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Przedłużono
ulicę 

Kilka dni temu oddano do
użytku przedłużony odcinek

ulicy Witolda Lutosławskiego. 
Wybudowany odcinek jest drogą
tymczasową o długości 130 i szero-
kości 5 metrów. Nawierzchnia ulicy
została wykonana z płyt betonowych

Jomb z otworami wypełnionymi  kru-
szywem. Przedłużenie tej ulicy umo-
żliwiło dojazd do  sześciu już sto-
jących tam domów i dalszych 17
sprzedanych już nieruchomości.  Po-
nadto droga ta ułatwiła dojazd do
ulicy Wybickiego. Przy okazji przeło-
żono kilka sztuk wielkich płyt beto-
nowych na drugim odcinku tej samej
ulicy. Wartość inwestycji to ponad
208 tys. złotych. �

l

Zakończono prace przy
zagospodarowaniu tere-
nu wokół SP 3 w
Darłowie. Samorząd
wydał na to ponad 400
tys. złotych! 

20 listopada zakończono inwe-
stycję określaną w dokumentach
jako „Zagospodarowanie terenu
wokół Szkoły Podstawowej Nr 3
włącznie z budową ogrodzenia 
i oświetlenia”. W praktyce ozna-
czało to wykonaniu drogi przeciw-

pożarowej, utwardzeniu kostką 
betonową placu przed wejściem 
do gmachu szkoły, oświetleniem
obszaru oraz ogrodzenie terenu
szkoły wraz z wykonaniem bramy
głównej otwieranej na pilota.  

Zagospodarowanie terenu obej-
mowało również zamontowanie 16
lamp z oświetleniem ledowym oraz
zbudowanie ogrodzenia o długości
prawie pół kilometra. Inwestycję
wartą  408 tys. zł wraz  z robotami
dodatkowymi sfinansowano z bu-
dżetu miasta Darłowo. �

Pięknie wokół
„Trójki” 

W budżecie na 2014 rok
władze miasta prawie
połowę budżetu prze-
znaczają na inwestycje.
Projekt budżetu przewi-
duje wydatki 85.6 mln
zł, z czego prawie 41.3
mln zł, (48,2 procent)
planuje się przeznaczyć
na inwestycje. Dochody
mają wynosić 51.3 mln
zł.

Taki poziom wydatków inwe-
stycyjnych utrzymuje się od kilku
lat. W struktura planowanych wy-
datków wyjątkowe miejsce zaj-
muje rybołówstwo i rybactwo, na
które  przeznaczono ponad 15 mln
zł. W ramach tych wydatków
9.592  tys. zł przeznaczono na kon-
tynuację budowy nowego basenu
rybackiego w porcie oraz 5.469
tys. zł na przedłużenie Nabrzeża
Słupskiego.

Równie ważną dziedziną jest
także transport i łączność, na które
przeznaczy się  14.837 tys. zł. Ta
kwota pozwoli na poprawę do-
jazdu do portu morskiego w Da-
rłowie z dróg krajowych i woje-
wódzkich poprzez budowę dróg
dojazdowych (13 mln zł), budowę
przystani jachtowej na pomostach
pływających w basenie rybackim
(1,6 mln zł), budowę chodników
przy ulicach: gen. Maczka, Księ-
żnej Anny, Spokojnej ( 220 tys.
zł),budowę parkingu przy ul. 
Wyspiańskiego (etap I – 150 tys.

zł),budowę skrzyżowania ulic 
Leśnej z Wiśniową (70 tys. zł), 
budowa ul. Polnej (69 tys. zł),  od-
wodnienie ul. Wiejskiej (100 tys.
zł), przebudowę podwórek na
Starym Mieście (200 tys. zł), zakup
i montaż świateł nawigacyjnych
(350 tys. zł). 

Na turystykę przeznaczono
1.789 tys. zł, z tego budowa ter-
minala pasażerskiego  pochłonie
1.250 tys. zł, opracowanie doku-
mentacji technicznej budowy pro-
menady spacerowej (200 tys. zł), a
utrzymanie plaż i realizacja pro-
jektu „Interface Plus (399 tys. zł).

Na gospodarkę mieszkaniową
miasto planuje przeznaczyć sumę
2.757 tys. zł. 

Na administrację publiczną za-
planowano wydatki w wysokości
6.582 tys. zł, w tym 196 tys. na
funkcjonowanie Rady Miejskiej, 60
tys. zł na zakup sprzętu kompute-
rowego i zakup oprogramowania,
628 tys. zł na promocję miasta

Oświata i wychowanie oraz
edukacyjna opieka wychowawcza
w roku 2014 pochłoną 15.361 tys.
zł. Na opiekę społeczną i profilak-
tykę społeczną przeznaczono
8.712 tys. zł. Wydatki na gospo-
darkę komunalną i ochronę śro-
dowiska wyniosą 5.533 tys zł, 
w tym 300 tys. zł przeznaczono na
budowę oświetlenia ulic:  Polnej,
Wybickiego i Lutosławskiego.
Blisko trzy miliony pójdzie na go-
spodarkę odpadami. 

Na kulturę i ochronę dzie-

dzictwa narodowego zaplanowa-
no wydatki na kwotę 1.441 tys. zł,
w tym na utrzymanie i działalność
DOK – 947 tys. zł, Biblioteki Miej-
skiej 357 tys. zł. Wydatki na kul-
turę fizyczną i sport mają wynieść
rekordowo 10.128 tys. zł. W ra-
mach tych wydatków zaplano-
wano 1.600 tys. zł na budowę sali
sportowej w Zespole Szkół im. S.
Żeromskiego i 7.500 tys. zł na bu-
dowę Bałtyckiego Centrum Kon-
gresowego. Ponadto na budowę
całorocznych siłowni na wolnym
powietrzu wraz z elementami
malej architektury zaplanowano
584 tys. zł. Na ochronę zdrowia
zaplanowano 683 tys. zł

Projekt budżetu miasta na rok
2014 został już przeanalizowany
we wszystkich Komisjach Rady
Miejskiej i oceniony wysoce pozy-
tywnie, szczególnie za jego proin-
westycyjny charakter. Planowana
różnica między dochodami, a wy-
datkami w wysokości 34.331.179
zł zostanie pokryta z nadwyżki
budżetowej z lat ubiegłych i do-
tacji unijnych w wysokości 16.331
tys. zł oraz kredytem inwesty-
cyjnym na kwotę 18 mln zł.

– Mimo, że rok 2014 nie będzie
dla finansów miasta Darłowa
łatwy zdecydowaliśmy, że nie
będziemy podwyższać zarówno
podatku od nieruchomości, jak
podatku od środków transporto-
wych – stwierdził burmistrz Ar-
kadiusz Klimowicz. 

L. WALKIEWICZ

Miliony 
na inwestycje 

W skrócie

Będzie 
widno

W listopadzie zapłonęły
nowe lampy ledowe wzdłuż
ulicy Przemysłowej.

Dziesięć nowo posadowionych lamp
oświetleniowych ulicy Przemysłowej
posiada oprawy ledowe, które dają
możliwość redukcji pobieranej mocy
o 50 procent w okresie późnych go-
dzin nocnych. Inwestorem był referat
gospodarki komunalnej i mieszka-
niowej Urzędu Miejskiego. Inwe-
stycje kosztowała 68,5 tys.  złotych.  

Małe, 
a cieszy 

Prawie 100 tys. złotych kosz-
towały dwa chodniki przy
blokach wzdłuż ulic H. Wie-

niawskiego i  H. Sawickiej.
Koniec roku przyniósł szereg mniej-
szych inwestycji poprawiających in-
frastrukturę drogową i bezpieczeń-
stwo mieszkańców. Pracownicy 
referatu gospodarki komunalnej 
i mieszkaniowej Urzędu Miejskiego 
w Darłowie odebrali chodnik wraz 
z pasem postojowym dla pojazdów
wzdłuż budynku nr 23 przy ulicy Hen-
ryka Wieniawskiego (kosztował 54,4
tys. złotych). Jednocześnie wykonano
i odebrano chodnik przy ulicy Hanki
Sawickiej 7 wraz z pięcioma do-
jściami do klatek schodowych bu-
dynku nr 7. Ta inwestycja kosztowała
41,3 tys. złotych. �

l

l
21 listopada
ważące ponad 140
ton łuki nowego
darłowskiego
mostu zostały usta-
wione na przęsłach
i wspornikach na
obu brzegach rzeki
Wieprzy. 

W miejscu, gdzie  do niedawna
była przerzucona „kładka ku-
trowska” na żelbetonowych przy-
czółkach powstał most łukowy 
o rozpiętości 48 metrów, w tym 
44 metry bezpośrednio nad rzeką.
Do montażu trzech 60 tonowych

przęseł i  dwóch łuków wykorzy-
stano specjalistyczny dźwig samo-
bieżny  na gąsienicach, który może
podnieść ciężar o masie  500 ton.

Cała stalowa konstrukcja łuko-
wego mostu waży 300 ton. Po ze-
spalaniu konstrukcji mostu i za-
montowaniu cięgien, które łączą
łuki mostu z pomostem, montaż
stalowej konstrukcji dobiegł końca.
Tworzenie mostu przebiegało w
kilku etapach. Po wykonaniu stalo-
wych elementów w zakładzie pro-
dukcyjnym, przewieziono je do Da-
rłowa. Tu, na placu montażowym,
ustawiono konstrukcję pomoc-
niczą, która umożliwiła zespawanie
elementów w trzy przęsła i dwa
łuki. Drugą konstrukcję pomoc-
niczą ustawiono tuż nad lustrem

rzeki Wieprzy. Umożliwia ona
montaż elementów mostu w całość.
Dalsze prace przy budowie mostu
drogowego z uwagi na aurę będą
kontynuowane na wiosnę

Most razem z odcinkami drogo-
wymi i rondem na ul . Morskiej po-

łączy aleję Jana Pawła II, ul. Spor-
tową i Portową oraz umożliwi do-
jazd do portu wewnętrznego od
strony Słupska i Ustki z pomini-
ęciem darłowskiej starówki. Pod
mostem będą mogły przepływać
spore jachty, gdyż jego konstrukcja
będzie znajdowała się 3,5 metra
nad lustrem wody. Na prawym
brzegu, między przyczółkiem
mostu a rzeką, powstanie przejście
dla pieszych, które połączy istnie-
jące nabrzeża Skarpowe i Parkowe
z przyszłościowym deptakiem nad
wschodnim brzegiem Wieprzy.

Wykonawcą całego zadania jest
Wrocławskie Przedsiębiorstwo 
Budownictwa. Wartość prac bu-
dowlanych ma się zamknąć się 
w kwocie 15,3 mln zł. �

Most spiął brzegi

Rzadkość
Mosty łukowe w woj. zachodnio-
pomorskim są rzadkością. Podob-
ny obiekt można zobaczyć przy
wjeździe na wyspę Wolin, gdzie
droga przecina rzekę Dziwnę 
i w Choszcznie. Nowy most skróci
drogę do Darłówka i stanie się ko-
lejną atrakcją Darłowa.
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Wielki sztorm
wywołany przez
orkan  Xawery
unieruchomił
darłowska flotę,
powalił blisko
setkę wiekowych
drzew i uszkodził
kilka budynków, 
w tym dach kościo-
ła mariackiego 
i szkoły. 

W Darłówku nad morzem 
w dzień Św. Mikołaja wiał północno-
-zachodni i zachodni bardzo silny
wiatr o prędkości 80 km/godz. 
W porywach dochodził nawet do
135 km/godz. Odpowiada to 10
stopniom w skali Beauforta, a miej-
scami do 12 stopni w skali Beau-
forta. Napór wiatru  i ogromne fale
sztormowe spowodowały cofkę 
i wzrost poziomu wody przy ujściu
rzeki Wieprzy do Bałtyku. Cofająca
się fala swoim grzbietem przekracza
stan ostrzegawczy i dochodziła do
stanu alarmowego (600 mm). 

Bardzo silny wiatr powalił, 
a niektóre wyrwał z korzeniami
łącznie blisko setkę drzew położo-

nych przy ulicach: Morskiej, J. Con-
rada, Zwycięstwa, Słowiańskiej.
Ponadto przewrócił lampę solarną
na parkingu, zniszczył wiele re-
klam, uszkodził budynek miesz-
kalny przy ul. Chińskiej, dach 
kościoła  mariackiego i pozrzucał
wiele dachówek, w tym także z ra-
tusza i Zespołu Szkól im S. Żerom-
skiego. Darłowska straż pożarna
cięła i usuwała wiele drzew bloku-
jących dojazd do Darłówka
wschodniego zarówno od strony
ulicy Morskiej, jak i Słowiańskiej.
Pełne ręce roboty przy usuwaniu
szkód mieli również pracownicy
Miejskiego Przedsiębiorstwa Go-
spodarki Komunalnej. �

Xawery 
zaatakował
Darłowo 

25 listopada, 
w darłowskim ratuszu,
zebrali się członkowie
Miejsko-Gminnego
Klubu Honorowych
Dawców Krwi PCK
„Kropelka”. 

W tym roku przypada 55-lecie
Honorowego Krwiodawstwa PCK
w Polsce, a hasło na ten jubileusz
brzmi „Kobiety dla honorowego
krwiodawstwa”. Na spotkaniu
obecni byli członkowie Klubu, sta-
rosta powiatu sławieńskiego – Woj-
ciech Wiśniowski, burmistrz Da-
rłowa – Arkadiusz Klimowicz, wice
wójt gminy Darłowo – Radosław
Głażewski,  Waldemar Ślęzak – kie-
rownik Koszalińskiej Stacji Krwio-
dawstwa i Krwiolecznictwa, prezes
zarządu rejonowego PCK w Ko-
szalinie Bernard Krupski, dyrek-
torka Miejskiego Gimnazjum 
Małgorzata Świątkowska. Na uro-
czystości zostali wyróżnieni krwio-
dawcy, którzy przez wiele lat dla
potrzeb lecznictwa bezinteresownie
oddawali krew. 

Wyróżnieni, poza dyplomami,
otrzymali także upominkami ufun-
dowane przez starostę sławień-

skiego, burmistrza Darłowa i wice
wójta gminy Darłowo. Wszyscy zaś
członkowie Klubu otrzymali  upo-
minki ufundowane przez spon-
sorów. Całość uświetnił występ
uczniów Miejskiego Gimnazjum
pod kierownictwem Krystyny Le-
śniewskiej. Działalność Klubu
„Kropelka”  jest wysoko oceniana
przez społeczeństwo lokalne, sa-
morządy i władze PCK. Zarząd 
rejonowy PCK w Koszalinie 
w uznaniu zasług Klub „Kropelka”
uhonorował okolicznościowym
medalem.  Całą uroczystość przy-
gotowała i poprowadziła  Teresa
Gadalińska – prezes Klubu HDK
PCK „Kropelka”. �

Przekazują 
krople życia

Wyróżnieni:
Bogusław Sulik, Mateusz Matu-
szak, Małgorzata Piłat,  Michał Kuś,
Wiesław Kwieciński, Marta Matu-
szak, Monika Nowicka, Marian 
Michalak, Wiktoria Walkowiak,
Anna Kaziszyn, Teresa Gadalińska,
Sylwia Szymczak, Patrycja Kaffka,
Krzysztof Iwanowski.

Jubileusz 
kombatanta

19 listopada, w świetlicy
Polskiego Komitetu Pomocy

Społecznej, Wacław Węgliński ob-
chodził 90. urodziny.
Porucznik Wacław Węgliński pochodzi
z Ziemi Opoczyńskiej. Tam podczas 
II wojny światowej walczył w oddziale
Armii Krajowej dowodzonym przez
pułkownika Michała Sosnowskiego.
Do Darłowa przybył 2 lutego 1946
roku. W Starym Jarosławiu osiadł na
gospodarce rolnej. Tu się ożenił i do-

chował się czworo dzieci, 12 wnuków
i 24 prawnuków. Od wielu lat razem 
z Kazimierzem Kuligowskim działa 
w zarządzie miejsko-gminnego koła
Związku Kombatantów RP i Byłych 
Więźniów Politycznych. Obecnie jest
przewodniczącym komisji rewizyjnej. 
Gratulacje, wyrazy wdzięczności i ży-
czenia wielu lat w zdrowiu złożył 
jubilatowi burmistrz Darłowa – Ar-
kadiusz Klimowicz i wice wójt gminy
Darłowo Radosław Głażewski. 
W trakcie uroczystego spotkania
dzielono się wspomnieniami z cza-
sów walk o niepodległą Ojczyznę.

L. WALKIEWICZ

Przybyło 
dróg

W Darłowie oddano do
użytku trzy nowe tymcza-

sowe ulice: Nagietkową, Fiołkową 
i Makową, położone na zachód 
od al. Jana Pawła II i na północ od 
ul. Sportowej. 
Ulica Makowa i Fiołkowa są równo-
ległe do alei JPII i zarazem prostopadłe
do ul Sportowej. Natomiast ulica Na-
gietkowa jest równoległa do Spor-
towej i łączy ul Fiołkową z Makową. Na
tych do niedawna polnych drózkacyh

zostały zagęszczone i wzmocnione
geotkaniną podłoża. Nawierzchnie 
o szerokości 5 metrów zostały wyko-
nane z płyt betonowych typu Jomb 
o grubości 12,5 cm. Wykonawcą ulic
było Przedsiębiorstwo Drogowe
„Drobet” ze Sławna, które wygrało nie-
ograniczony przetarg na te prace. In-
westycje zrealizowano kosztem 641,8
tys. złotych. Jak poinformował nas kie-
rownik budowy ze względu na utrud-
nienia pogodowe oraz wody gruntowe
istnieje obawa, że niektóre odcinki
tych ulic osiądą i wówczas w ramach
okresu gwarancyjnego zostaną popra-
wione na wiosnę przyszłego roku. �

l

l
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W niedziele, 8 grudnia, na rynku
w Darłowie odbyło się wielkie,
gwiazdkowe party mikołajkowe
wydane z okazji jubileuszowej 
5. Darłowskiej Laponii Świętego
Mikołaja.  

Ponad pół tysiąca zaangażowa-
nych wolontariuszy, 500 balonów
napełnionych helem z przymoco-
wanymi  listami do  Mikołaja, 25-ki-
logramowy tort urodzinowy, 
5 mega paczek rozlosowanych 
w loterii oraz najgłośniejsze „sto
lat” dla Mikołaja  – to tylko część
atrakcji, jakie tego dnia czekały na
przybyłych na darłowski rynek. 

Wspaniały jarmark bożonaro-
dzeniowy – uznany za największy
w regionie – trwał od godziny 13
do 16 i zgromadził setki odwiedza-
jących. Rynek z choinką, sceną 
i kramami został opanowany przez
kilkuset Mikołajów i Mikołajek w
czerwonych czapach. Ustawione po
obwodzie kramy wabiły stroikami,

świątecznymi wypiekami, kołem
fortuny i emanowały atrakcjami.
Największe powodzenie miał 
namiot Świętego Mikołaja, gdzie
dzieci przybijały z nim piątkę, 
a jego elfy częstowały je słodyczami
i sokami prosto z wora przywie-
zionego z Laponii. Rodzice uwiecz-
niali spotkanie swoich pociech 
z Mikołajem aparatami fotograficz-
nymi i telefonami.  Podczas kier-
maszu można było pomalować
bombkę lub twarz  albo wysłać list
do Świętego Mikołaja za pomocą
poczty balonowej.

Oczekiwany Mikołaj przybył 
w tym roku do miasta Króla Eryka
w asyście strażaków. Na najbliż-
szych współpracowników i po-
mocników w tym roku wybrał:
śnieżynki i uczniów z darłow-
skiego liceum ogólnokształcącego
im. Stefana Żeromskiego. To oni
bowiem, jako pierwsi złożyli mu
deklarację pomocy. Imprezie to-

warzyszyły przez cały czas wy-
stępy przedszkolaków i uczniów
szkół podstawowych, gimnazjów,
liceum oraz morsacy.

Na rynku w Darłowie nie za-
brakło wolontariuszy z 13 od-
działów Darłowskiego Centrum
Wolontariatu  (z terenu całego po-
wiatu sławieńskiego), zaprzyja-
źnionych z DCW stowarzyszeń,
przyjaciół i partnerów. Podczas im-
prezy prowadzona była zbiórka
publiczna , która w tym roku osią-
gnęła rekordową sumę – blisko 
8 tys. zł. Kwota ta zasili konto DCW
z przeznaczeniem na fundusz sty-
pendialny dla dzieci i młodzieży 
z niezamożnych środowisk oraz
działalność wolontariuszy. 

Ten przedświąteczny mikołaj-
kowy jarmark pełen atrakcji skupił
setki rodzin i pozostawił niezapo-
mniane wrażenia i wspaniałą świą-
teczną atmosferę. 

Na zakończenie imprezy – o go-
dzinie 17 w Kościele Mariackim 
w Darłowie odbył się koncert
uczestników programu Mam Ta-
lent – chóru GOSPEL JOY.  To mu-
zyczne wydarzenie było poniekąd
formą podziękowań dla wszyst-
kich, którzy nawet w najdrobniej-
szym stopniu przyczynili się do or-
ganizacji tej wyjątkowej imprezy. �

Darłowo – serce polskiego wolontariatu  

Rekordowa Laponia
Gdzie wolontariuszem jest przedszkolak 
i emeryt, przedsiębiorca, pracownik firmy,
samorządowiec, uczeń i nauczyciel?! 
W Darłowie! Tu wszyscy działają lokalnie!
Udowodniła to 5. Darłowska Laponia 
Świętego Mikołaja.



Więcej zdjęć
Fotorelację z wydarzenia można
zobaczyć na stronie oficjalnej
Miasta Darłowa – pod adresem
www.darlowo.pl w dziale galeria.
Szczegółowa relacja zostanie opu-
blikowana na stronie wolonta-
riatu pod adresem: 
www.wolontariat.com.pl
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Organizatorami imprezy byli: Da-
rłowskie Centrum Wolontariatu,
Miasto Darłowo i Radio Koszalin.
Wsparcia udzielili darczyńcy i lu-
dzie dobrej woli. Wolontariusze
„Darłowskiej Laponii Świętego
Mikołaja” dziękują placówkom
oświatowym oraz wszystkim ofia-
rodawcom, sponsorom, za ich
wkład w tę udaną imprezę
tłumnie odwiedzaną przez rodziny
Darłowiaków.
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Samorząd
wspiera oświatę 

Zespół Szkół Społecznych
im. Lotników Morskich 

w Darłówku dzięki samorządowemu
wsparciu ma nowe schody. 
Placówka – choć prowadzona przez
Społeczne Towarzystwo Oświatowe,
a nie darłowski samorząd – otrzy-
mała pieniądze z miejskiej kasy na
budowę schodów do głównego we-
jścia do budynku szkolnego. Nie za-
pomniano także o walce z barierami
architektonicznymi i z boku zbudo-
wano podjazd z poręczami ze stali

nierdzewnej przystosowany do ko-
munikacji osób niepełnosprawnych.
Samorząd miejski przeznaczył na ten
cel prawie 13,5 tys. złotych. W tym
samym czasie szkoła (już z własnych
pieniędzy) odnowiła salę gimna-
styczną. �

Pasowanie 
na przedszkolaka

Trzylatki z grupy „Skrzatów”
Przedszkola Niepublicznego

„Promyczek” w Darłowie 21 listo-
pada zostały pasowane na przed-
szkolaków. 

Cała grupa odświętnie ubrana przy-
witała swoich rodziców i innych gości
przybyłych na tę uroczystość. Prezen-
tując wiersze i piosenki, dzieci udo-
wodniły, że stały się przedszkolakami.
Po występie przyszedł czas na ślubo-
wanie. Pani dyrektor czarodziejskim
ołówkiem pasowała wychowanków,
wręczając pamiątkowe dyplomy i cze-
koladki. Zebrani nagrodzili małych 
artystów brawami, a rodzice z dumą
fotografowali bohaterów tego popo-
łudnia. Na zakończenie wszyscy mogli
skosztować słodki poczęstunek przy-
gotowany przez rodziców i wycho-
wawczynie.

NATALIA SAJKO

l

Trzej uczniowie 
z darłowskiej „Trójki”
– Szymon Perka, Michał
Pawlicki i Dawid Schań 
–  zakwalifikowali się do
wojewódzkich etapów
konkursów języka pol-
skiego i matematyki.

19 i 20 listopada  w Gimnazjum
Miejskim nr 1 w Sławnie odbyły się
eliminacje rejonowe Konkursu
Języka Polskiego oraz Konkursu
Matematycznego dla uczniów
szkół podstawowych organizo-
wane przez Zachodniopomor-
skiego Kuratora Oświaty. 

W obydwu konkursach Szkołę
Podstawową nr 3 w Darłowie re-
prezentowało pięcioro uczniów:
Mateusz Kupracz,  Hanna Paw-
licka, Michał Pawlicki, Szymon
Perka i Dawid Schań. Uczestnicy
zmagali się z trudnymi zadaniami
sprawdzającymi ich wiadomości 
i umiejętności z przedmiotów 
objętych konkursami. Musieli wy-
kazać się między innymi rozumie-
niem czytanego tekstu, znajomo-
ścią terminów literackich oraz
norm gramatycznych, ortograficz-
nych i interpunkcyjnych. Oprócz
wiedzy i umiejętności matematycz-
nych charakteryzować ich musiało

także logiczne myślenie niezbędne
przy rozwiązywaniu nietypowych
zadań tekstowych o podwyższo-
nym stopniu trudności.

Trójka uczniów uzyskała bardzo
dobre wyniki i została zakwalifiko-
wana do etapu wojewódzkiego. 
W Konkursie Języka Polskiego są to
– Szymon Perka i Dawid Schań, 
a Konkursie Matematycznym 
– Szymon Perka i Michał Pawlicki.  

Wszystkim uczestnikom kon-
kursów serdecznie gratulujemy
uzyskanych wyników, a uczniom
zakwalifikowanym do finałów wo-
jewódzkich życzymy powodzenia
w dalszej rywalizacji. �

Gratulujemy!

Zdolni filolodzy i matematycy 

Krótko

l

W listopadzie 44 uczni-
ów klas pierwszych pod-
stawówki i gimnazjum
Zespołu Szkół
Społecznych w Darłówku
złożyło ślubowanie  
i zostali przyjęci 
w poczet uczniów pla-
cówki.  

– Już od 2 września jesteście
uczniami naszej szkoły, ale tak na-
prawdę to dziś staniecie się pe-
łnoprawnymi uczniami Społecznej
Szkoły Podstawowej i Społecz-
nego Gimnazjum w Zespole Szkół
Społecznych im. Lotników Mor-
skich STO w Darłowie. Z przy-
jemnością pasuję Was na Uczniów
i przyjmę w poczet naszej Szkolnej
Rodziny – przywitała  uczniów 
Joanna Tarkowska, dyrektor pla-
cówki. 

Pierwszoklasiści ślubowali
m.in., że swoim zachowaniem
dadzą wyraz szacunku dla tradycji
Szkoły oraz wyraz uczniowskiej
kultury, że będą starać się  kszta-
łtować w sobie cechy prawdziwego
patrioty, dbać  o  piękno  mowy 
ojczystej,  szanować  poglądy  
i  przekonania  innych oraz prze-
ciwstawiać się  wszelkim  prze-
jawom  brutalności  i  wulgarności.

Ślubowania odbyło się w obec-
ności zaproszonych gości: rodzin,
szkolnych kolegów i koleżanek, na-

uczycieli, burmistrza Arkadiusza
Klimowicza, o. Grzegorza Piśko, 
o. Czesława Kozieła, a także wycho-
wawczyń z edukacji przedszkolnej 
i przedstawicieli Samodzielnego
Koła Terenowego STO nr 238. 

Uroczystość została połączona 
z występem artystycznym klasy
pierwszej szkoły podstawowej,
który wraz ze swoimi uczniami
przygotowała pani Marzenna Sta-
rzyńska. Uczennice z klasy IV wcie-
liły się w dobre wróżki i przeka-
zały swoim młodszym kolegom 
i koleżankom cenne przymioty su-
miennego ucznia – pracowitość,
mądrość, miłość patriotyczna oraz
wrażliwość na dobroć ludzi 
i piękno sztuki. 

Na zakończenie uczniowie po-
wtórzyli rotę ślubowania, a także
podziękowali przybyłym go-
ściom. �

Ślubowanie
pierwszaków 
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W sobotę 7 grudnia
Miejskie Gimnazjum 
im. Stanisława
Dulewicza rozegrano
Turniej wiedzy sporto-
wej „Na olimpijskim
szlaku – droga do Soczi”.
W kategorii otwartej
wygrał darłowianin
Roman Strzałkowski 
i zakwalifikował się 
do ogólnopolskiego fina-
łu, gdzie zakwalifikowała
się także drużyna 
z Darłowa. 

Do Darłowa przyjechało 34 ki-
biców sportowych z pięciu woje-

wództw (zachodniopomorskie,
pomorskie, wielkopolskie, ku-
jawsko-pomorskie, lubuskie).
Konkurs był kontynuacją kon-
kursu „Od Chamonix do Soczi” 
i został rozegrany w trzech kate-
goriach: otwartej, młodzieżowej 
i gimnazjalnej, a polegał na roz-
wiązaniu testu składającego się 
z kilkudziesięciu pytań o różnej
skali trudności.                

W kategorii otwartej za Ro-
manem Strzałkowskim uplasował
się Mateusz Grabowski ze Sztumu
(woj. pomorskie), a trzecie wywal-
czył Andrzej Mielniczek z Konina
(woj. wielkopolskie). Drużynowo
w kategorii otwartej I miejsce zajęli

także zawodnicy Darłowa w skła-
dzie: Roman Strzałkowski, Stani-
sław Drygała i Jerzy Roszak i oni
będą reprezentować województwo
zachodniopomorskie w finale
ogólnopolskim. 

W kategorii młodzieżowej dru-
żynowo zwyciężyli uczniowie 
z Gryfic (zachodniopomorskie), zaś
indywidualnie najlepszym okazał
się Kamil Kin z Nowego Dworu
Gdańskiego, reprezentujący woje-
wództwo pomorskie. 

Najlepszymi gimnazjalistami 
z terenu gminy i miasta Darłowo
okazały się uczennice gimnazjum
z Jeżyczek: Izabela Zaborowska,
Aleksandra Florkiewicz, a trzecie

miejsce zajął Damian Słupski z gim-
nazjum w Kopnicy. 

Fundatorami nagród i patro-
nami turnieju strefowego „Na olim-
pijskim szlaku – Od Chamonix do
Soczi” byli burmistrz Darłowa, wójt
gminy Darłowo oraz Polski Ko-
mitet Olimpijski.

Pytania przygotował i nadzór
nad przebiegiem konkursu w Da-
rłowie sprawował Stanisław Sien-
kiewicz przewodniczący Stowa-
rzyszenia Ogólnopolskiego „Super
Kibic”  z Dzierżoniowa.

Gościem honorowym turnieju
wiedzy olimpijskiej był Stanisław
Olszyński – v-ce prezes Zachod-
niopomorskiej Rady Olimpijskiej.

Opowiedział o sukcesach olimpij-
skich Mariana Tałaja i Andrzeja
Standowicza, którzy byli jego wy-
chowankami.

Z uczestnikami konkursu spo-
tkał się Andrzej Doliński, olimpij-
czyk, gwiazda polskiej  koszykówki
lat 70. i 80., który barwnie opo-
wiadał o swoich przeżyciach zwią-
zanych z rozgrywkami olimpij-
skimi w Moskwie w 1980 r.

Duże podziękowania należą się
dyrekcji i pracownikom Miejskiego
Gimnazjum, którzy ogromnym wy-
siłkiem własnym stworzyli dosko-
nałe warunki do przeprowadzenia
eliminacji strefowych.

LESZEK WALKIEWICZ

Tytani wiedzy olimpijskiej 
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W filii Miejskiej
Biblioteki Publicznej 
im. Agnieszki Osieckiej
powstał Darłowski Klub
Literacki.

Głównym inicjatorem utworzenia
Klubu jest Elżbieta Tylenda, która
szefuje grupie poetyckiej „Okno na
Poezję”. Grupa inicjatywna posta-
wiła sobie za cel utworzenie na razie
nieformalnego stowarzyszenia.  Ini-
cjatorzy chcą zintegrować osoby 
piszące i zainteresowanych literaturą.
Wspólne działanie pozwoli na pozy-
skiwanie środków na publikacje 
i wydawnictwa. Przynależność do
grupy jest ponadpokoleniowa. Klub
planuje organizowanie spotkań,

warsztatów literackich i wiele in-
nych interesujących przedsięwzięć. 
W składzie grupy inicjatywnej zna-
leźli się: Elżbieta Tylenda, Arkadiusz
Sip, Elżbieta Gagjew Lidwina
Pawlak, Izabela Kalicka, Janina Cza-
plińska, Helena Białk, Izabela Wa-
chowska i niżej podpisany. 

L. WALKIEWICZ

Darłowianie do piór! 

Zapraszamy 
Wszystkich chętnych do uczest-
nictwa w pracach DKL prosimy 
o kontakt z Elżbietą Tylendą te-
lefon: 667 141 750 lub z dyrek-
torem DOK-u.

Wykaż się wiedzą 
i zdobądź Paszport na
Pogorię – przeżyj żeglar-
ską przygodę.  Bilet na
tygodniowy rejs żaglow-
cem „Pogoria” czeka na
dziewięciu młodych
ludzi. 

Burmistrz Darłowa – Arkadiusz
Klimowicz ogłasza Miejską Olim-
piadę Wiedzy pn.: „Paszport na 
Pogorię”, w której nagrodą jest 
możliwość zdobycia biletu na 
tygodniowy rejs po Morzu
Śródziemnym na pokładzie legen-
darnego, polskiego żaglowca „PO-
GORIA”. 

Miejska Olimpiada to test
wiedzy z zakresu: żeglarstwa, geo-
grafii i biologii mórz i oceanów. To
także sprawdzenie znajomości
udzielania pierwszej pomocy. Test
będzie się składał ze 100 pytań 

z czego połowę (50 pytań) stanowić
będą pytania dotyczące żeglarstwa,
po 20 – geografii i biologii mórz 
i oceanów. 10 pytań dotyczyć będą
wiedzy o zasadach udzielania
pierwszej pomocy przedmedycz-
nej. 

W teście mogą wziąć udział
wszyscy młodzi mieszkańcy Da-
rłowa:  gimnazjaliści darłowskich
szkół; uczniowie darłowskich
szkół ponadgimnazjalnych, uczący
się w systemie dziennym;
uczniowie mieszkający w Da-
rłowie, uczący się w systemie
dziennym w szkołach gimnazjal-
nych i ponadgimnazjalnych poza
Darłowem.

Ci, którzy zajmą od 1 do 9
miejsca zakwalifikowani zostaną na
rejs żaglowcem Pogoria, który od-
będzie się w terminie od 28 lutego
do 9 marca 2014 r. 

Deklaracje przystąpienia do

Olimpiady, można składać naj-
później do dnia 23 stycznia 2014
roku w Urzędzie Miejskim w Da-
rłowie  – pokój nr 8. Szczegółowych
informacji udziela – kierownik 
Referatu Oświaty i Spraw Społecz-
nych – Zbigniew Mielczarski (tel.
94 314 22 23). 

Szczegółowe informacje na
temat Miejskiej Olimpiady Wiedzy
„Paszport na Pogorię” wraz z
wszelkimi niezbędnymi dokumen-
tami zostały opublikowane na pod-
stronie strony miejskiej pod ad-
resem www.darlowo.pl/pogoria �

Paszport na Pogorię
Uwaga!
Test odbędzie się 24 stycznia
2014 roku,  o godzinie 15, w Miej-
skim Gimnazjum im. Stanisława
Dulewicza w Darłowie.

Do północy trwały zma-
gania siatkarskich debli,
które 6 grudnia w sali
gimnastycznej Zespołu
Szkół Morskich 
w Darłowie uczestniczyły
w Mikołajkowym Turnieju
Debli Siatkarskich.

Organizatorem zmagań był Klub
Sportowy Stocznia Darłowo wraz z
miastem Darłowo. Dzięki doświad-
czeniu trenerów Stoczni Darłowo
mecze rozegrano zgodnie z planem,
choć liczba uczestników przekro-
czyła najśmielsze oczekiwania orga-
nizatorów. Ostatni mecz zakończono
chwilę po północy. Ostatnie nagrody
wręczano już następnego dnia, około
pierwszej w nocy. W kategorii: Ko-
biety Open rywalizowało 9 drużyn.
Pierwsze miejsce zajęły siostry Ju-
styna Kulisch i Angelika Kulisch, II
miejsce: Klaudia Witkowska i Diana
Piotrowska, na III uplasowały się
Marietta Cybulska i Agata Walczuk. 

W kategorii do lat 18 wystąpiło
12 drużyn. Zwyciężył team męski:
Natan Wieczorek i Rafał Bocheński,
przed Damianem Bilko i Hubertem
Laseckim. Trzecie miejsce zajęła
drużyna Adriana Duszkiewicza 
i Andrzeja Stanulewicza. 

Po zaciętej walce 8 drużyn w ka-
tegorii 19-35 lat wyłoniono zwycię-
zców.  Pierwsze miejsce zajęli:
Adam Czapnik i Mikołaj Nowak; II
miejsce – Artur Miranowicz i To-
masz Kowalski; III miejsce – Kasper
Buczkowski i Maciej Michalski. 

W kategorii wiekowej 35+ rywa-
lizowało 6 drużyn. Najlepszymi oka-
zali się  Andrzej Łuczków i Mariusz
Deszcz, którzy wyprzedzili Remi-
giusza Wiernickiego i Tomasza
Grodzkiego, zaś trzecie miejsce zajęli
Piotr Dominiak i Robert Bukowski. 

Turniejowym rozgrywkom towa-
rzyszyła liczna grupa wspaniałych
kibiców. Kolejne rozgrywki odbędą
się 12 stycznia 2014 r., kiedy zmierzą
się dzieci ze szkół podstawowych. �

Zmagania siatkarzy 

Dzięki zaangażowaniu
80 wolontariuszy zebra-
no w Darłowie prawie
900 kilogramów żywno-
ści. 

W ostatnich dniach listopada
Darłowskie Centrum Wolontariatu
oraz pracownicy Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej prze-
prowadzili świąteczną zbiórkę żyw-
ności. , Trafi na stoły najbardziej po-
trzebujących mieszkańców regionu. 

W sześciu sklepach na terenie
Darłowo (Biedronka, Intermarche,
Netto oraz Bato) przy kasach usta-
wiły się zespoły wolontariuszy.
Dzięki wielkiemu sercu mieszka-
ńców zebrano  875 kg artykułów
spożywczych: makarony, mąka,
cukier, oleje, słodycze, itp. W akcji
wzięło udział 80 wolontariuszy.
Zebrana żywność została przeka-
zana do  Stowarzyszenia Osób
Niepełnosprawnych Ich Rodzin i
Przyjaciół na Terenie Ziemi Da-

rłowskiej i Gmin Ościennych, 
Stowarzyszenia Osób Zagrożo-
nych Wykluczeniem Społecznym
„Otwarte Drzwi”, Caritas, 
Polskiego Komitetu Pomocy Spo-
łecznej, Domu Dziecka im.  Ja-
nusza Korczaka, Domu Hospi-
cyjno-Opiekuńczy im. bp.
Czesława Domina, Miejskiej Świe-
tlicy Środowiskowej „Bezpieczna
Przystań”, Centrum Wolontariatu
– Darłowskiej Laponii Świętego
Mikołaja. �

Żywność 
dla potrzebujących

44 tysiące złotych
otrzyma Klub
Kolarski Ziemia
Darłowska, 
a Towarzystwo
Przyjaciół Ziemi
Darłowskiej  – pra-
wie 37 tysięcy.
Takimi kwotami
wsparł działalność
darłowskich stowa-
rzyszenia zachod-
niopomorski urząd
marszalkowski.  

5 grudnia w darłowskim ra-
tuszu Jarosława Rzepa, członek 
zarządu województwa zachodnio-
pomorskiego, podpisał umowy na
realizację projektów w ramach Pro-
gramu Operacyjnego PO  RYBY 
na lata 2007-2013.

Pierwsza z nich o wartości dofi-
nansowania 44 tys. zł dotyczy za-
kupu sprzętu kolarskiego oraz
szkoleniowego dla dzieci i mło-
dzieży w wieku 12-14 lat przez
Klub Kolarski Ziemia Darłowska.
Sprzęt będzie służyć młodym
osobom w rozwijaniu swoich pasji
i umiejętności. Wdrożenie tego pro-

jektu pozwoli na rozwój młodych
ludzi poprzez aktywny tryb życia
w zorganizowanej formie pozasz-
kolnych zajęć sportowych.

Druga z umów podpisanych 
w obecności władz miasta opiewa
na kwotę 36,9 tys. zł, które prze-
znaczone będą na promocję Ziemi

Darłowskiej (Miasta i Gminy Da-
rłowo) poprzez wydawnictwa 
książkowe. Opracowane i wydane
zostaną trzy książki: „Kroniki Da-
rłowa od czasów najdawniejszych
po dzień dzisiejszy”, która obej-
mować będzie dzieje miasta 
i  Ziemi Darłowskiej ze szcze-

gólnym uwzględnieniem gospo-
darki morskiej. Druga publikacja
będzie nosić tytuł  „Utwory 
poetyckie o Darłowie i wiersze 
poetów darłowskich” i będzie
zbiorem utworów poetyckich 
dotyczących Darłowa i jego miesz-
kańców, wyborem ważniejszych

wierszy poetów żyjących i nieży-
jących.  Trzecie wydawnictwo
przedstawiać będzie ciekawostki 
z czasów wojennych z okolic Da-
rłowa i nosić będzie tytuł „Tajem-
nice militarne Ziemi Darłowskiej”.

– Cieszę się, że do naszej lokalnej
społeczności do solidnych part-
nerów trafiają pieniądze na kolejne
konkretne projekty – podkreślił Ar-
kadiusz Klimowicz burmistrz Da-
rłowa, który jednocześnie szefuje
Darłowskiej Lokalnej Grupy Rybac-
kiej w Dorzeczu Wieprzy Grabowej
i Unieści. Tego samego dnia Arka-
diusz Klimowicz i Elżbieta Karliń-
ska, w imieniu DLGR,  podpisali
umowę z przedstawicielem Urzędu
Marszałkowskiego na kontynu-
owanie działalności w roku 2014.

Po złożeniu podpisów na umo-
wach przez prezesów obu stowa-
rzyszeń Eugeniusza Adamowa 
i Leszka Walkiewicza, Jarosław
Rzepa, który jest jednocześnie prze-
wodniczącym Rady Zachodniopo-
morskiego Zrzeszenia Ludowe Ze-
społy Sportowe w Szczecinie razem
z burmistrzem Darłowa odwiedzili
siedzibę i bazę treningową Klubo-
wego Mistrza Polski w Kolarstwie
Kobiecym.

LESZEK WALKIEWICZ

Marszałek wsparł stowarzyszenia
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13 grudnia w wyremon-
towanej przez samych
seniorów siedzibie
Polskiego Związku
Emerytów Rencistów 
i Inwalidów w Darłowie
miało miejsce spotkanie
opłatkowe. Trzy tygo-
dnie wcześniej święto-
wali zaś Dzień Seniora.

Przybyli na nie oprócz licznych
seniorów starosta sławieński – Woj-
ciech Wiśniowski, burmistrz 
Darłowa – Arkadiusz Klimowicz,
przewodniczący Rady Miejskiej 
– Zbigniew Grosz, proboszcz pa-
rafii MB Częstochowskiej Francisz-
kanin Stanisław Piankowski, dy-
rektor Hospicjum w Darłowie ks.
Krzysztof Sendecki i inni. Pro-
boszcz Parafii i zarazem Gwardian
Klasztoru Franciszkanów poświęcił
siedzibę seniorów oraz pobłogo-
sławił rozłożone na stołach wigi-

lijne potrawy. Łamano się opłat-
kiem i śpiewno kolędy. 

Kilkudziesięciu seniorów za-
siadło przy choince i świecach przy
stołach z postnymi potrawami. Se-
niorzy nie ukrywali wzruszenia ła-
miąc się opłatkiem i składając ży-
czenia.  Życzenia głównie zdrowia
i dobrego samopoczucia od władz
samorządowych powiatu i miasta
złożyli starosta i burmistrz. Było
radośnie i wzruszająco. Wszystkie
potrawy przygotowali sami eme-
ryci.

Darłowscy emeryci i renciści
spotykają się nie tylko z okazji
świąt, lecz również podczas wielu
integracyjnych wieczorów, spotkań
z ciekawymi ludźmi, na spacerach
(nordic walking) oraz w czasie
warsztatów z robótkami ręcznymi.
Odbywa się to zawsze się w ro-
dzinnej atmosferze i widać radość
seniorów przeżywających „złotą je-
sień” życia. �

Świętowanie 
u seniorów W sobotę 14 grudnia 

w porcie jachtowym 
w Darłowie odbyło się
symboliczne użyczenie
kutra wędkarskiego
„BLANKA M” na cele
szkoleniowe w wędkar-
stwie morskim dla
Darłowskiej Szkółki
Wędkarskiej. 

„Blanka M” to 16-metrowy,
przebudowany drewniany kuter
rybacki, zmodernizowany przy
udziale dotacji unijnej pozyskanej
za pośrednictwem Darłowskiej 
Lokalnej Grupy Rybackiej (DLGR).
Armator Blanki Wiesław Szklany
to znany w środowisku wędkarzy
propagator nowoczesnego węd-
karstwa morskiego. Blanka M to
imię jego wnuczki. Kuter ma 15 koi
dla 12 wędkarzy i  3-osobowej za-
łogi na czele z kapitanem żeglugi
wielkiej. Nie wszyscy wiedzą, że
kuter jest przystosowany nie tylko
do wędkarskich połowów dorsza,
lecz także do wędkarskich po-

łowów łososi metodą trollingu. Ini-
cjatorem utworzenia szkółki węd-
karskiej był zarząd kola na czele z
jego prezesem Piotrem Eblem. Li-
cząca 20 młodych adeptów węd-
karstwa Darłowska Szkółka Węd-
karska powstała w roku 2012.
Zajęcia teoretyczne i praktyczne
prowadzą doświadczeni wędkarze
z miejscowego koła PZW. Nie-
dawne zwycięstwo przedstawicieli

szkółki na zawodach w Złocieńcu
otworzyło im drogę do przyszło-
rocznej olimpiady wędkarskiej. 

W uroczystości symbolicznego
objęcia w posiadanie jednostki na
szkolenia w wędkarstwie morskim
wzięli udział: Dionizy Ziemiecki 
– prezes ZG PZW, Mariusz Getka 
– Mistrz Polski i Europy w Węd-
karstwie Morskim, zarząd Koła
PZW nr 12. �

Prezent dla szkółki wędkarskiej

W Sali Rycerskiej
Zamku Książąt
Pomorskich w
Darłowie 29 listo-
pada odbyła się
uroczystość 
trzydziestolecia
Towarzystwa
Przyjaciół Ziemi
Darłowskiej.

Obecny prezes TPZD – Leszek
Walkiewicz rozpoczął uroczystości
od podziękowań dla licznie przyby-
łych gości. Okolicznościowe ży-
czenia złożyli m.in. poseł na Sejm
RP Andrzej Lewandowski, wicesta-
rosta Andrzej Protasewicz, Krzysztof
Walków – sekretarz UM, dyrektor
Muzeum Zamku Książąt Pomor-
skich – Jerzy Buziałkowski, przed-
stawiciele Klub Pionierów Ziemi Da-
rłowskiej i inni. Poza kurtuazyjnymi
gestami docenienie 30-letniej dzia-
łalności znalazło wymiar materialny.
Zbigniew Grosz, przewodniczący
Rady Miejskiej wręczył czek na 2000
złotych, jako nagrodę dla TPZD.

Zebrani mieli okazję prześledzić
30 lat społecznej pracy członków
stowarzyszenia dzięki podczas pro-
jekcji multimedialnej Leszka  Wal-
kiewicza, który przedstawił historię
i obecną działalność członków sto-
warzyszenia. 

Na początku lat 80. część młod-
szych członków Darłowskiego
Klubu Koszalińskiego Towarzy-
stwa Społeczno – Kulturalnego,
którym kierował Zbysław Górecki
chciała utworzyć Darłowskie To-
warzystwo Społeczno – Kulturalne,
ale ówczesne władze nie wyraziły
na to zgody. Działalność niefor-
malną rozpoczęto w końcu 1983 r.
wydaniem dwóch numerów
„Gońca Darłowskiego”. Był to po-
czątek darłowskiej prasy. Niestety
nie zezwolono na kontynuację wy-
dawnictwa. Następne cztery nu-
mery „Gońca”, ukazały się 1987,
1989 i  1990 roku. Po 22 latach przy-

pomniano tę gazetę również w po-
staci jednodniówki wydając 7
numer z okazji siedemsetlecia dru-
giej lokacji miasta Darłowa w maju
2012.

TPZD organizuje od 1988 roku
sesje historyczne i wydaje od 1993
Darłowskie Zeszyty Naukowe pod
redakcją Leszka Walkiewicza. 
W skład komitetu redakcyjnego
wchodzą: Ewa Bielecka, Zbigniew
Mielczarski i Marek Żukowski.  Pu-
blikuje w nich referaty naukowe,
wspomnienia i opracowania zwią-

zane z historią i dniem dzisiejszym
Ziemi Darłowskiej i regionu Po-
morza Środkowego. 

Od 1990, przez 14 lat, TPZD
wydawało gazetę dwutygodnik
Echo Darłowa. Do kwietnia 2004
ukazało się 232 numery tego 
poczytnego czasopisma. Ujrzało
światło dzienne ponad 3200 stron
Echa Darłowa, w tym ponad 1000
fotografii i rysunków. Od samego
początku do końca pismo nie było
przez nikogo dotowane, ani cenzu-
rowane. Cechą pisma był wątek
promocji i rozwoju Ziemi Darłow-
skiej oraz jego kulturotwórcza rola.
Na łamach Echa Darłowa podej-
mowaliśmy szereg inicjatyw, doty-
czących naszej Małej Ojczyzny, jak
np.: ustanowienie insygniów
miasta w tym herbu, flagi, medalu
Zasłużony dla Darłowa; zorgani-
zowanie obchodów 600–lecia koro-

nacji króla Eryka i corocznych ob-
chodów Dni króla Eryka; nazwanie
Darłowa Królewskim Miastem; za-
projektowanie i bicie medalu króla
Eryka i denarów władcy Skandy-
nawii i Pomorza; zagospodaro-
wanie wyspy Łososiowej; budowa
jachtowego portu; założenie Klubu
Pionierów Ziemi Darłowskiej;
lepsze zagospodarowanie prze-
strzeni publicznej miasta w uzgod-
nieniu z mieszkańcami. To tylko
niewielka część inicjatyw, które
dzięki staraniom członków TPZD
zostały zrealizowane. 

Echo Darłowa ukazuje się od
2006 roku w internecie, a jego 
archiwalne egzemplarze są do-
stępne na portalu internetowym.
TPZD będąc oficyną wydawniczą
wydało liczne wydawnictwa 
książkowe stowarzyszenia. Wy-
dano też szereg broszur. 

– Członkowie Towarzystwa gro-
madzą opracowania, artykuły, wy-
dawnictwa, wycinki, fotografie,
przeźrocza, filmy i dokumenty 
związane z Naszą Małą Ojczyzną.
Szperają po archiwach, bibliote-
kach, tłumaczą teksty, dokumen-
tują zabytki, piszą artykuły, opra-
cowują referaty na sesje naukowe 
i konferencje problemowe, a nawet
kręcą filmy. Teksty pisane przez na-
szych członków ukazują się 
w prasie regionalnej i niekiedy cen-
tralnej, a także w periodykach na-
ukowych. Jest to niewątpliwie pro-
mocja dla naszego miasta – prze-
konywał Leszek Walkiewicz.

Ich praca została doceniona
przez darłowski samorząd. TPZD
otrzymało w roku 2002 medal 
Zasłużony dla miasta Darłowo. 
W 2013 otrzymało nagrodę Burmi-
strza Miasta Darłowa – Arkadiusza
Klimowicza w dziedzinie twór-
czości artystycznej, upowszech-
niania i ochrony kultury. TPZD or-
ganizuje i współorganizuje wysta-
wy w Zamku Książąt Pomorskich,
Terminalu Sztuki, Darłowskim
Ośrodku Kultury, Kościele Ma-
riackim i w Miejskim Gimnazjum.  

Oprócz działalności wydawni-

czej wystawienniczej członkowie
stowarzyszenia prowadzą odczyty,
dyskusje, spotkania z ciekawymi
ludźmi, a także wieczornice towa-
rzyskie przy ognisku. 

Jubileusz uświetniły recytacje 
i pieśni darłowskich poetów w wy-
konaniu Chóru Cantabile z Miej-
skiego Gimnazjum pod kierownic-
twem Krystyny Leśniewskiej. Ewa
Majdańska wraz z córką Alicją
opracowały scenariusz i perfek-
cyjnie prowadziły całe spotkanie. 

Jubileusz uświetnił krótki kon-
cert Darka Kosa. 

W imieniu zarządu prezes
TPZD podziękował gościom 
i członkom za liczne przybycie, 
a osobom i instytucjom współpra-
cującym złożył okolicznościowe
podziękowania. W czasie uroczy-
stości sekretarzowi TPZD dr. Zbi-
gniewowi Mielczarskiemu wręczono
Medal Edukacji Narodowej. �

30 lat w towarzystwie 

Prezes TPZD otrzymał czek na 2000 złotych jako nagrodę dla organizacji.

232
numery Echa Darłowa
wydało TPZD przez 
14 lat

Założycielami TPZD byli: 
Jacek Bernat, Eugeniusz Adamów,
Jan Boczek, Tomasz Budnik, Bo-
żena i Henryk Chmielińscy, Ur-
szula Górka, Zofia Kolesińska,
Roman Strzałkowski, Zbigniew
Mielczarski, Konrad Wojtas. Ini-
cjatorem, głównym animatorem
i pierwszym prezesem TPZD był
Marek Żukowski. Przemysław Go-
siewski był swego czasu wicepre-
zesem TPZD, a Krzysztof Picha
prezesem. Od ponad dwudziestu
lat prezesem stowarzyszenia jest
Leszek Walkiewicz, a w obecnym
zarządzie działają: Ewa Bielecka,
Zbigniew Mielczarski, Elżbieta
Juszczyk i Eugeniusz Berliński. 


