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Dworzec jest już nasz!

Budynek już od dawna nie prezentuje się zbyt okazale. – Ale nasza w tym głowa, aby przywrócić mu dawny blask – mówi burmistrz.

Burmistrz podpisał
z pełnomocnikiem
Polskich Kolei
Państwowych akt notarialny w sprawie przejęcia dworca kolejowego
przez miasto.
Darłowo przejęło budynek o
wartości 253 tys. złotych w zamian za narastające zaległości podatkowe PKP. – Jesteśmy już właścicielami, ale przed nami jeszcze
długa droga, bo za remont zabierzemy się dopiero po zdobyciu
pieniędzy na ten cel – mówi Arkadiusz Klimowicz, burmistrz
Darłowa.
Jakie są pomysły na zagospodarowanie obiektu, w którym jest

jeszcze sporo wolnych pomieszczeń (na górze są mieszkania, na
dole jedna firma)? – Jeden z nich
to przeniesienie tam świetlicy środowiskowej działającej obecnie w
pomieszczeniach Gimnazjum
Miejskiego. Ale to tylko moja propozycja. Czekam na pomysły
mieszkańców i radnych. Chcemy
zachować tam oczywiście funkcję
użyteczności publicznej – dodaje
burmistrz.
Trzykondygnacyjny obiekt ma
poddasze użytkowe i podpiwniczenie. Dworzec wzniesiono
razem z doprowadzeniem do Darłowa kolei w roku 1878. Zaniedbany i od wielu lat nieremontowany obiekt jest częściowo
zasiedlony.

Warto dodać, że dworzec o powierzchni użytkowej 543 m kw.
przejęto wraz z częścią przyległego placu. W skład tego terenu
nie wchodzi jednak dworzec
PKS-u.
– Jak już wspomniałem dokładne plany zagospodarowania
budynku i otoczenia nie są jeszcze
sprecyzowane i wymagają konsultacji z radnymi. Jednocześnie
miasto będzie szukało funduszy
na modernizację i remont budynku po to, aby pełnił on funkcje
publiczne i nie był przeznaczony
do sprzedaży – podkreśla gospodarz miasta.
Za kilka miesięcy samorząd
ma zamiar przejęcia również
dworca PKS, aby po uporządko-

waniu stworzyć tu miejskie centrum autobusowe. Chodzi o to by
z jednego miejsca korzystali
wszyscy przewoźnicy.
Warto przypomnieć, że Darłowo jako jedno z nielicznych
miast w regionie stało się właścicielem dawnych pomieszczeń kolejowych. Na podobny
krok zdecydowały się na przykład władze Drawska Pomorskiego, które po przejęciu budynku od PKP urządziły w nim
nie tylko poczekalnię dla podróżnych, ale też biuro informacji
turystycznej, siedziby organizacji pozarządowych zajmujących się ekologią i ochroną
środowiska oraz salę do organizacji wystaw. ◗

Odszedł
Przyjaciel
Darłowa
W środę, 19 września, w wyniku ciężkiej choroby w Koszalinie, w wieku 60 lat, zmarł
polityk i samorządowiec Władysław Husejko.
Odszedł znakomity samorządowiec, który szczególnie
dbał o rozwój regionu koszalińskiego. Wielokrotnie bywał
w Darłowie gdzie, jako marszałek województwa zachodniopomorskiego podpisywał
umowy o dofinansowanie
priorytetowych inwestycji, czy
wręczał Honorowe Gryfy Zachodniopomorskie. Miasto uhonorowało Władysława Husejkę
statuetką Eryka Pomorskiego.
Władysław Husejko urodził
się 24 października 1952 r. w Lubiatowie. Był absolwentem Politechniki Koszalińskiej. W 1978
r. ukończył studia na Wydziale
Mechanicznym, a w 2007 r.
na Wydziale Ekonomii i Zarządzania. W swej długoletniej
karierze sprawował szereg
funkcji. W latach 1990–1998 był
wiceprezydentem Koszalina.
W rządzie Jerzego Buzka objął
stanowisko wicewojewody koszalińskiego. Od 2006 r. był wicemarszałkiem województwa,
zaś w 2008 r. sejmik wybrał go
na marszałka województwa zachodniopomorskiego. W 2010 r.
został przewodniczącym koszalińskiej rady miasta.
Władysław Husejko został
pochowany w dawnej Alei Zasłużonych. Wojewoda zachodniopomorski Marcin Zydorowicz odczytał list pożegnalny w
imieniu premiera Donalda
Tuska. Nad grobem okolicznościowe przemówienia wygłosili
m.in. wiceminister ochrony środowiska Stanisław Gawłowski,
marszałek województwa Olgierd Gęblewicz. ◗

Darłowo stawia na historię i tradycję
Pod hasłem „Tajemnice
Codzienności”
w Kościele Mariackim
w Darłowie 8 września
uroczyście zainaugurowano Europejskie Dni
Dziedzictwa w województwie zachodniopomorskim.
Otworzył je gospodarz miasta
Arkadiusz Klimowicz, który serdecznie powitał licznie zgromadzonych mieszkańców Darłowa
i gości (Do Miasta Króla Eryka
przyjechali m.in. Ryszard Mićko,
wicewojewoda zachodniopomorski, Wojciech Drożdż, wicemarszałek woj. zachodniopomorskiego, Jan Krawczuk, członek
zarządu woj., ksiądz biskup
Krzysztof Zadarko, zachodniopomorski konserwator zabytków
Ewa Stanecka, dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa oddz.

Szczecin Beata Makowska, dyr.
Biura Dokumentacji Zabytków
w Szczecinie Cezary Nowakowski, diecezjalny konserwator
zabytków ks. Henryk Romanik,
ojciec Janusz Jędryszek).
Podczas uroczystego wręczania zachodniopomorski wicewojewoda i burmistrz Darłowa
złożyli odznaczonym gratulacje
i wyrazy uznania za dotychczasową pracę na rzecz Darłowa
i jego mieszkańców. W imieniu
wyróżnionych podziękowała

Postanowieniem Prezydenta RP
Bronisława
Komorowskiego
uhonorowano 32 pracowników
Urzędu Miejskiego w Darłowie
Medalami za Długoletnią Służbę
oraz Zbigniewa Mielczarskiego
Brązowym Krzyżem Zasługi.

Halina Gałuszka – kierownik
USC.
Następnie
wicewojewoda
w asyście konserwator zabytków
Ewy Staneckiej wręczył Odznaki
za Opiekę nad Zabytkami. Złotą
Odznaką za Opieką nad Zabytkami wyróżniono Arkadiusza
Klimowicza za dofinansowanie
ochrony zabytków sakralnych Darłowa i rewitalizację starówki. Złotą
Odznaką wyróżniono też Pawła
Pawłowskiego – dyrektora Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu. Ponadto dyplomy Marszałka woj. Zachodniopomorskiego – „Swojskie Zabytki” otrzymali:
Adam Bryl z Borkowa, Mirosław
Gałuszkiewicz – sołtys i rada sołecka wsi Słowino, Aneta i Jerzy
Matelak z Łącka, Maria i Wacław
Idziakowie z KTSK w Koszalinie,
Bożena i Mirosław Milejowie z Marianowa, Piotr Łobuch – sołtys
Węgorzewa.

Inauguracja Europejskich Dni Dziedzictwa odbyła się w kościele Mariackim
w Darłowie. Tutaj wręczano medale i odznaczenia.
W swoich okolicznościowych
wystąpieniach przedstawiciele
władz wojewódzkich i biskup
Krzysztof Zadarko z okazji siedemsetlecia miasta Darłowa życzyli jego mieszkańcom dal-

szych sukcesów i wielu łask Bożych.
Wykład inauguracyjny pt.
„Niedźwiedź Morski w Darłowie
– historia i tradycja”, wygłosił
ojciec Janusz Jędryszek. ◗

2 LOTNICZY JUBILEUSZ
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Stalowe
maszyny
nad Darłowem
Nadmorska promenada i wejście do portu były oblegane przez turystów przyglądających się pokazom.

To była nie lada gratka
dla mieszkańców i turystów. W przeddzień
Święta Wojska Polskiego
z okazji pięćdziesięciolecia lotnictwa morskiego w
Darłowie
odbył się
pokaz
sił
powietrznych Polski
i Szwecji.
Ze strony
szwedzkiej
swoje umiejętności
prezentowały cztery wielozadaniowe samoloty bojowe typu JAS
39 Gripen. Następnie w powietrzu obejrzeliśmy samoloty myśliwskie polskich Sił Powietrznych Su-22 i MiG-29. Potem
nadleciał śmigłowiec pokładowy
Kaman SH-2G Seasprite. Jego
załoga zaprezentowała między
innymi elementy pilotażu wykorzystywane podczas działań
zwalczania okrętów podwodnych i radiolokacyjnego wskazywania celów. Dalej w pilotażu
indywidualnym zobaczyliśmy
śmigłowiec szturmowy Mi-24.
Kolejnym elementem pokazów
był pilotaż zespołowy wraz elementami działań poszukiwawczo-ratowniczych w wykonaniu
załóg samolotów patrolowo-rozpoznawczych M-28 Bryza. Po ich
zakończeniu załoga śmigłowca
ratowniczego Mi-14PŁ/R zaprezentowała operację podjęcia roz-

bitka z wody i przekazania go na
jednostkę Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa m/s
Tajfun. Pokazy zakończyły się
zespołowym lotem śmigłowców
i samolotów rozpoznawczo-patrolowych.
Dwugodzinny nadmorski pokaz lotniczy z wielkim
zaintereso-

waniem obserwowało tysiące
ludzi z plaży i z falochronu brzegowego w Darłówku Wschodnim.
W przeddzień Święta Wojska
Polskiego przed darłowskim ratuszem odbyła
się ceremonia
wręczenia
sztandaru
dla 44. Bazy
Lotnictwa
Morskiego
(obejmującej jednostkę w Siemirowicach
i garnizon
lotniczy
w
Darłówku). Sztandar ufundowany został przez mieszkańców Ziemi Kaszubskiej i Darłowskiej oraz sympatyków lotnictwa morskiego. Tym samym
jednostka przejęła tradycje 29.
Darłowskiej Eskadry Lotniczej,
30. Kaszubskiej Eskadry Lotni-

Pokazy ratownictwa zaprezentowała załoga śmigłowca MI-14/PŁ/R.

Tak widowiskowego Święta Wojska Polskiego już dawno w Darłowie nie było.

Zaproszono gości nie tylko z Polski, ale też z kilku państw
europejskich.

czej oraz 44. Bazy Lotniczej
MW.
W uroczystości pięćdziesięciolecia lotnictwa morskiego w Darłowie oprócz marynarzy, lotników i służb technicznych udział
wzięli: zastępca szefa szkolenia
Marynarki Wojennej kontradmirał Stanisław Kania, burmistrz
miasta Darłowo – Arkadiusz Klimowicz, kontradmirał pil. Zbi-

gniew Smolarek, dowódca jednostki w Siemirowicach kmdr
pil. Jarosław Andrychowski, byli
dowódcy jednostek wojskowych
lotnictwa morskiego, szefowie
Policji, Straży Granicznej, Straży
Pożarnej oraz rodziny wojskowych i liczna publiczność.
Blasku ceremonii przekazania
sztandaru dodawała słupska
marszowa orkiestra „Reduta”
w barwnych historycznych
mundurach. ◗

Nad naszym niebem pojawiły się SU-22, Migi-29
i również szwedzkie Grippeny.
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Inwestycja stulecia
uchroni nasz brzeg

Już same kwoty związane z tą inwestycją przyprawiają o zawrót
głowy. Ponad 93 miliony
złotych pochłonie projekt ochrony brzegów
morskich na wschód
od Darłowa.
– Czy można gdziekolwiek indziej jednocześnie słyszeć jazgot
trzciniaka i plusk wody morskiej?
– o unikatowym fragmencie wybrzeża, mierzei jeziora Kopań
położonej na wschód od Darłowa, mówili przedstawiciele

Urzędu Morskiego. Tak opisywali 8-kilometrowy odcinek wybrzeża oddzielającego jezioro od
morza. Mówili także o tym, że jest
niszczony przez coraz częstsze
sztormy, a plaży ubywa tutaj
z każdym rokiem. Dzięki potężnej unijnej dotacji niekorzystne
zjawiska mają być zahamowane,
a plaża ma stać się coraz bardziej
dostępna dla turystów.
Gigantyczna inwestycja będzie
realizowana na odcinku położonym na wschód od falochronu
brzegowego
w
Darłówku
Wschodnim. Wykonawcą zostało

Umowę podpisał Tomasz Bobin, dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku.

konsorcjum firm: Budimex S.A.
i hiszpański partner – Ferrovial
Agroman S.A. Celem prac jest odbudowa brzegu morskiego oraz
jego ochrona przed dalszym
zniszczeniem.
Projekt pilotuje Urząd Morski
w Słupsku, a na najbliższe miesiące zaplanowano m.in. budowę
wału
przeciwsztormowego
o długości 830 metrów, na
którym będzie droga inspekcyjna, po wykonaniu korpusu
ziemnego oraz odpowiednim
uformowaniu skarp.
Na ziemny wał narzucone

będą też kamienie od strony morskiej na długości 4980 m, o grubości ok. 1,5 m oraz od strony
jeziornej na długości 5450 m
o grubości ok. 1 m.
Zaplanowano też rozbiórkę istniejących falochronów i budowę
nowych na odcinku o długości
1330 metrów zlokalizowanych
w odległości 100-120 m od linii
brzegowej. Nowa konstrukcja
falochronu wyspowego oparta
zostanie na modułach o długości
ok. 200 metrów, z przerwami
o szerokości od 30 do 40 metrów.
O skali przedsięwzięcia

Umowę podpisano w obecności (na zdjęciu od prawej) wiceminister środowiska Anny Wypych-Namiotko, wiceministra St. Gawłowskiego, radnej woj.
Magdaleny Gąseckiej.

Razem powalczą o turystów
Darłowska Lokalna
Organizacja Turystyczna
w dorzeczu Wieprzy,
Grabowej i Unieści
(DarLOT) – tak brzmi oficjalna nazwa stowarzyszenia, które ma zająć
się promowaniem
Darłowa i okolic.
Nową organizację powołano
do życia 6 sierpnia w Starostwie
Powiatowym w Sławnie. W jej
skład weszło 8 gmin: wszystkie
z terenu powiatu sławieńskiego
oraz dwie z powiatu koszalińskiego – Polanów i Sianów.
Członkiem nowego stowarzyszenia jest też samorząd powiatowy ze Sławna, a starosta sławieński Wojciech Wiśniowski
został prezesem organizacji,
która swoją siedzibę będzie
miała w stolicy powiatu sławieńskiego.
Członkami założycielami są

również przedsiębiorcy z branży
turystycznej i lokalne organizacje
pozarządowe. Wiceprezesami
DarLOT-u zostali: Leszek Haratyk (sanatorium i aqwapark
Panorama Morska z Jarosławca),
Mariusz Urbanowicz (sanatorium
Dukat z Dąbek) i Jan Sroka (Fundacja Dziedzictwo ze Sławna).
W zarządzie znaleźli się również
wszyscy
włodarze
gmin
współtworzących stowarzyszenie, w tym burmistrz Darłowa
Arkadiusz Klimowicz. W komisji
rewizyjnej jest m.in. Wanda Hańczaryk, sołtys Cisowa ze stowarzyszenia agroturystycznego „Zagroda”. Wśród założycieli Darłowskiej Lokalnej Organizacji
Turystycznej nie zabrakło również m.in. ośrodka wczasowego
„Róża Wiatrów” z Darłówka
i ośrodka „Bursztyn” z Uzdrowiska Dąbki. – Wkrótce złożymy
w sądzie wniosek o rejestrację
DarLOT-u. Zapraszamy do naszej

świadczy m.in. konieczność przetransportowania i rozmieszczenia
200 tysięcy ton głazów i gwiazdobloków. Cały teren prac od
Darłowa po Wicie zostanie przeszukany i rozminowany przez saperów.
Umowę na realizację tego największego w powojennej historii
Polski projektu ochrony brzegów
morskich podpisali Tomasz Bobin,
dyrektor Urzędu Morskiego w
Słupsku wraz z główną księgową
i dyrektor Budimexu S.A. Dariusz
Blocher, który reprezentował konsorcjum Budimexu i hiszpańskiego partnera – Ferrovial Agroman
S.A. Przy podpisaniu umowy
uczestniczyli m.in. wiceminister
środowiska Stanisław Gawłowski,
władze samorządowe miasta
Darłowo i gminy Darłowo, powiatu sławieńskiego i województwa zachodniopomorskiego.
Zakończenie prac planowane jest
na 30 stycznia 2014 roku.
Kosztorysowa wartość całkowita projektu to ponad 205 milionów złotych, z tego blisko 175
mln zł stanowi dofinansowanie
unijne – mówił Tomasz Bobin. Po
nieograniczonym przetargu Urząd
Morski wyłonił wykonawcę, który
wykona prace za kwotę ponad 93
milionów złotych. ◗

Nowe
nabrzeże
l

W spotkaniu założycielskim brali udział samorządowcy, przedsiębiorcy
i przedstawiciele stowarzyszeń.
organizacji inne osoby i podmioty
gospodarcze z branży turystycznej. Mam nadzieję, że nowe
stowarzyszenie promujące turystykę w okolicach Darłowa przyczyni się do rozwoju naszego regionu – komentuje burmistrz

A. Klimowicz. – Ważne, że w tej
sprawie jest chęć współpracy
władz samorządowych, przedsiębiorców i działaczy społecznych
aż z ośmiu gmin wchodzących
niegdyś w skład historycznego
powiatu sławieńskiego. ◗

Zakończył się remont i przebudowa Nabrzeża Czołowego usytuowanego w awanporcie
portu
morskiego
Darłowo.
W miejscu, gdzie w czasie drugiej
wojny światowej znajdowały się
dwa suche doki, w których budowano żelbetowe kadłuby tankowców i frachtowców Urząd
Morski w Słupsku wykonał ogólnodostępny slip do wodowania
jachtów i łodzi.
Generalnym wykonawcą inwestycji
było Przedsiębiorstwo Navimor
Invest S.A. z Gdańska. Łączny koszt
prac zamknął się kwotą ponad 2,5
mln zł.
Przedsięwzięcie było finansowane
w całości z budżetu państwa.
Sąsiednie Nabrzeże Postojowe wyposażone jest dodatkowo w ogólnodostępny żurawik, o nośności
2 ton. Dysponentem żurawika jest
bosman portu.
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Wojewódzkie Dni Dziedzictwa
W Kościele Mariackim
w Darłowie z okazji Dni
Dziedzictwa
Narodowego odbyło się
prawykonanie
„Nieszporów
Pomorskich” skomponowanych przez Rafała
Kowalewskiego
do tekstu ks. Henryka
Romanika.
Spotkanie z dziełem należącym
do dziedzictwa historycznego, artystycznego i religijnego Pomorza,
jakim jest Ołtarz Darłowski zachęca do działań badawczych i popularyzatorskich. Jednym z projektów inspirowanych tym
zabytkiem są „Nieszpory pomorskie” – muzyczny utwór wokalno-instrumentalny, którego twórcy
wykorzystali formę nieszporów
kościelnych. Wykonawcami Nieszporów Pomorskich byli artyści
ze Studia Artystycznego im. Ziembińskich w Koszalinie: Joanna
Białas, Ewa Czapnik – Kowalewska, Marta Duczmal, Katarzyna Pęksa. Widowisko reżyserowała Ewa Czapnik-Kowalewska. Akompaniował osobiściekompozytor Rafał Kowalewski.
Tak jak Darłowski Srebrny Ołtarz
jest wyjątkowy, tak i powstałe
o nim dzieło jest również wyjątkowe i niepowtarzalne.
Darłowski Srebrny Ołtarz powstał na zamówienie księcia
zachodniopomorskiego Filipa II
Ołtarz (o wymiarach 309x156 cm)
wykonany został w stylu manierystycznym, w formie tryptyku.
Najważniejszymi elementami
ołtarza były srebrne plakiety
– piętnaście większych i dwanaście mniejszych. Poszczególne
plakiety oprawione były w hebanowe ramki z profilowanym motywem „płynącej wody”. Całość
bogato zdobiły srebrne, częściowo złocone aplikacje (m.in. w
formie kwiatów, kół, główek
aniołków). Gzymsy zwieńczenia
dodatkowo dekorowały alaba-

Wykonawcami Nieszporów Pomorskich byli artyści ze Studia Artystycznego im. Ziembińskich w Koszalinie.
strowe figurki. W predelli
umieszczono trzynaście srebrnych plakiet – największą centralnie, a symetrycznie względem
niej dwanaście małych. Tematem
największego reliefu był chrzest
Jezusa, a mniejsze plakietki
przedstawiały dwunastu apostołów. W środkowej części
umieszczono plakietę Pokłon
Trzech Króli. Wokół niej zamontowano dwanaście mniejszych
płytek ze scenami Męki Pańskiej.
Górną część ołtarza stanowiło
trójdzielne zwieńczenie, którego
centralne pole wypełniała plakieta – Dawid grający na harfie.
Wszystkie wykonano według
znanych sztychów Hendricka
Goltziusa. ◗

Tegoroczne uroczystości odbywały się także w Zamku Książąt Pomorskich,
gdzie uczestnicy spotkania z przewodnikami zwiedzali Muzeum, w tym
barokową ambonę, wystawę „Mieczy Europy” oraz oglądali pokaz slajdów
fotografii Franza Newigera „Darłowo sto lat temu” – przygotowany przez
Karola Matusiaka. Jednocześnie na miejscu można było zapoznać się z darłowskimi wydawnictwami: książkami „Wspomnienia i losy Pionierów Ziemi
Darłowskiej” wydanymi przez Klub Pionierów Ziemi Darłowskiej, „Król i wojewoda”, Darłowskie Zeszyty Naukowe oraz gazeta „Goniec Darłowski”
wydane przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Darłowskiej oraz z publikacją
dyrektora Muzeum Jerzego Buziałkowskiego „Pozdrowienia z Darłowa
i Darłówka”. Dalej uczestnicy Dni Dziedzictwa zwiedzili Darłowo ze szczególnym uwzględnieniem ambony z kościoła NMP, która leży na Szlaku
Zabytkowych Ambon oraz obejrzeli w kinie „Bajka” film „Pomorskie iluzje”.
Tam też goście i mieszkańcy Darłowa spróbowali darłowskich specjałów
kulinarnych: śledzia w kapuście, tatara z łososia oraz piwa Darłowiak.
Wieczorem w Terminalu Sztuki otwarto wystawę fotograficzną „Oblicza
Darłowa”.

Debiutancka płyta Zgagafari
Już niebawem
na półkach w wielu
sklepach (m.in. EMPiK,
MediaMarkt) pojawi się
pierwsza płyta nagrana
przez darłowski zespół
folkowy Zgagafari.
Na płycie znalazło się dziesięć
najlepszych wybranych przez zespół utworów, które członkowie
Zgagafari nagrali w studiu Mikrofonika jeszcze w 2011 roku.
Układanka – bo tak nazywa się
debiutancka płyta zespołu – będzie
dostępna także w Darłowie.
Początki zespołu Zgagafari to
rok 1997, kiedy to grupa sympatycznych przyjaciół grała na ulicach Darłówka. Z czasem wakacyjne muzykowanie przeniosło
się na profesjonalne sceny, wydarzenia, imprezy. Muzyka Zgagafari to przede wszystkim tradycje
dźwięków słowiańskich, skandynawskich, celtyckich. Rubaszne,
pełne harmonii i spontaniczności

Egzemplarz autorski z dedykacją – z rąk lidera zespołu Roberta Gorgola
– otrzymał burmistrz Arkadiusz Klimowicz. Samorząd dofinansował wydanie
płyty.

aranżacje cechuje piękne akustyczne brzmienie i wyjątkowa
barwa. Legendy, pieśni i kołysanki – rewelacyjna układanka liryki, folku i historii.
Początkowy skład zespołu:
Anna Kopińska – śpiew, gitara,
perkusjonalia, Robert Gorgol
– flety, śpiew, Damian Kopiński –
śpiew, mandolina, gitara, Damian
Żłobecki – bębny, didgeridoo,perkusjonalia, śpiew. Obecnie grają
w nim: Anna Kopińska – śpiew,
gitara, perkusjonalia, Robert
Gorgol – flety, śpiew, Damian Kopiński – gitara, mandolina, śpiew,
Damian Żłobecki – bębny, didgeridoo, perkusjonalia, Adam Tepurski – gitara, Olga Hanowska –
skrzypce, Karol Kropiewski – bas.
Przyjaciele zespołu to: Łukasz
Ziemlewski – akordeon, Krzysztof Puhowski – mandolina, flet,
Marcin Cichocki – gitara, bębny,
Alicja Hińcza – skrzypce, Anna
Kurak – śpiew, Arkadiusz Bach
– trąbita. ◗

Rok budowy:
1862

l

Wspólnota Mieszkaniowa
Szymona Krawczuka zakończyła ocieplanie i remont kolejnej
zabytkowej kamienicy położonej
w Darłowie przy ulicy Powstańców
Warszawskich 52. Zakres prac obejmował m.in. termomodernizację
ścian zewnętrznych, przemurowanie
kominów, wymianę obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych.
Na elewacji zaznaczono rok budowy
kamienicy 1862. Na początku 20.
wieku w tym budynku mieścił się
hotel Ad Kahl’s.

Apostoł
na tle miasta

l

W południowej nawie Kościoła Mariackiego w Darłowie odsłonięto i poświęcono witraż upamiętniający siedemsetlecie
drugiej lokacji miasta.
Autorką witrażu jest znana artystka
dr Elżbieta Wasyłyk absolwentka Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, która uzyskała doktorat na
Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Obecnie prowadzi zajęcia z malarstwa i rysunku w Wyższej Szkole
Sztuki Użytkowej w Szczecinie. Wykonawcą witraża jest Krzysztof Mazurkiewicz ze znanej i cenionej pracowni witraży w Koszalinie. Witraż
przedstawia Św. Ottona z Bambergu,
który w oparciu o zaproszenie
i opiekę księcia Bolesława Krzywoustego masowo chrzcił mieszkańców
Pomorza Zachodniego. Stojąca postać Apostoła Pomorza z pastorałem
przedstawiona jest na tle darłowskich budowli takich jak m.in.: Kościół NMP, Zamek Książąt Pomorskich, Kościół Św. Jerzego, Brama
Wysoka, dom kanclerzy zamku.
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Wakacje odludka  czyli dlaczego Marek
Krajewski wypoczywa w Darłowie
„(...) Chłód morskich fal
i spokojne odosobnienie
na dalekich plażach to
dwa walory Darłówka,
nadmorskiej dzielnicy
Darłowa, pożądane
przez mizantropa, w
jakiego się latem zamieniam. (...)” – tak o sobie
pisze Marek Krajewski
w artykule pt.: „Wakacje
Odludka”, w jednym
z ostatnich wydań
Tygodnika Polityka.
W Półprzewodniku Polityki
„Wakacje z pasją”, Marek Krajewski wymienia i opisuje „cztery
miejsca, gdzie w sercu lata znajduje upragnioną triadę: spokój
– chłód – samotność”. Wśród tych
miejsc jest Darłowo.
Za co ceni nasze miasto? Dlaczego wybiera je jako miejsce
swojego letniego wypoczynku
autor najlepszych, polskich powieści kryminalnych? Między innymi na te pytania odpowiada
honorowy obywatel Darłowa.
Marek Krajewski urodził się

4 września 1966 r. we Wrocławiu,
Tam spotkali się i pobrali jego
rodzice: przybysz z centralnej
Polski i Kresowianka. Tu w 1985
r. ukończył IX Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego i skończył studia w Uni-

wersytecie Wrocławskim. Następnie już jako dr habilitowany
filologii klasycznej i specjalista
w zakresie językoznawstwa
łacińskiego wykładał na tej
uczelni gramatykę łacińską. Od
kilku lat Marek Krajewski jest bez

wątpienia najsłynniejszym polskim autorem książek o tematyce
kryminalnej. Rozgłos zdobył serią
kryminałów o Eberhardzie
Mocku pracowniku wrocławskiego Prezydium Policji. Jego
styl łączy w sobie elementy czar-

nego kryminału i horroru oraz
nawiązuje do najlepszych tradycji
gatunku.
Jego żona Małgorzata Krajewska jest rodowitą darłowianką. W pisarstwie Marka Krajewskiego obecne są również
wątki darłowskie, m.in. w powieści „Widma w mieście Breslau”, w opowiadaniu „Darłowskie śledztwo Eberharda Mocka”
oraz w popularnym blogu internetowym prowadzonym przez
pisarza.
Pierwszy raz w Darłowie był
w czasie stanu wojennego w 1982
roku, gdy miał 16 lat. Z Dąbek
gdzie z kolegą rozbił namiot, musiał iść na piechotę do Darłowa,
aby zameldować się w Urzędzie
Miasta. Taki obowiązek mieli
wszyscy, którzy przebywali
w strefie nadgranicznej. Zrobił
sobie z tego okresu zdjęcie na
moście nad rzeką Grabową. Do
Darłowa pisarz czuje wielki sentyment. Jego żona Małgorzata
z domu Skoczek pochodzi z Darłowa. Tu mieszkała do 15 roku
życia. ◗

Dziennikarka TVP
w gimnazjum

Trwa remont
i modernizacja
sali
gimnastycznej
w Miejskim
Gimnazjum

l

Z powodu odkrycia przez koszalińskich archeologów
szesnastowiecznych murów pod
podłogą sali gimnastycznej w Miejskim Gimnazjum najprawdopodobniej wydłużą się nieco prace remontowe.
W miejscu, gdzie obecnie znajduje
się Miejskie Gimnazjum w czasach
Księstwa Zachodniopomorskiego na
początku szesnastego wieku stał
dwór miejski.

Wspomnienia darłowskich pionierów
Ukazał się pierwszy
tomik zatytułowany
„Wspomnienia i losy
Pionierów Ziemi
Darłowskiej” pod redakcją Ewy Majdańskiej.
Książka licząca 116 stron
z przedmową Arkadiusza Klimowicza – burmistrza miasta Darłowo zawiera wspomnienia pięciu jednych z pierwszych mieszkańców powojennego Darłowa.
Na łamach książki wypowiadają
się: niedawno zmarły – Eugeniusz Wójcik prezes Klubu Pionierów Ziemi Darłowskiej, Jerzy
Łucejko – długoletni pracownik
Przedsiębiorstwa
Połowów
i Usług Rybackich, Elżbieta
Cwynar – warszawianka zajmu-

jąca się przez większość życia
handlem, Idalia Socha rodem z
Polskich Kresów pracująca w Fabryce Pieców i w Domu Dziecka,

Jan Skórski – harcerz, sportowiec,
muzyk, członek chórów mocno
związany z powojennymi dziejami miasta. – Ozdobą książki są
liczne fotografie i dokumenty,
które Pionierzy udostępnili na łamach. Wydawnictwo zostało sfinansowane z budżetu miasta Darłowo.
Tomik wspomnień można
otrzymać w siedzibie Klubu Pionierów Ziemi Darłowskiej, która
znajduje się w budynku Przedszkola nr 2 (wejście od ul. H. Wieniawskiego) – mówi Zygmunt
Guzy, prezes Klubu Pionierów
Ziemi Darłowskiej. Mamy nadzieję, że wielu innych mieszkańców Darłowa zechce się podzielić
swoimi wspomnieniami w kolejnych tomikach. ◗

Arleta Bojke, dziennikarka TVP odwiedziła
Gimnazjum w Darłowie.
Absolwentka tej szkoły
opowiedziała o pracy
korespondenta Telewizji
Polskiej w Moskwie.
Do spotkania doszło po rocznych pertraktacjach w bibliotece
szkolnej Miejskiego Gimnazjum
im. St. Dulewicza w Darłowie.
Pani Arleta Bojke odpowiadając
na pytania uczniów, z wielką
pasją mówiła o swojej karierze

dziennikarskiej, o aktualnym pobycie w Moskwie, najciekawszych spotkaniach, poznanych ludziach polityki i kultury... a także
o planach na przyszłość.
Obecność uczących ją nauczycieli wywołała lawinę wspomnień z czasu nauki w naszej
szkole, a to spowodowało, iż
trudno było nam się rozstać.
Żegnając się pozostawiła wpis
w kronice szkolnej z przesłaniem
do uczniów: ,,żeby nigdy nie zabrakło Wam marzeń!!! A także
siły i odwagi do ich realizacji”. ◗

Krystynie Różańskiej
wyrazy głębokiego współczucia i słowa otuchy
z powodu śmierci

Matki
składają
burmistrz Arkadiusz Klimowicz, Przewodniczący RM Zbigniew Grosz
i Radni Rady Miejskiej w Darłowie.
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Marina na 70 jachtów
W ramach
Zachodniopomorskiego
Szlaku Żeglarskiego
w Darłowie przy
ul. Josepha Conrada
powstaje port jachtowy
aż na 70 jednostek.
– Ta inwestycja to kolejny
ukłon w stronę mieszkańców i turystów. Chcemy, by port stał się
miejscem przyjaznym nie tylko
dla rybaków i armatorów, ale
także dla właścicieli małych jednostek pływających – zapewniają
władze miasta, które zwracają
uwagę na fakt, że z roku na rok
rośnie liczba jachtów krajowych
i zagranicznych odwiedzających
darłowski port. Zwiększa się
także liczba jachtów i łodzi żaglowych oraz motorowych zarejestrowanych w Darłowie. Dla nich
w Porcie Darłowo już od paru lat
zbyt mała stała się tymczasowa
przystań kontenerowa usytuowana na wschodnim brzegu Wieprzy
przy Nabrzeżu Usteckim.
Poza tym miejsce cumowania
jachtów nie jest chronione przed
zafalowaniem, prądem rzeki Wieprzy i spływem kry lodowej.
W nowym porcie jachtowym żeglarze będą mieli znacznie lepsze
warunki postoju. Projekt „Budowa Przystani Jachtowej na pomostach pływających w Basenie
Rybackim w Darłowie” jest dofinansowany przez UE w ramach
projektu Zachodniopomorskiej

Budują nowy basen
rybacki

Tak niebawem będzie wyglądał port darłowski.
Regionalnej Organizacji Turystycznej „Zachodniopomorski
Szlak Żeglarski – Sieć Portów Turystycznych Pomorza Zachodniego”. Dofinansowanie wynosi
40 procent kosztów kwalifikowanych.
Projekt mariny Darłowie opracowało Biuro ALPINUR z Gryfina
specjalizujące się w pracach podwodnych i hydrotechnicznych.

W części basenu rybackiego naprzeciw stoczni remontowej zostaną zamontowane dwa pomosty pływające, wyposażone
w urządzenia do cumowania jachtów, trapy zejściowe, oraz przyłącza energetyczne i wodociągowe. Przystań jachtowa pomieści
jednorazowo około 70 jednostek.
Realizatorem kontraktu o wartości brutto 1.254.436,71 zł jest

Nawimor Inwest S.A. Planowany
termin oddania do użytku przystani żeglarskiej to 31 października tego roku. Kutry rybackie cumujące obecnie w tym miejscu na
okres inwestycji przeniesione zostaną w inne miejsce. Po zakończeniu inwestycji basen rybacki
będzie dwufunkcyjny, czyli będą
w nim cumować osobno zarówno
jachty jak i kutry. ◗

Intermarche rozbudowuje
plac zabaw

Z nowej inwestycji najbardziej ucieszyły się oczywiście dzieci.

W Darłowie na osiedlu
Wieniawskiego oddano
do użytku nowy Plac
Zabaw Muszkieterów.
Symbolicznego przecięcia
wstęgi dokonali wraz z zastępcą
burmistrza Elżbietą Karlińską
miejscowi fundatorzy obiektu
– właściciele sklepów Inter-

marché i Bricomarché. Przedstawicielka Fundacji Muszkieterów wręczyła reprezentantce
darłowskiego samorządu symboliczny „Akt przekazania”
placu zabaw.
Rekreacyjny
obiekt jest wyposażony w nowoczesne i certyfikowane urządzenia, takie jak: wielofunkcyjny zestaw zabawowy ze zje-

żdżalnią, piaskownicę, huśtawki wagowe i wahadłowe, kiwający koń oraz ławki dla rodziców lub opiekunów. Do
wspólnej zabawy zapraszali
aktorzy Teatru Wariete, którzy
wcielili się w Słoneczka.
Pomimo trwających wakacji
z placu zabaw skorzystało wiele
dzieci. Były konkursy, gry, za-

bawy i mnóstwo nagród dla
młodszych i starszych. Nowy
plac zabaw o wartości 30 tys.
złotych wzbogacił już istniejący
ogrodzony miejski teren rekreacyjny dla najmłodszych. Do
otwarcia placu zabaw, przyczynili się również mieszkańcy Darłowa, poprzez wysyłanie konkursowych esemesów. ◗

Firma Navimor-Inwest z Gdańska
zajmie się budową nowego basenu rybackiego w darłowskim
porcie. Basen rybacki powstanie
w zachodniej części darłowskiego
portu w pobliżu ujścia rzeki Grabowej do Wieprzy. Będzie miał
powierzchnię 21.790. m kw.,
która umożliwi cumowanie 50 kutrom. W ramach projektu zbudowane zostaną trzy nabrzeża
o łącznej długości 397 m oraz 30metrowy slip (wyciąg) do wodowania i wciągania na ląd rybackich jednostek.
Wnętrze basenu będzie podzielone na trzy obszary w zależności
od głębokości zanurzenia jednostki za pomocą pomostów pływających kotwiczonych do stalowych pali. 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.
Inwestycja ma być zrealizowana
do końca listopada 2013 r.
Wartość kontraktu podpisanego
z inwestorem przekracza 13 milionów złotych. Pieniądze na ten cel
pochodzą z Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych
obszarów rybackich 2007-2013”.

Biuro obsługi
w ratuszu

l

Od niedawna w darłowskim
ratuszu działa Biuro Obsługi
Interesantów. Codziennie od 60 do
ponad 80 interesantów załatwia
urzędowe sprawy w nowo powstałym BOI. Udziela ono osobom
zainteresowanym wstępnych informacji dotyczących rodzaju, trybu,
i miejscu załatwiania spraw w Urzędzie Miejskim. Biuro przyjmuje korespondencję, podania i wnioski, wydaje formularze druków niezbędnych
do załatwiania danej sprawy oraz
udziela pomocy w ich wypełnianiu.
Pracownicy biura rejestrują i skanują
wszelkie pisma przychodzące i wpływające oraz prowadzą elektroniczną
skrzynkę podawczą. Udzielają informacji o strukturze organów miejskich
oraz położeniu poszczególnych referatów zajmujących się danymi sprawami. Informują np. o położeniu kasy
i godzinach jej pracy, w której można
dokonać niezbędnych opłat za czynności urzędowe, dokonać opłat podatków lokalnych itp. Ponadto pracownicy biura prowadzą elektroniczną kancelaryjną obsługę Urzędu
Miasta. Obsługą interesantów, w tym
także mówiących po angielsku, zajmują się Justyna Filipek i Dawid
Dyczko. Utworzenie Biura Obsługi Interesantów jest udogodnieniem dla
mieszkańców, w tym szczególnie dla
osób niepełnosprawnych. Teraz
interesanci nie muszą wspinać się po
schodach, czy szukać po korytarzach
poszczególnych referatów, czy urzędników w celu załatwienia sprawy,
mogą to zrobić szybko i sprawnie
w BOI.
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Cel – Park
Rozrywki Rodzinnej
Wywiad
z ARKADIUSZEM
KLIMOWICZEM,
burmistrzem
Darłowa:
– Panie burmistrzu, na 27
listopada wyznaczony został termin przetargów na
bardzo interesujące tereny
inwestycyjne. Co ma na
nich powstać?
– Darłowski samorząd postanowił zagospodarować ponad
trzy hektary lasu nadmorskiego
w Darłówku Wschodnim, przy
ulicy Słowiańskiej, blisko plaży.
Taki postulat od lat zgłaszało
wielu
mieszkańców.
Rada
Miejska uchwaliła zatem dla tego
terenu nowy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
Został on uzgodniony ze wszystkimi wymaganymi prawem
instytucjami m.in. Urzędem Morskim w Słupsku, Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska i Wojewodą Zachodniopomorskim.
Nowy plan zakłada, że w otulinie
zieleni, wśród drzew będą mogły
powstać budynki o przeznaczeniu hotelowym i mieszkalnym. Wszystkie one będą
miały widok z okien na morze
ponad i pomiędzy drzewami porastającymi wydmę. Na samej
wydmie powstanie promenada
spacerowa, a nowe budynki w
parterze będą mieć lokale usługowe: restauracje, kawiarnie,
sklepy. Od ulicy Słowiańskiej nowoczesną zabudowę oddzielać
będzie pas zieleni parkowej
z ogólnodostępną ścieżką spacerową. Wyspowa zabudowa spowoduje, że teren będzie w dalszym ciągu posiadał walory lasu
nadmorskiego, a jednocześnie
Darłowo zyska nowoczesne apartamenty dla co najmniej dwóch
tysięcy turystów. Spowoduje to
powstanie w ciągu 5-10 lat kilkuset nowych miejsc pracy.
– Jakich wpływów do kasy
miejskiej spodziewa się
miasto?
– Chcemy uzyskać ze sprzedaży tych atrakcyjnych terenów
około 24 miliony złotych!
– Na co przeznaczycie te
pieniądze?
– Na nowe inwestycje! Przeznaczymy je m.in. na budowę obwodnicy miejskiej, sali sportowej
przy liceum, nowej sali sportowej
przy Szkole Podstawowej nr 3
i inne modernizacje tej szkoły,
stworzenie nowych placów
zabaw i zagospodarowanie

Nowy plan zakłada, że w otulinie zieleni, wśród drzew będą mogły powstać budynki o przeznaczeniu hotelowym i mieszkalnym. Wszystkie one będą miały
Fot. Archiwum UM
widok z okien na morze ponad i pomiędzy drzewami porastającymi wydmę.
parków miejskich, nowe parkingi.
Lista jest długa. Inwestycje te
odkładano często od lat z powodu braku pieniędzy. Nie zapomnimy również o samym Darłówku. Pieniądze pójdą też na
remont budynku i otoczenia tamtejszej szkoły, pomimo, że nie jest
już bezpośrednio zarządzana
przez samorząd.
– Nie wszyscy ten program
popierają...
– To prawda, choć zdawałoby
się, że taki plan rozwoju miasta
powinien być powszechnie popierany. I tak jest, czemu dali
wyraz mieszkańcy w ostatnich
wyborach samorządowych. Plan
wyspowej zabudowy lasu przy
ul. Słowiańskiej był prezentowany i dyskutowany publicznie
w trakcie kampanii wyborczej.
Kandydaci na radnych popierający te zamierzenia zdobyli mandaty w Radzie Miejskiej.
Jest jednak grupa osób,
zwłaszcza z Darłówka, którym te
zamierzenia samorządu się nie
podobają. W dyskusji przedstawiają m.in. katastroficzną wizję
całkowitej wycinki wszystkich
drzew i klęski ekologicznej, co jest
nieprawdą. Nowa zabudowa odbędzie się z zachowaniem charakteru lasu nadmorskiego.
– O co więc naprawdę
chodzi protestującym?
– Mogę się tylko domyślać, że
niektórzy z nich obawiają się konkurencji ze strony nowych restauracji i obiektów hotelowoapartamentowych. Myślę, że te
obawy są niesłuszne. Na sprze-

daży i zagospodarowaniu tych terenów zyska z pewnością całe
Darłowo i Darłówko, wszyscy
nasi mieszkańcy.
– Realizacja tego programu
spowoduje, że główny nurt
inwestycji
prywatnych
w najbliższym dziesięcioleciu przeniesie się na
wschodnią stronę Darłówka. A co będzie się dziać
w Darłówku Zachodnim?
– Tu również jest jeszcze
miejsce na nowe domy wczasowe
i apartamenty. W przyszłym roku
belgijska firma POC rozpocznie
budowę pierwszego budynku
apartamentowego przy „Hydrobudowie”.
Znany darłowski przedsiębiorca Zdzisław Chamier-Gliszczyński zadeklarował mi, że w
ciągu dwóch lat chce wybudować
nowoczesny hotel na wydmie.
Ten pięciogwiazdkowy obiekt dla
czterystu pięćdziesięciu turystów,
z basenem i wielką salą konferencyjną, ma powstać w miejsce
obecnego ośrodka Nord. Miasto
wspiera ze wszystkich sił tę inwestycję, która może stworzyć w
Darłowie co najmniej 100 nowych
miejsc pracy. Nowe domy wczasowe będą mogły powstać również przy nowej ulicy Nadmorskiej, którą oddamy do użytku
jeszcze w tym roku.
– Ma Pan pomysł jak zagospodarować 20 hektarów
łąk, między Grabową a ul.
Nadmorską?
– Nie cały ten teren należy do
miasta. Część położona bliżej

Grabowej jest własnością prywatną. Do miasta należą tylko
łąki między drogą polną,
a nowo budowaną ulicą.
Uważam, że mógłby na tym terenie powstać Rodzinny Park
Rozrywki jakiego nie ma na
całym Pomorzu Zachodnim.
Pod Łebą, na terenie o podobnym areale, lokalni przedsiębiorcy stworzyli „Park Dinozaurów”. To atrakcja, która
cieszy się wielką popularnością
wśród turystów i mieszkańców
Pomorza. Marzy mi się, żeby coś
podobnego powstało w Darłówku. Oczywiście wolałbym,
żeby nasz przyszły park rozrywki rodzinnej był oryginalny.
– Jak to rozumieć?
– Chodzi o to, żeby nie powielać cudzych pomysłów. Dinozaury niech będą w Łebie, a w
Darłówku powinno być coś związanego z naszą historią i nadmorskim położeniem. Oczywiście
ten park rozrywki powinien być
różnorodny. Widziałbym tam supernowoczesny, „wypasiony”
plac zabaw dla młodszych dzieci,
atrakcje dla młodzieży i rodziców.
– Jakiego rodzaju miałyby
być to atrakcje, bo szczerze
mówiąc trudno jest obecnie wymyślić coś oryginalnego i jednocześnie gwarantującego sukces komercyjny?
– Może takim hitem byłaby
wyspa skarbów opanowana
przez piratów, ogród zoologiczny
i „zabawowy supermarket”, czyli

zadaszona i ogrzewana hala o powierzchni co najmniej 1000 metrów, gdzie przez cały rok dzieci
i rodzice mogliby się razem
bawić. Coś jak nasze Kolorado
tylko w większej skali. Taki kompleks rozrywkowy mógłby nie
tylko stwarzać rozrywkę darłowskim turystom, ale ściągać do nas
gości od Ustki po Kołobrzeg.
Z
pewnością
wypoczywać
i bawić chcieliby się tu również
mieszkańcy Koszalina i Słupska.
Jesteśmy gotowi rozmawiać
z przedsiębiorcami, którzy podjęliby się stworzenia takiej
atrakcji. Miasto ma teren o doskonałym położeniu. Możemy go
udostępnić.
– Prawdą jest, że ofertę turystyczną trzeba systematycznie wzbogacać, bo inaczej rynek zweryfikuje
naszą atrakcyjność.
– Wszystko w rękach przedsiębiorców. Najlepiej, żeby park
rozrywki rodzinnej stworzyli lokalni biznesmeni, tak jak to się
udało w Łebie. Jeśli taka atrakcja
powstanie w Darłówku, to wygramy wyścig z innymi nadmorskimi miastami o coraz trudniejszego i bardziej wymagającego
turystę.
Taki rozrywkowy kompleks z
pewnością prędzej czy później
powstanie nad Bałtykiem. Musimy sobie zadać pytanie: u nas,
czy też np. w Ustce, Mielnie czy
Kołobrzegu. Zapraszam wszystkich, którym na sercu leży rozwój
Darłowa do współpracy w tej
sprawie. ◗
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Afro Mental

Festiwalowe
lato
Tegoroczny sezon letnich imprez,
festiwali i innych wydarzeń rozpoczął się na dobre pod koniec maja.
To wtedy uroczyście uczciliśmy
okrągłą rocznicę – 700-lecia nadania
Darłowu praw miejskich.
I trwał nieprzerwanie aż do końca
wakacji…

w w w. d a r l o wo . p l

Bogdan Kułakowski

Imprezy związane z obchodami 700lecia młodsze pokolenie zapamięta dzięki
występom na darłowskim rynku zespołu
Afro Mental. Drugiego dnia gości gali
darłowskiego jubileuszu zabawiali Bogdan
Kułakowski, Magda Umer i Zbigniew
Wodecki.
Koniec czerwca i początek lipca, jak od
wielu lat, stał pod znakiem Międzynarodowego Zlotu Pojazdów Wojskowych.
Podczas tej edycji, po kilku latach przerwy,
na darłowski rynek powróciła parada pojazdów. Pięknie odrestaurowane motocykle, samochody i różnorodny sprzęt
jeżdżący prezentowali przebrani w historyczne mundury właściciele.
Lipiec stał pod znakiem dwóch dużych imprez kulturalnych. Pierwsza
z nich to organizowany po raz drugi
Festiwal Media i Sztuka. Tegoroczny
festiwal otrzymał w nazwie słowo „Bałtyk”, a jego współorganizacją (szczególnie odpowiadającą za część muzyczną) zajęli się dziennikarze i pracownicy Radia Koszalin.
Na drugą edycję festiwalu zaproszenia
przyjęli znani artyści, dziennikarze, aktorzy i celebryci. Widzowie mogli przez
kilka dni obcować z Krystyną Jandą, Marianem Opanią, Teresą Torańską, Władysławem Kozakiewiczem czy Tomaszem
Sianeckim i Grzegorzem Miecugowem
– gwiazdami kultowego programu TVN24
– „Szkło Kontaktowe”. Dla fanów dobrej
muzyki swoje piosenki na koncertach
zagrały zespoły Mr. Zoob, Formacja
Nieżywych Schabuff i Raz Dwa Trzy.
Weekendową pogodę z Darłowa zapowiadała w tym czasie Dorota Gardias, prezenterka TVNMeteo.
Kilka dni po zakończeniu spotkań
z dziennikarzami do Darłowa przyjechali
najlepsi polscy pisarze powieści kryminalnych. Marek Krajewski, Zygmunt Miłoszewski, Michał Witkowski, Mariusz
Czubaj, Katarzyna Bonda dzielili się
z widzami wiedzą o tym jak powstają ich

Magda Umer

książki i jak rodzą się ich bohaterowie.
Wszystko to w ramach Darłowskich Dni
z Dobrą Książką.
Kolejne wydarzenie, które zgromadziło
wielu widzów i cieszyło sie dużą popularnością to zorganizowane wespół z Tomaszem Iwanem eliminacje Mistrzostw Polski
w Plażowej Piłce Nożnej. Oprócz zawodników drużyn walczących o tytuł mistrza
na piaskowym boisku pojawili się także
byli piłkarze polskiej reprezentacji Radek
Majdan i Tomasz Iwan, aktor Robert Mo-

skwa i najbardziej z
Euro 2012 – Natalia S
Sierpień stał pod
i koncertów jazzow
przygotowaną na tę
rłowskim porcie ha
stąpiły zespoły: Kab
groszem, Kabaret M
czy Kabaret Młodych
zyki jazzowej zagrały
szek Kułakowski, A
gitza.

Reggaenwalde Festival

Reggaenwalde Festival

Reggaenwalde Festival

Kabaret Moralnego Niepokoju
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znana kobieca twarz
Siwiec.
znakiem kabaretów
wych. Pod specjalnie
ę okoliczność w daalą namiotową wybaret pod WydrwiMoralnego Niepokoju
h Panów. Fanom muy takie sławy jak LeAlvon Johnson i Me-

Zlot Pojazdów Wojskowych

Festiwal Media i Sztuka

Koniec sierpnia to oczywiście Reggaenwalde Festival i maraton koncertów muzycznych dla fanów muzyki z pogranicza
reggae.
W czasie wakacji można było uczestniczyć jeszcze w wielu ciekawych wydarzeniach artystycznych, które odbywały się
głównie w Terminalu Sztuki w Darłówku.
Nie sposób nie nazwać tegorocznego
lata latem festiwali. Chociażby dlatego, że
odbyło się ich nieporównywalnie wiele więcej niż w innych latach. Nie można wszak

zapomnieć o najstarszych darłowskich festiwalach – Festiwalu Organowym, odbywającym się co roku w kościele Świętej
Gertrudy i Festiwalu Filmów Skandynawskich, który w tym roku uświetniła prapremiera filmu Jacoba Dammasa opowiadającego historię kilku mieszkańców
Darłowa.
Przyszłoroczne lato, choć zostało jeszcze
do niego dziesięć miesięcy zapowiada się
równie ciekawie jak mijające właśnie wakacje. ◗
Darłowskie Dni z Dobrą Książką

Darłowskie Dni z Dobrą Książką
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593 uczniów Trójki,
311 w gimnazjum

– Zdobywajcie wiedzę, uczcie się koleżeństwa, odpowiedzialności i tolerancji – usłyszeli uczniowie od pedagogów.

W obecności rodziców,
uczniów i burmistrza
dyrektor Szkoły
Podstawowej nr 3 otworzył nowy rok szkolny.
W Szkole Podstawowej nr 3
im. Żołnierzy WOP naukę
w nowym roku szkolnym 2012/
2013 rozpoczęło 593 uczniów,
w tym 13 sześciolatków. Pracuje
tutaj 58 nauczycieli.
Przez cały rok szkolny w miejscowej świetlicy w godzinach
7-16 odbywać się będą zajęcia
opiekuńczo-wychowawcze. Uczniowie mają zapewnioną opiekę pedagoga, psychologa i logopedy.
Poza lekcjami nauczyciele będą
prowadzić: 43 koła zainteresowań,
zajęcia dydaktyczno wyrów-

nawcze (41), zajęcia sportowe (13)
i opiekuńczo wychowawcze (5).
Z kolei w Gimnazjum Miejskim naukę rozpoczęło 311
uczniów. Szkoła zatrudnia 35 nauczycieli, w tym 31 dyplomowanych 3 mianowanych, 1 kontraktowego.
– Jesteśmy dobrze przygotowani do prowadzenia zajęć. Co
prawda trwa remont i modernizacja sali gimnastycznej, ale oprócz
boiska wielofunkcyjnego mamy
przygotowane jeszcze dwie sale
do zajęć rekreacyjnych – mówi
Małgorzata Świątkowska dyrektor
Gimnazjum. Warto podkreślić, że
Rada Rodziców ze swoich funduszy składkowych zakupiła
w sierpniu nowe meble do gabinetu nauki języka angielskiego.

– Aby jednak systematycznie
poprawiać warunki nauki naszym gimnazjalistom zachodzi
konieczność pilnego zakupu nowych szaf i regałów do gabinetu
geograficznego i nauki religii
– podkreśla nasza rozmówczyni
i dodaje, że chce urządzić nowoczesny gabinet do nauki języków
obcych. Potrzebna jest też wymiana 9 starych komputerów
i zwiększenie ich ilości do 12 tak,
aby co najmniej, co drugi uczeń
miał dostęp do komputera.
– Gdybym otrzymał dotację około
10 tys. zł, to dokonałbym wymiany starych na prawie nowe na
gwarancji komputery i uzupełnił
potrzeby pracowni informatycznej – powiedział nam nauczyciel informatyki. ◗

Ciężki rok dla licealistów

Wiele ciekawych zajęć
czeka w tym roku
na milusińskich
w Przedszkolu nr 2.
Aż 212 dzieci powitano w murach dwóch budynków przedszkolnych. Z tej liczby 112 dzieci
będzie przebywać przez 5 godzin
dziennie, a pozostała setka
prawie 10 godzin. Ogółem utworzono 9 oddziałów, w tym jeden
integracyjny.
Wychowaniem
przedszkolnym zajmuje się 17 nauczycieli, w tym logopeda i katechetka. Większość z nich, bo 11
to nauczyciele dyplomowani.
Kadra pedagogiczna posiada wysokie kwalifikacje do pracy z
dziećmi. W obsłudze i administracji pracuje 15 osób.
W ubiegłym roku przed-

Nowe przedszkole

Ta prywatna placówka umiejscowiona nieopodal szkoły podstawowej nr 3 (dawny Dom Gościnny przy ul. WOP) już od
początku września rozpocznie
prowadzenie zajęć. Jak nas poinformowali właściciele, do plaW Zespole Szkół im. S. Żeromskiego uczy się 348 uczniów.
wielkie zmiany w edukacji licealnej. Będą one polegać na tym,
iż po pierwszym roku nauki
uczniowie wybiorą dwa przedmioty, których od II klasy będą
się uczyć w zakresie rozszerzonym. Do wyboru jest wiele
zajęć, zarówno humanistycznych,
jak i ścisłych: język polski, historia, historia muzyki, historia
sztuki, język łaciński i kultura antyczna, filozofia, języki obce,
wiedza o społeczeństwie, biologia, chemia, fizyka, geografia,
matematyka i informatyka.
Takim sposobem uczniowie
będą uczęszczali głównie na te zajęcia, których tematyka ich interesuje i które przydadzą im się na
maturze. W programie nauczania
znajdą się także przedmioty uzupełniające, takie jak ekonomia

w praktyce, oraz przedmioty
łączone w tzw. bloki. Konieczność
łączenia przedmiotów w bloki
wynika z faktu, iż uczniowie liceum powinni posiadać wiedzę
ogólną. Dlatego też, aby jednak
nie zatracili kontaktu z przedmiotami, które nie leżą w kręgu ich
zainteresowań, będą nadal się ich
uczyć, lecz w dość okrojonej
formie. I tak ci, którzy od II klasy
do nauki na poziomie rozszerzonym wybiorą przedmioty humanistyczne, będą również obowiązkowo uczęszczać na przedmiot pod nazwą przyroda. W jego
programie znajdą się zagadnienia
z fizyki, biologii czy geografii.
Uczniowie, którzy zdecydują się
na przedmioty ścisłe, będą się
także uczyć historii i wiedzy
o społeczeństwie. ◗

szkolnym w wyniku przeprowadzonych badań logopedycznych i
obserwacji stwierdzono, że dużo
dzieci ma problemy z poprawną
wymową, dlatego też zatrudniono nauczyciela, który będzie
pracował nad tym z dziećmi.
Już na cały rok zaplanowano
ciekawe, różnorodne i atrakcyjne
dla milusińskich zabawy w ogrodzie przedszkolnym i w salach
dydaktycznych. – Zamierzamy
zwiększyć liczbę godzin na czytanie i doskonalenie sprawności
manualnej oraz koordynację
wzrokowo-ruchową u dzieci –
mówi Barbara Zalewska, dyrektorka Przedszkola nr 2.
Zajęcia logopedyczne opłacane
będą przez Urząd Miasta, rytmika, język angielski i zajęcia taneczne – przez rodziców. ◗

W roku szkolnym 2012/2013 będą realizowane dwa programy wychowawczo-dydaktyczne Małgorzaty Kwaśniewskiej i Wiesławy Żaba-Żabińskiej.

W niedzielę, 26 sierpnia,
dniem otwartym dla
dzieci i rodziców rozpoczęło działalność nowe
darłowskie przedszkole
– Przedszkole Przy
Szkole.

Czas na zmiany – po
pierwszej klasie uczniowie wybiorą własną
ścieżkę edukacji!
Pracuje tutaj 25 nauczycieli, w
tym 19 dyplomowanych, 3 mianowanych i 3 kontraktowych. Szkoła
ma 16 specjalistycznych pracowni
wyposażonych w komputery,
sprzęt audiowizualny, ksero i pomoce naukowe wykorzystywane
do celów dydaktycznych.
Oprócz zajęć lekcyjnych
średnio po dwie godziny na oddział (w zależności od potrzeb i
oczekiwań uczniów) odbywać się
będą dodatkowe zajęcia sportowe
i w kołach zainteresowań. Poza
tym będą realizowane programy
woluntarystyczne i wiążące się z
kontaktami międzynarodowymi,
dofinansowane ze środków UE.
Zdaniem dyrekcji i Rady Pedagogicznej w nowym roku
szkolnym trzeba wymienić pozostałą część uszkodzonego ogrodzenia oraz płytki chodnikowe na
placu apelowym. We wnętrzu budynku zachodzi konieczność: wymiany instalacji elektrycznej i tablic rozdzielczych, wymalowania
holi, wymiany hydrantów, poprawy oświetlenia na holach oraz
wokół budynku szkoły, założenia
monitoringu na orliku, wymalowania szkolnej świetlicy i remont
sekretariatu.
Warto dodać, że w nowym
roku szkolnym rozpoczynają się

Logopeda, rytmika
i język angielski

cówki przyjmowane będą dzieci
z dwóch grup wiekowych –
przedszkolaki i dzieci żłobkowe.
Zajęcia będą się odbywać w
dwóch obszernych salach (sala
morska i sala króla Eryka) oraz w
sali multimedialnej wyposażonej
w nowoczesny sprzęt audiowizualny i komputerowy. Niedzielny dzień otwarty uświetniony był występem zespołu
Witolda Poprawskiego (w roli
klowna) ze Sławna i poczęstunkiem dla licznie przybyłych rodziców i pociech. ◗
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To był strzał w dziesiątkę!

Olbrzymim zainteresowaniem mieszkańców
powiatu sławieńskiego
cieszyła się pierwsza
przejażdżka
Regionalbusem, który
zawitał również
do Darłowa.
Pomysł był prosty. Pokazać
mieszkańcom najpiękniejsze zakątki powiatu. W teren wyruszyły
więc dwa autokary z uczestnikami
wycieczki. Jeden wyjechał ze
Sławska w kierunku Darłowa,
gdzie uczestnicy zwiedzili rynek,
Zamek Książąt Pomorskich, zakład przetwórstwa rybnego
„Darpol” oraz port. Dalej autokar
przemieścił się w kierunku Malechowa, gdzie na wycieczkowiczów czekał Marian Laskowski w
swoim Forcie „Marian”. Tutaj zaprezentowana została tajemnicza
ekspozycja eksponatów militarnych. Regionalbus to także zabawa i w tym celu właśnie zawinął do Wioski Hobbitów czyli
Sierakowa Sławieńskiego i Paprot,
gdzie zabawom w labiryntach nie
było końca. Autokar z drugą
grupą wyruszył z Darłowa i jego

trasa pokrywała się w większości
z trasą pierwszą, a różnica to
ośrodki hodowli pstrągów.
Uczestnicy wycieczki mogli zobaczyć warunki i stawy, w których
hodowane są te smaczne ryby. Gościny udzieliło gospodarstwo
pana Olszewskiego w Pomiłowie,
gdzie oprowadzającym był sam
właściciel, opowiadając z wielką
pasją o swojej pracy.
Uczestników wycieczki gościło

również gospodarstwo Łukasza
Skowrońskiego w Zielenicy. Ponadto grupa darłowska odwiedziła Sławsko, jako miejsce podpisania aktu powstania ich miasta
oraz Tychowo, gdzie zobaczyli
wzgórze, na którym palono czarownice z terenu powiatu sławieńskiego za uprawianie czarnej
magii. Obie grupy spotkały się
w Paprotach w gospodarstwie
edukacyjnym państwa Iwony i

Stanisława Rybickich na wspólnym pieczeniu kiełbasek wokół
ogniska przy akompaniamencie
radosnych utworów w wykonaniu Zespołu Ludowego „Ostrowianie”. Słoneczna pogoda i dobre
humory uczestników sprawiły,
że impreza udała się w każdym
z zaplanowanych elementów.
Projekt współfinansowany był
przez Unię Europejską ze
środków finansowych Europej-

O Tyrmandzie w „Pani”
Wielkonakładowy
magazyn „Pani” w sierpniowych numerze
publikuje ciekawy
wywiad z Mary Ellen
Tyrmand, żoną zmarłego
w 1985 roku pisarza
Leopolda Tyrmanda.
Jesienią przyjedzie ona
do Polski, a jej pobyt
zbiegnie się z wydaniem
książki Agaty Tuszyńskiej
„Tyrmandowie.
Romans amerykański”
(wydawnictwo MG).
W wywiadzie Mary Tyrmand
wspomina pobyt w Darłowie
swojego syna Matthew. Przypomnijmy, że syn piasarza, związanego w latach 40. i 50. z Darłowem, któremu poświęcił
swoją powieść „Siedem dalekich
rejsów” – odwiedził nadmorskie

miasto w czerwcu tego roku.
Okazją do przyjazdu było
nadanie Darłowskiemu Ośrodkowi Kultury imienia Leopolda
Tyrmanda.
Imię pisarza Leopolda Tyrmanda nadała Rada Miasta
Darłowo uchwałą podjętą jednomyślnie. Z okazji nadania
imienia DOK zorganizował
Dzień Leopolda Tyrmanda
i Noc Kultury.
Matthew Robert Tyrmand,
który od niedawna ma polskie
obywatelstwo urodził się w
1981 w Rockford w stanie Ilinois w USA. Jego matką jest
Mary Ellen z domu Fox. Gdy
miał cztery lata jego ojciec, 65letni Leopold Tyrmand, zmarł
na zawał serca. Po ukończeniu
Studiów na Uniwersytecie w
Chicago pracuje jako finansista
w Nowym Yorku. Niewiele z

dzieciństwa pamięta swego
ojca. Będąc dorosłym, po przeczytaniu anglojęzycznego dorobku literackiego taty, postanowił poznać korzenie rodziny
i Ojczyznę ojca. Skłoniły go do
tego również zaproszenia Polaków zamieszczone na Facebooku. Do Polski przyjeżdża od
2010. Obecnie po raz szósty. Ma
tu coraz więcej przyjaciół. W
Darłowie był po raz pierwszy.
Gdy odwiedził starówkę, kościół Św. Gertrudy, zamek i
port, czyli miejsca gdzie dzieje
się akcja powieści Leopolda
Tyrmanda „Siedem dalekich
rejsów”, poczuł silną więź z tym
urokliwym miasteczkiem.
Wybór Leopolda Tyrmanda na
patrona Darłowskiego Ośrodka
Kultury wynika głównie z trzech
powodów. Po pierwsze – z akcji
książki „Siedem dalekich rejsów”

umieszczonej
w
Darłowie
w końcu lat czterdziestych XX
wieku. Po drugie – z miłości patrona do jazzu i takiej samej miłości Darłowian, która objawia się
w organizacji od pięciu lat
„Czwartkowych pociągów do
jazzu”, na których występują
światowe sławy tego gatunku
muzyki.
Po trzecie – Darłowo poprzez
organizację „Dni z dobrą książką”
i spotkań twórców literatury kryminalnej nawiązuje do gatunku
uprawianego przez Tyrmanda w
powieści „Zły”.
Po odsłonięciu tablicy z imieniem patrona DOK w hotelu
„Apollo” odbyła się konferencja
prasowa. Arkadiusz Sip dyrektor
DOK w związku z nadaniem
imienia zapowiedział coroczną
organizację „Dni z twórczością
Leopolda Tyrmanda”. ◗

skiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo za
pośrednictwem Darłowskiej Lokalnej Grupy Rybackiej.
Kolejna edycja Regionalbusu
planowana jest na wiosnę przyszłego roku. Już od dzisiaj Starostwo Powiatowe czeka na propozycje miejsc na terenie Powiatu
Sławieńskiego, które warto pokazać jego mieszkańcom. ◗

Wśród cudów

l

„50 cudów Pomorza Zachodniego” – to tytuł publikacji,
która ukazała się na rynku wydawniczym tego lata. Książka – rodzaj bogato ilustrowanego przewodnika, jest
niejako uzupełnieniem publikacji
z 2010 r. „50 cudów Pomorza” opisującej atrakcje obecnego województwa
pomorskiego. Obie książki stanowią
pięknie uzupełniającą się całość, pomocną np. przy planowaniu wycieczek.
„50 cudów Pomorza Zachodniego” to
publikacja dwujęzyczna, polsko-niemiecka. Warto zauważyć, że oddzielny
artykuł zatytułowany „Królewskie
Miasto Darłowo” poświęcony został
królowi Erykowi I i innym mieszkańcom
darłowskiego zamku. Darłowska siedziba książęca jako jedyne nadmorskie
miejsce w koszalińskiej części Pomorza
Zachodniego zasłużyła, zdaniem autorów książki – dziennikarki Kingi Koniecznej i przewodnika turystycznego
Ryszarda Kotli, na wyróżnienie. Autorką
zdjęć ilustrujących artykuł o Darłowie
jest Magdalena Burduk z biura promocji Darłowa.
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Nowy parking blisko morza

Nowy parking znajduje się przy ulicy Conrada.

Na nieużytkach
w Darłówku Wschodnim
przy drodze wojewódzkiej nr 205 odebrano
od wykonawcy
nowy parking
na 70 samochodów
osobowych.
– Teraz kierowcy łamiący
zakaz wjazdu w kierunku rozsuwanego mostu nie będą mieli

żadnej wymówki. Nowych miejsc
jest na tyle dużo, że problem
z brakiem miejsc powinien
zniknąć – można usłyszeć w darłowskim ratuszu.
Parking ma być też wybawieniem dla organizatorów wojskowych zlotów militarnych w Darłowie. Do tej pory, wszyscy
uczestnicy tej wojskowej imprezy
parkowali najczęściej na łąkach
i trawnikach narzekając na brak

miejsc. Ten problem również ma
zniknąć.
Nadmorski parking posiada
kanalizację deszczową, oświetlenie i asfaltowy dojazd o szerokości 6 m. Nawierzchnia
została wykonana z kostki betonowej. Całkowity koszt inwestycji wynosi 583.020 zł. Nowością jest zainstalowanie lamp
solarnych do oświetlenia całego
terenu parkingu. Realizacja tak

potrzebnej inwestycji była możliwa, dzięki pozyskaniu przez
darłowski samorząd dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rybackiego.
Co ważne, są już plany i niezbędne dokumenty, by parking
zbudować również na drugiej
części działki należącej do miasta.
Na razie nie ma jednak żadnych
dokładnych terminów, kiedy
miałoby to nastąpić. ◗

Największa w Darłowie sala sportowa
Samorząd zachodniopomorski dofinansuje
budowę sali sportowej
dla Zespołu Szkół
im. S. Żeromskiego
w Darłowie
W poniedziałek, 20 sierpnia,
w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie podpisano
umowę o dofinansowanie zadania rozbudowy sali sportowej
dla Zespołu Szkół im S. Żeromskiego.
Umowę podpisał burmistrz
miasta Darłowo – Arkadiusz Klimowicz w obecności Jarosława
Rzepy, dyrektora wydziału rolnictwa i rybactwa w Urzędzie
Marszałkowskim województwa
zachodniopomorskiego. Pieniądze miasto pozyskało z Programu
Operacyjnego „Zrównoważony
rozwój sektora rybołówstwa i
nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007– 2013” w ramach
Środka 4.1. „Rozwój obszarów za-

Miecze do końca
września

l

Do końca września w Darłowie można oglądać wystawę mieczy z całej Europy.
W zamku króla Eryka Pomorskiego
w Darłowie otwarto unikalną wystawę „Miecze Europy”. Dzięki niej
możemy poznać historię i rodzaje

515 lat
od tsunami

l

Zapiski w starych kronikach
Darłowa na przestrzeni
ośmiu wieków wspominają o wielu
powodziach. Zwykle były one połączone z gwałtownymi sztormami.
Największa powódź w dziejach
miasta miała miejsce 16 września
1497 roku. Ranek tego pamiętnego
dnia był podobny do innych dni, tylko
znacznie bardziej wietrzny. Wiejący
z północnego zachodu silny wiatr
wywołał sztorm. W południe wiatr
dął już z mocą huraganu, zrywając
połacie dachów, powalając drzewa
i stare mury. Była to zapowiedź kataklizmu jaki miał tej nocy runąć na Darłowo. W dawnym gotyckim ratuszu,
stojącym na środku rynku zebrała się
rada miejska, aby zaradzić zagrożeniu. Zamknięto cztery bramy miejskie, a na murach wystawiono straże.
Na zamku księżna Anna zarządziła,
aby wszyscy udali sie do kaplicy i odmawiali modlitwy.
Opis powodzi i jej skutków jako nadzwyczajne wydarzenie opisał mnich z
klasztoru kartuzów – „Domus coronae Mariae” – Marienkron:
Ósmego dnia po Narodzinach Maryi,
roku 1497, w piątek w południe, zerwał się sztorm z północnego-zachodu
i trwał do późnego wieczora wywołując powódź. W Darłówku zostały całkowicie zniszczone nabrzeża portowe,
paraliżując na długi czas handel. Ich
odbudowa pociągnęła za sobą wysokie
koszty. Prawie wszystkie domy zostały
rozmyte, wszystko bydło potonęło,
a rzeczka (Lutowa łącząca Wieprzę
z jeziorem Kopań) została zapiaszczona. Cztery cumujące w porcie statki,
w tym duży „Kreyer” zostały wyrzucone na ląd. Jeden koło Żukowa Morskiego, dwa koło klasztoru kartuzów,
jeden aż w pobliżu kaplicy Św. Gertrudy. W klasztorze woda stała w krużgankach i w kościele do wysokości
ołtarzy. Sad mnichów został zniszczony,
a ich piwo i wino zepsute tak, że nikt
nie chciał go pić. W ogrodach przed
miastem, po spłynięciu wody, znaleziono wiele ryb, a kapusta dostała
od słonej wody słonawego posmaku.
W okolicznych wsiach, szczególnie
w Żukowie utonęło kilka osób.
Ucierpiało również samo miasto:
w spichlerzach nad rzeką było pełno
wody i wiele towarów sie zmarnowało,
okna w kościele zostały rozbite, w kościele parafialnym spadła część dachu
z wieży, runęło też przedbramie Bramy
Wieprzańskiej. Przewrócony został wiatrak we wsi Krupy. W Kościele, pleban
i burmistrz, ogarnięci wielkim strachem,
ślubowali każdego roku w owym dniu,
świętować po uroczystym nabożeństwie i ku chwale Boga, Najświętszej
Maryi i wszystkich świętych, przejść
z procesją wokół miasta, przy czym rada
miała nieść ufundowaną piękną świecę
woskową i rozdzielać jałmużnę.

leżnych od rybactwa”. Umowa
zakłada dofinansowanie w wysokości 50 procent poniesionych
kosztów kwalifikowanych, nie
więcej jednak jak 1 milion złotych, w tym 750 tys. zł ze
środków UE.

Koncepcja budowy sali sportowej przewiduje dobudowanie
do istniejących budynków szkoły
od strony boiska sali gimnastycznej o wymiarach 30x20 m.
Ogólna powierzchnia zabudowy
wyniesie ok. 752 m kw. i obejmie

oprócz sali gimnastycznej magazyn sportowy, szatnie, umywalnie, WC i pokój dla nauczyciela.
Wstępny planowany termin
zakończenia inwestycji to 31
grudnia 2013 roku. ◗

W roku 1991 ówczesny proboszcz
kościoła pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Darłowie – franciszkanin
Janusz Jedryszek, kierując się dobrem
miasta i tradycją wznowił przerwany
dawniej zwyczaj odbywania procesji
błagalno – pokutnych. Nie inaczej
było 14 września tego roku.

mieczy. Pośród 61 replik eksponowanych według poszczególnych typów
możemy zobaczyć, jakich mieczy używali w walce rycerze od czasów greckich i rzymskich poprzez Wikingów
i średniowiecze oraz miecze władców,
królów i barbarzyńców. Najbardziej
efektowna na wystawie jest imponujących rozmiarów (1,85 m) kopia XVIwiecznego dwuręcznego flamberga,
który kształtem przypomina język

ognia. Repliki mieczy prezentowanych na wystawie w Darłowie wykonali specjaliści z wielu krajów Polski,
Włoch, Francji, Anglii, Hiszpanii i Indii.
Pierwsze miecze, powstawały już
w epoce brązu, na terenie Chin
i Egiptu. Na Pomorzu Słowianie już
w IX wieku p.n.e. używali mieczy. Najdynamiczniejszy rozwój tej siecznej
broni w Europie przypada na średniowiecze, kiedy miecze stały się

symbolem stanu rycerskiego. Bardzo
często miecz otrzymywał własne imię
i noszono go przed władcami na znak
władzy i sprawiedliwości. Był niezbędny przy ceremonii koronacji
i podczas pasowania na rycerza. Na
wystawie możemy zobaczyć jak powstawały miecze ze stali damasceńskiej, jak wyglądał Excalibur utkwiony
w skale, miecze Grunwaldzkie, czy
słynny Węzeł Gordyjski.

Ekspozycja została przygotowana
przez firmę Trzygłów oraz Muzeum
Zamek Książąt Pomorskich w Darłowie w atrakcyjny i kompetentny
sposób. Ekspozycji towarzyszą dwa
specjalnie przygotowane filmy o historii miecza i procesie jego wykuwania. Wystawę można oglądać do
końca września 2012 r. Bilety na wystawę kosztują 8 zł (normalny) i 6 zł
(ulgowy).
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Gościliśmy najlepszych w Europie
I Mistrzostwa Europy
z Łodzi Dryfujących na
Przynęty Sztuczne
zakończyły się zwycięstwem drużyny Polska
A. Mariusz Getka ze
Szczecinka zajął indywidualnie pierwsze miejsce.
Zmagania wędkarskie odbywały się na wodach Bałtyku
przyległych do Darłowa w danich od 10 do 15 września. Wystartowało w nich 7 drużyn: trzy
drużyny polskie, dwie niemieckie i po jednej z Włoch i Luksemburga. Każdego z trzech dni
zaliczanych do ME zawody
trwały po 8 godzin licząc od momentu oddania cumy do momentu zacumowania w porcie
Darłowo. Każdy miał własny
sprzęt wędkarski i własne
sztuczne przynęty. Zawodnicy
łowili głównie dorsze, ale czasami złapali też belonę czy płastugę.
Ich wyniki to wielki sukces dla
polskich zawodników. W klasyfikacji indywidualnej mistrzostw
bezspornym zwycięzcą został
Mariusz Getka, kapitan polskiej
reprezentacji wędkarskiej, od
wielu lat zaprzyjaźniony z Darłowem.
Pomysłodawcą i inicjatorem
tego rodzaju Mistrzostw Europy

Organizatorzy
Organizatorami tego dużego wydarzenia wędkarskiego są:
❚ Polski Związek Wędkarski Okręg
we Wrocławiu
❚ PZW Koło Łosoś w Darłowie
❚ Miasto Darłowo.
Wsparcia udzielają:
❚ Urząd Morski w Słupsku
❚ Zarząd Portu Morskiego w Darłowie
❚ Armatorzy kutrów rybackich
❚ Lokalni hotelarze
❚ Przedstawiciele branży gastronomicznej.
Bazą zawodów był OW Piramida
przy ulicy Północnej.

W skład złotej reprezentacji Polski wchodzili: Jerzy Bajer, Janusz Ciesielski, Mariusz Getka, Witold Janiak, Janusz Kosiński, Czesław Mogilnicki, Roman
Olma, Krzysztof Sosnowski, Piotr Wach, Piotr Ziółkowski.
jest Jerzy Szczeciński – przewodniczący komisji wędkarstwa morskiego Zarządu Głównego
Polskiego
Związku
Wędkarskiego. We wrześniu
2010 Międzynarodowa Federacja Wędkarstwa Morskiego
(FIPS-M) w Dakarze powierzyła
Polsce organizację tych Mistrzostw. Wybór padł na Darłowo, a organizację mistrzostw
wspomagał burmistrz Darłowa
Arkadiusz Klimowicz, również
wędkarz.
Warto dodać, że to nie przypadek, że Mistrzostwa Europy
odbędą się w Darłowie. To właśnie to miasto za sprawą bogactwa miejscowych łowisk,
stało się kolebką polskiego wędkarstwa morskiego. – To właśnie
w Darłowie wędkarze z całego
kraju uczyli się trudnej i wymagającej sztuki połowu ryb z kutrów – mówi Jerzy Szczeciński,
przewodniczący komisji wędkarstwa morskiego Zarządu
Głównego Polskiego Związku
Wędkarskiego. – Dla nas, węd-

Podczas trzydniowych zawodów złowiono 586 ryb. Największą z nich był dorsz o długości 65,5 cm.
karzy, wędkarstwo to nie tylko
hobby i sport. To także sposób
na życie. To nad wodą – w czasie
wspólnych wypraw na ryby
– rodzą się ludzkie przyjaźnie

i więzi koleżeńskie, a złowione
okazy są powodem dumy
i zdrowej koleżeńskiej zazdrości
– dodaje. Jestem przekonany, że
właśnie tu, w bezpośredniej ry-

walizacji sportowej, a także przy
wspólnych wieczornych rozmowach, będziemy mieli okazję poznać się bliżej, zaprzyjaźnić i wymienić doświadczenia. ◗

Darłowska Plaża – niezwykle widowiskowa impreza
Darłowska Plaża to
nazwa jednej z wielu
imprez wędkarskich
organizowanych w
Darłowie. Jej organizatorem jest Piotr Ebel
(prezes Koła PZW Łosoś
w Darłowie). Jednym
ze sponsorów tegorocznej edycji tej imprezy
było Miasto Darłowo.
Ta niezwykle widowiskowa
impreza organizowana jest w Darłowie – uważanym za stolicę polskiego wędkarstwa morskiego
– regularnie od sześciu lat. Jej
termin przypada zawsze na
ostatni weekend sierpnia. W tym
czasie do Darłowa zjeżdżają się
wędkarze z całego kraju, by
stanąć do zawodów, które trwają

non stop – dobę od ich rozpoczęcia. W tym roku w imprezie
wzięło udział 40 zawodników,
którzy łącznie złowili 12 leszczy
oraz 2 płocie. Jak sami znawcy
tego sportu przyznają dużo zależy od szczęścia oraz od nie lada
umiejętności.
Bo surfcasting (łowienie z
brzegu morskiego) to dziedzina,
w której odpowiedni sprzęt i nienaganna technika pozwalają osiągnąć dobre wyniki.
W tegorocznych zmaganiach
największą zdobyczą mógł się pochwalić Janusz Kułaga z Darłówka. Złowił on leszcza o
wadze 2,15 kg i długości 51 cm,
plasując się w klasyfikacji końcowej na trzecim miejscu. Przed
nim znaleźli się: Piotr Pietrzyk
z Poznania (srebrny medal)

i Przemysław Zawisz, również
z Poznania.
Darłowska Plaża jest jedną
z bardziej widowiskowych imprez wędkarskich. Zawodnicy
rozstawiają swoje stanowiska
wzdłuż linii brzegowej na plaży
miejskiej, skąd wędkują przez
24 godziny od momentu rozpoczęcia zawodów do ich zakończenia. Dzięki temu mają okazję
łowić zarówno w ciągu dnia,
przy zachodzie i wschodzie
słońca, jak również w nocy.
W tym czasie zmieniają krajobraz plaż, wzbudzając zainteresowanie spacerowiczów i fotografów, którzy w tym czasie
specjalnie zjeżdżają się do Darłowa, gdzie mogą „upolować”
niezłą fotografię wędkarskiego
Darłowa. ◗

Ogólnopolskie Zawody Wędkarskie odbyły się w dniach 25-26 sierpnia 2012
roku, na plaży zachodniej Darłówka.
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Miasto sprzedaje atrakcyjne
działki nad Bałtykiem
Już wkróce na darłowskim brzegu Bałtyku
wyrosnąć mogą nowe
hotele, pensjonaty
i apartamentowce.
Oferta skierowana jest
do dużych, ale i drobnych inwestorów!
Po niedawnych zmianach
w planie przestrzennego zagospodarowania samorząd postanowił udostępnić do sprzedaży
z pierwszej ręki bez pośredników szereg atrakcyjnych nieruchomości, leżących w Darłówku nad samym morzem lub
w jego pobliżu.
Przy nowo wybudowanej
ulicy Nadmorskiej miasto przygotowuje do sprzedaży 15
uzbrojonych działek o powierzchni ok. 2000 m kw., przeznaczonych pod zabudowę pensjonatową, lub mieszkalno-usługową. Ceny tych nieruchomości wahają się od 300 do 360
zł za m kw. Przy ul. Parkowej
już można kupić 4 działki o powierzchni do 250 m kw. z przeznaczeniem pod zabudowę pensjonatowo-hotelową albo pod
domki rekreacji indywidualnej
w cenie 500–800 zł za m kw.
W listopadzie br. bezpośrednio w pasie nadmorskim
miasto wystawi do sprzedaży
6 nieruchomości o powierzchni
od 4500 do 7000 m kw. przeznaczonych pod budowę hoteli,
apartamentowców i proturystycznych inwestycji. Ponadto
w Darłówku przy ul. Stoczniowej,
która jest równoległą do ul.
Północnej można kupić w przetargu nieograniczonym 10 nieruchomości o powierzchni po 12
arów (1200 m kw.) przeznaczonych pod zabudowę pensjonatową lub apartamentową.
W Darłowie przy al. Jana
Pawła II w pobliżu siedziby
Straży Granicznej zostanie wystawiona do sprzedaży nieruchomość o powierzchni 5555 m kw.

W listopadzie br. bezpośrednio w pasie nadmorskim miasto wystawi do sprzedaży 6 nieruchomości o powierzchni od 4500 do 7000 m kw. przeznaczonych
pod budowę hoteli, apartamentowców i proturystycznych inwestycji.
pod zabudowę sklepu wielkopowierzchniowego. Przy ul. Przemysłowej miasto ma do sprzedania kilka nieruchomości o
powierzchni 2000 – 3500 m kw.
pod zabudowę produkcyjno-magazynową z możliwością budowy budynku mieszkalnego
o powierzchni 100 m kw. Są również do sprzedaży nieruchomości
położone przy ul. Księżnej Zofii,
Jana z Maszewa, Makowej o pow.
ok. 1000 m kw., a także działki
pod budowę garaży położone
przy ul. gen. J. Sowińskiego.
Mamy też dobrą wiadomość
dla deweloperów. Oferujemy do

sprzedaży teren o powierzchni
1,3 ha położony na przedłużeniu ul. Królowej Jadwigi
z przeznaczeniem pod budownictwo wielorodzinne.
Szczegółowe, aktualne informacje można znaleźć na miejskiej
stronie internetowej www.darlowo.pl w zakładce nieruchomości. Zainteresowanym zakupem działek i nieruchomości
chętnie udzieli szczegółowych informacji, a nawet pokaże je w terenie specjalista w Urzędzie Miejskim Teresa Kozłowska, tel. 94
314 22 2 do 26 wew. 207; e-mail:
t.kozlowska@darlowo.pl ◗

Podziel się posiłkiem
W ostatni weekend
września (28-29.09)
w ponad 2,5 tysiąca
sklepów na terenie całej
Polski na ofiarność
i otwarte serca wszystkich, którzy chcą
wesprzeć niedożywione
dzieci, czekać będzie
40 tysięcy
wolontariuszy.
Zbiórka żywności „Podziel się
Posiłkiem” to, obok zakupu produktów „z talerzykiem”, najpopularniejsza forma pomocy
niedożywionym dzieciom, prowadzona w ramach programu
społecznego „Podziel się Posiłkiem”. Organizatorem zbiórki są
Banki Żywności. Każdy może

pomóc, robiąc w te dni zakupy i
przekazując żywność wolontariuszom.
W dniu 28 września 2012
roku, od godziny 16.00 do 19.00
oraz w dniu 29 września 2012
roku, od godziny 10.00 do 19.00,
wolontariusze w sklepach, tj.
BATO, BIEDRONKA, LIDL,
NETTO oraz INTERMARCHE w
Darłowie będą zachęcać kupujących do kupienia choćby jednego opakowania więcej, na
rzecz walki z niedożywieniem
dzieci.
Wolontariusze będą zbierać
produkty o długiej przydatności
do spożycia. Produkty te trafią do
potrzebujących za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Darłowie. ◗

Warto wiedzieć, że nadmorski klimat ma szerokie działanie lecznicze, a jego
oddziaływanie wzmaga się wiosną i jesienią. Wspomaga leczenie dróg oddechowych oraz wpływa na wyeliminowanie różnego rodzaju alergenów.
Specyficzny polski klimat nadmorski tworzy woda morska rozbijająca się o
szerokie piaszczyste plaże, wiatr, nadmorskie wydmy, drzewa i słońce. Najważniejszym czynnikiem leczniczym jest aerosol morski, zawierający leczniczą
solankę i związki jodu. Aerosol morski sięga aż do 10 km od brzegu morza.
Ma zbawienny wpływ na nabłonek dróg oddechowych i pokrywający go śluz.
Staje się on na wiele miesięcy nie do pokonania przez bakterie i wirusy. Zawarty w aerosolu morskim jod hamuje wydzielanie przez przysadkę mózgową
hormonu, powodującego powiększenie tarczycy. Stąd zaleca się pacjentom
z nieznacznym i łagodnym przerostem tarczycy pobyt nad morzem. Istnieją
liczne dowody, że nadmorski klimat silnie zwiększa ogólną odporność organizmu. Duże znaczenie ma w tym także słońce, nawet jeśli jest za chmurami.

Misja Bengal

l

Ponad 2 600 złotych udało się
zebrać wolontariuszom prowadzącym w Darłowie zbiórkę pieniędzy pod hasłem „Misja Bengal”. Pieniądze będą przeznaczone na pomoc
potrzebującym z tej części Azji. Bengal
– kraina historyczna w Azji Południowej, we wschodniej części Niziny
Hindustańskiej, nad Zatoką Bengalską.
Zachodnia część Bengalu leży
w Indiach (stan Bengal Zachodni),
a wschodnią stanowi Bangladesz.
Powierzchnia wynosi około 215,5 tysiąca kilometrów kwadratowych, a
zamieszkuje ją około 235 milionów
ludzi (2003), głównie Bengalczycy.
Największe miasto tego regionu to
Kalkuta w Indiach.
Bengal leży na terenie gęstej sieci
rzecznej i kanałów nawadniających
delty Gangesu i Brahmaputry. Często
występują tu katastrofalne powodzie
i cyklony tropikalne.
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Ten rok jest rekordowy
W Gazecie
Transportowej – tygodniku logistycznym
– ukazał się wywiad
z WALDEMAREM ŚMIGIELSKIM, dyrektorem
zarządu portu
w Darłowie. Oto fragmenty tej rozmowy.

– Od kiedy Port Darłowo
nabrał tak dobrego kierunku rozwoju i jakie osiągnął wyniki po pierwszym
półroczu?
– Stały wzrost przeładunków
notujemy od najgorszego roku
2008, w którym do naszego portu
wpłynęły jedynie 2 statki i przeładowano 3 tys. ton towarów. W
2011 r. obsłużyliśmy 50 statków, a
port przeładował ponad 71 tys.
ton towarów. Na koniec czerwca
2012 r. mamy już 65 przyjętych
statków i ponad 107 tys. ton przeładowanych towarów. Zapowiada się rekordowy rok
w historii Portu Darłowo, ze spodziewanym wynikiem ok. 200
tys. ton. Jest to efekt bardzo dobrze układającej się współpracy
Zarządu z Morską Agencją
Gdynia, która pełni rolę agenta
większości zawijających do nas
statków i jest operatorem wszystkich przeładunków.
Taki wzrost przeładunków
wiążę z realizacją inwestycji budowlanych realizowanych z unijnych programów dofinansowania na lata 2007-2013. Im bliżej
końca tego okresu, im większy
stopień zaawansowania inwestycji np. drogowych czy budowy
lądowych farm wiatrowych, tym
większe zapotrzebowanie na kruszywa, skałki, dolomit, żwiry, itd.
I właśnie te towary masowe są
dominujące w naszym porcie.
– Jakie znaczenie dla roz-

Darłowo jest miastem wyjątkowym bo od wieków jest miastem portowym.
Tylko nieliczne miasta w Polsce mogą tak o sobie powiedzieć. Port Darłowo,
jak sądzę, jest największym pracodawcą w mieście, wliczając prywatne
przedsiębiorstwa tu działające: stocznię, sieciarnię, zakłady skupu i przetwórstwa ryb, cały biznes turystyczny. Rozwijający się port rozwija całe
miasto – mówi Waldemar Śmigielski.
woju portu stwarza produkcja elementów farm
wiatrowych?
– Firma mająca w naszym
porcie produkować elementy wież
wiatrowych jeszcze tej produkcji
nie uruchomiła. Ale jest to firma
powiązana z niemieckim przemysłem stoczniowym z Wolgastu i
Stralsundu. Jak wiemy obie te
stocznie przeżywają obecnie
ogromne trudności, ale rząd niemiecki przeznaczył na pomoc dla
nich kilkaset milionów euro.
Firma dzierżawi od nas dwie hale

po ok. 1500 mkw., regularnie płaci
czynsz i nie zamierza z tej dzierżawy zrezygnować. Dla mnie jest
to sygnał, że wspomniana produkcja jednak ruszy.
Nie ukrywam, że z budową
polskich morskich elektrowni
wiatrowych wiążę duże nadzieje.
Chciałbym, aby Darłowo wykorzystując swoje dogodne położenie geograficzne dokładnie na
środku polskiego wybrzeża, stało
się bazą dla żeglugi off-shore. Budowa i obsługa morskich wież
wiatrowych wymagać będzie

wielu statków dostawczych, holowników i barek.
Planowana budowa farm wiatrowych na Ławicy Słupskiej
sprawia, że portem bazowym dla
tych jednostek może być właśnie
Darłowo. Z myślą o takiej funkcji
Portu Darłowo zakupiliśmy w zeszłym roku 4-hektarową działkę
przy nabrzeżach Szczecińskim
i Gdyńskim oraz rozpoczęliśmy
procedurę uzyskania pozwolenia
na budowę nowego nabrzeża
w porcie handlowym pozwalającego wykorzystać następne tereny, których właścicielem jest
Zarząd Portu.
– Wydaje się, że nastała
dobra koniunktura dla
małych portów. Jak długo
utrzyma się ta hossa w
dobie kryzysu?
– Programy unijne na lata
2007-2013 spowodowały systematyczny wzrost przeładunków
w naszym porcie od roku 2008.
Ekstrapolując tę sytuację na perspektywę finansową 2014-2020
należy planować zmniejszenie
przeładunków w latach 20142015, potrzebnych na przygotowanie inwestycji, a potem kolejny
wzrost wynikający z ich realizacji.
Filozofią działań Zarządu jest
równomierny rozwój trzech jego
funkcji: handlowej, rybackiej oraz
rekreacyjno-sportowej. Dlatego
pozyskując nowe tereny i nabrzeża na potrzeby rosnących
przeładunków w porcie handlowym, jednocześnie budujemy
właśnie nowy basen rybacki i budynek magazynowy na potrzeby
rybaków oraz żeglarską marinę
na 70 jachtów.
– Czy nie obawia się pan
konkurencji ze strony
innych małych portów?
Za „miedzą” pracuje port
w Kołobrzegu.

– Bliska jest mi idea swoistego
trójportu: Kołobrzeg – Darłowo
– Ustka, zagospodarowującego
praktycznie cały południowy
Bałtyk. Każdy port powinien być
osobno zarządzany, realizować
swoją politykę gospodarczą, ale
część celów mogłaby być
wspólna , np. turystyka międzyportowa. Niestety „Ustawa o
portach i przystaniach morskich”, restrykcyjnie ograniczając
zakres działania zarządów
portów, takim działaniom nie
sprzyja i wycieczka autobusowostatkowa z Darłowa do Kołobrzegu nie mogłaby się odbyć ponieważ zapisy ustawy na taką
działalność zarządom portów nie
pozwalają. Oprócz dobrej woli
władz portowych jest jeszcze konieczny prywatny armator, który
by to zorganizował i zarobił pieniądze. Niestety ustawa, która
była dobra kilkanaście lat temu,
teraz wymaga nowelizacji aby
nie ograniczać nowych możliwości działań zarządów małych
portów.
Z punktu widzenia państwa,
najważniejsze jest, aby statki z ładunkami zawijały do polskich
portów. Patrząc na mapę, czy
będzie to port parę kilometrów w
lewo lub w prawo – to już sprawa
drugorzędna. O tym powinien
decydować rachunek ekonomiczny: bliskość ewentualnych
inwestycji, odległość od zakładu
eksportera, umowy z agentami
statków, a także umowy między
portami. Najważniejsze jest, aby
władze centralne i ustawodawca
w swoich działaniach dotyczących małych portów brały
przykład z władz samorządowych i powodowały aby przysłowiowy tort rósł. A wtedy znajdzie się kawałek tego tortu i dla
Darłowa, i dla Kołobrzegu. ◗

Dobre tempo przebudowy nabrzeży
W dobrym tempie
przebiega przebudowa
dwóch nabrzeży
w porcie Darłowo realizowana przez Energopol
– Szczecin S.A.
Zmodernizowanie Nabrzeża
Skarpowego i Parkowego umożliwi pogłębienie toru wodnego
dla statków handlowych do 5 m.
Nabrzeże Parkowe o długości
1040 m ciągnie się po wschodniej stronie rzeki Wieprzy od byłego Przedsiębiorstwa Połowów
i Usług Rybackich „Kuter”
wzdłuż parku do miejsca cumowania statku Zespołu Szkół Morskich „Franek Zubrzycki”. Nabrzeże Skarpowe o długości 297
m ciągnie się od miejsca cumowania statku szkolnego F. Zubrzycki do tzw. kładki kutrowskiej przerzuconej nad rzeką
Wieprzą na wysokości ulic Sportowej i Portowej. Ich przebudowa polega m.in. na wykonaniu nowego nabrzeża z pali
Larsena, na podniesieniu jego
poziomu o 30 cm, pogłębieniu

dna do 5 m z 2,7 m oraz utworzeniu nowych stanowisk postojowych dla statków, a także na
budowie 14 pomostów do cumowania kutrów rybackich.
Przedsięwzięcie przeprowadzane przez Urząd Morski w
Słupsku o wartości 30,1 miliona
zł w 85 procentach zostanie sfinansowane z unijnych funduszy
w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój
sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich
2007–2013”. Resztę potrzebnej
kwoty wyłoży Skarb Państwa.
Roboty będą prowadzone
z przerwą od listopada do lutego
ze względu na zimowanie
ptaków i wędrówki ryb. Planowany termin zakończenia inwestycji 30 czerwca 2013 r.
Zdaniem Arkadiusza Klimowicza, burmistrza miasta Darłowo, realizowana inwestycja
dobrze wpisuje się w strategię
rozwoju portu, który ma być
portem uniwersalnym, czyli handlowym, rybackim i turystycznym. ◗

Od podpisania umowy z wykonawcą wykonano już część prac, ale ich zakończenie planowane jest na 30 czerwca 2013
roku.
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Mistrzowskie
warcaby

Krótko

Zostań
wędkarzem
Zarząd Koła nr 12 „Łosoś”
w Darłowie zaprasza dzieci
i młodzież w wieku 7-15 lat
wraz z opiekunami na spotkanie organizacyjne w dniu 29 września 2012
roku (tj. sobota) o godzinie 16.00 do
Darłowskiej Szkółki Wędkarskiej działającej przy Kole PZW w Darłowie
– ul. M.C. Skłodowskiej 25.
Więcej szczegółów pod nr telefonu:
603 118 422.

l

Zajęcia
ceramiczne
Darłowski Ośrodek Kultury
zaprasza dzieci, młodzież
i dorosłych na zajęcia ceramiczne do Pracowni Ceramicznej
ZAPIECEK (Darłowo – ul. Rzemieślnicza 3).
Spotkania z gliną to miłe spędzanie
czasu w atmosferze twórczego rozwoju. Czas na siebie, dla siebie
z końcowym efektem własnych dzieł.

l

W „Karczmie Rzymskiej”
w Darłowie od 14 do 16
września 2012 pod
patronatem wójta gminy
i burmistrza miasta
Darłowo rozgrywano 39.
Turniej Warcabowy
o „Kryształowy Kamień”.
W uroczystości otwarcia oprócz
wicewójta gminy Darłowo i przedstawiciela samorządu miasta
Darłowo wzięła udział dr Maria
Frej, która napisała pracę doktorską o warcabach polskich zwanych
obecnie
międzynarodowymi.
Znawczyni tajników polskiej gry
przypomniała historię powstania
warcabów stupolowych, których
twórcą był polski oficer Franciszek
Żubr ze świty królowej Marii Leszczyńskiej. Ponadto podkreśliła

fakt, że gra poprawia pamięć, zdolność logicznego myślenia i analizowania faktów.
W turnieju brało udział 47 czołowych polskich zawodników
z całego kraju. O zwycięstwo
rywalizowali warcabiści z: Wrocławia, Gniezna, Bielska Białej,
Janikowa, Mińska Mazowieckiego, Marek, Świecia, Łukowa,
Wronek i Darłowa. Najstarszym
zawodnikiem był Henryk Rowiński, a najmłodszym Bartosz Papierz.
Różnica wieku pomiędzy najstarszym a najmłodszym warcabistą przekraczała 60 lat. W ramach turnieju przeprowadzony
konkurs rozwiązywania zadań
warcabowych. Uroczyste zakończenie i wręczenie nagród
nastąpiło w niedzielę, 16 wrze-

śnia, o godz. 12. Istotny wkład w
rozwój warcabów stupolowych
na Pomorzu wniósł Roman Strzałkowski wieloletni przewodniczący i później sekretarz Rady
Gminnej LZS. Organizował on
międzynarodowe Turnieje w Darłowie, (w tym tzw. żywe warcaby na rynku) z udziałem mistrza
świata Rosjanina Agafonowa. ◗

Klasyfikacja:
Pierwsze miejsce i puchar burmistrza miasta Darłowo zdobył Kamil Krygier (Lokator Gniezno).
Drugie miejsce wywalczył Mateusz Piątek – (Lokator Gniezno).
Na trzecim miejscu uplasował się
Daniel Skowronek – (GZ LZS Darłowo) Kolejne miejsca zajęli: 4Marek Horowski (Sokół Wrocław),
5 – Jakub Grodecki (Diagram Mińsk Mazowiecki), 6 – Marcin Dernoga (Zefir Janikowo). W klasyfikacji wiekowej najlepszymi okazali
się: do lat 10 dziewczęta – Natalia
Jóźwik i chłopcy Michał Ciosmak;
do lat 13 Nikola Przybysz i Kamil
Napiontek oraz do lat 16 Daria
Babiak i Krzysztof Kortas. Najlepszą z kobiet była Katarzyna Dęga
poinformował nas sędzia główny
zawodów Tadeusz Chylewski.

Kontakt: 518 558 520. Polecamy.

Historia
w Darłowie
Rozstrzygnięto ogólnopolski konkurs fotograficzny
„Historia w Darłowie”. Komisja w składzie: Arkadiusz Sip (Dyrektor Darłwoskiego Ośrodka Kultury), Małgorzata Rynarzewska
(artystka, malarka), Anna Skrzynkowska (artystka, malarka), Paulina
Feicht (artystka, malarka) postanowiła przyznać trzy główne nagrody.
Komisja stanęła przed nie lada wyzwaniem ponieważ ilość nadesłanych
prac była naprawdę duża, a poziom
był bardzo wysoki.
Jury przyznało następujące miejsca
i nagrody:
❚ I miejsce Maksymilian Radawski
„Echo” (nagroda 1500 zł)
❚ II miejsce Krzysztof Adami „Dawniej tu się wysiadało” (nagroda 500
zł),
❚ III miejsce Monika Kalkowska „Dialog” (nagroda 300 złotych).

l

Wspólnie
dla zdrowia
Gmina, miasto i powiat
wspólnie wyremontują
budynek darłowskiego
szpitala.
Wójt Franciszek Kupracz, starosta Wojciech Wiśniowski i burmistrz Darłowa porozumieli się
w sprawie dalszych działań związanych z ponownym uruchomieniem darłowskiego szpitala.
Samorządowcy ustalili, że zaproponują swoim radom partycypację w kosztach remontu budynku.
Na pierwszy ogień pójdzie budowa windy. Bez tej inwestycji
trudno myśleć o dalszym funk-

Darłovia
dwukrotnie
lepsza
od Sławy
Najpierw było ligowe zwycięstwo w derbowym meczu
przed własną publicznością.
Darłovia pokonała Sławę Sławno 2:1
(1:0 – Perkowski, 1:1 – Bajtek, 2:1
– Sawa).

l

cjonowaniu opieki szpitalnej
w tym budynku, będącym
własnością gminy wiejskiej Darłowo.
– Zaproponuję radzie miejskiej
udzielenie w przyszłym roku
gminie Darłowo pomocy finansowej w wysokości 150 tysięcy
złotych z przeznaczeniem na budowę windy – mówi burmistrz
A. Klimowicz.
Starosta Wiśniowski zadeklarował wstępnie na ten sam cel 100
tys. złotych. Samorządowcy
chcieliby jak najszybciej doprowadzić do wznowienia opieki
szpitalnej. Najlepiej w 2013, a najpóźniej w 2014 roku. ◗

Nasi zawodnicy wystąpili w składzie:
Kotas – Sawa, Krawczyk, Wiernicki,
Wierzbowski – Zawada (70’ Piotrowski), Jakubowski, Duda, Włodarczyk (80’ Wisowaty) – Łańko, Perkowski.
Później był wyjazd do Sławna na
mecz w ramach Pucharu Polski. Tam
również Darłovia okazała się lepsza
od rywala zza miedzy. Wygraliśmy
3:2. (0:1 – Perkowski , 1:1 – Minda,
1:2 – Włodarczyk, 1:3 – Wiernicki,
2:3 – Walczak).

Pół kilometra drogi i most
Wkrótce ruszy budowa
nowego mostu
w Darłowie i odcinka
obwodnicy Darłowa.
Zachodniopomorski Zarząd
Dróg Wojewódzkich w Koszalinie rozstrzygnął już przetarg
w tej sprawie. Wzięło w nim
udział 10 firm, a najkorzystniejszą ofertę złożyło Wrocławskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Nr 2 S.A.

z Wrocławia, które zobowiązało
się do realizacji inwestycji za
sumę 15 301 755,84 zł, łącznie
z podatkiem VAT.
Rozstrzygnięto też przetarg
na zarządzanie wspomnianym
projektem. Wybrano najkorzystniejszą ofertę Przedsiębiorstwa
Usług Inwestycyjnych Powiernik
z Koszalina, które zaproponowało cenę 164 820.
W ramach inwestycji 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
zakończenie prac w terminie do
31 października 2013 roku.
Budowa półkilometrowego
odcinka wraz z mostem będzie
drugim etapem obwodnicy Darłowa (pierwszym była ulica
Sportowa). Na trzeci fragment,
biegnący od drogi krajowej nr
37, miasto ma już zapewnione
pieniądza. Ta inwestycja ma zakończyć się w drugiej połowie
2014 roku. ◗
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