Agrafka”.
Szczegółowych
informacji
udziela Dorota Kuriata, tel. 781
830 005, e-mail: wolontariat.darlowo@gmail.com ●

Cztery zwycięstwa
na torze

botę rozegrano trzy konkurencje. W
sprincie eliminacje wygrała Karwacka, 3 – Pikulik, 5 – Patrycja Jasińska, 6 – Monika Graczewska, 14 –
Magdalena Kudrawiec. Po licznych
biegach sprinterskich ostatecznie
zwyciężyła Daria Pikulik przed Marleną Karwacką, 4 – Patrycja Jasińska,
8 – Monika Graczewska. Na 2000
metrów indywidualnie na drugim
miejscu uplasowała się Daria Pikulik.
W ostatnim dniu zmagań wyścigu
punktowym wygrała Daria Pikulik.
W ostatnim dniu zmagań (keirin) ponowne zwyciężyła Daria Pikulik. ●

W dniach 18-20 maja odbyła się
druga, a za razem przedostania eliminacja do Ogólnopolskiej Olimpiady
Młodzieży zakończona czterema zwycięstwami i dwoma drugimi lokatami
zawodniczek Klubu Kolarskiego BCN
Nowatex Ziemia Darłowska
W piątek odbył się wyścig na 500
metrów ze startu zatrzymanego,
w którym zwyciężyła z czasem 40,2
sek, Marlena Karwacka, 4 – Daria Pikulik, 5 – Monika Graczewska. W so-

