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24 kwietnia w darłowskim 
ratuszu burmistrz Arkadiusz 
Klimowicz i wójt gminy Darłowo
Radosław Głażewski rozmawiali 
o szansach na powtórne urucho-
mienie oddziału szpitalnego 
w Darłowie. 

Porozumienie między obu sa-
morządami jest niezbędne, by pla-
cówka medyczna funkcjonowała 
w pomieszczeniach będących wła-
snością gminy wiejskiej. Burmistrz
zaproponował podpisanie w tej
sprawie porozumienia między sa-

morządem powiatowym (starostą)
oraz miastem i gminą. 

W porozumieniu, zdaniem 
A. Klimowicza gmina zobowiąza-
łaby się do jak najszybszej budowy
windy niezbędnej do funkcjono-
wania szpitala a starostwo do prze-

znaczenia funduszy na remont 
pomieszczeń szpitalnych. Miasto 
Darłowo przeznaczyłoby pieniądze
na wyposażenie oddziału w nie-
zbędne sprzęty i urządzenia me-
dyczne.

Z posiadanych przez nas infor-

macji wynika, że starosta Wojciech
Wiśniowski akceptuje taki plan.
Burmistrz na najbliższej sesji Rady
Miejskiej zaproponuje radnym zmia-
nę budżetu polegającą na przezna-
czeniu 200 tysięcy złotych na wy-
posażenie darłowskiego szpitala. �

Chcemy dać pieniądze na szpital

Wielkimi krokami
zbliża się sezon
wakacyjny. A wraz 
z nim sporo atrakcji 
w kalendarzu
wydarzeń, m.in. występ
Maryli Rodowicz, Szkło
kontaktowe i Drugie
Śniadanie Mistrzów 
– na żywo, w ramach
festiwalu Media 
i Sztuka.   

Lato rozpoczniemy tradycyjnie
Międzynarodowym Zlotem
Historycznych Pojazdów

Wojskowych, który odbędzie się na
darłowskiej PATELNI już pod ko-
niec miesiąc (29 czerwca – 5 lipca). 

W lipiec wpłyniemy Regatami
po Zachodniopomorskim Szlaku
Żeglarskim – BAKISTA CUP (1-3
lipca). Tradycyjnie, już po raz piąty
w drugi weekend lipca na plaży

wschodniej w Darłówku odbędzie
się nasza sztandarowa i najbardziej
prestiżowa impreza – Media 
i Sztuka – Festiwal w Darłowie (9-12
lipca). Nie zabraknie gwiazd mu-
zycznych, znanych aktorów, dzien-
nikarzy, publicystów, artystów, 
pisarzy i polityków takich jak m.in.
Danuta Stenka, Wojciech Mann,
Elżbieta Dzikowska, Wojciech Pszo-
niak, Magdalena Grzebałkowska,
Marcin Kydryński, Magdalena 
Jethon, Zygmunt Miłoszewski,
Marek Krajewski, Arleta Bojke.  

Dodatkowo nie zabraknie
atrakcji na muzycznej, festiwalowej
scenie. Zagrają m.in. laureaci kon-
kursu o Bursztynowy Mikrofon
Radia Koszalin, Baltic Neopolis 
Orchestra, Kasia Popowska i znana
piosenkarka Kayah.  

Nie zabraknie także Szkła Kon-
taktowego na antenie TVN 24 z trans-
misją na żywo z  Darłowa – nowością
natomiast będzie „Drugie Śniadanie
Mistrzów”, które poprowadzi jego
gospodarz Marcin Meller. 

18 lipca – na miejskim stadionie,
w ramach trasy koncertowej Lata 
z Radiem zaśpiewa dla nas królowa
polskiej piosenki Maryla Rodowicz
oraz wokalistka rockowa – Kasia
Kowalska. Impreza rozpocznie się 
o godzinie 16:00 blokiem atrakcji 
dla najmłodszych. Potrwa do 23:00 
z pokazem fajerwerków na jej za-
kończenie. 

Dzień później – miłośników ak-
tywnych form spędzania czasu 
wolnego – zapraszamy do udziału

w Biegu Króla Eryka (19 lipca).
20 -26 lipca – kinomaniaków, mi-

łośników ambitnego kina skandy-
nawskiego zapraszamy na Festiwal
Filmów Skandynawskich natomiast
14-15 sierpnia Darłowo zabrzmi kli-
matami reggae w ramach Reggaen-
walde Festiwalu. W tym roku 
zagrają m.in.: Damian Syjonfam,
Zjednoczenie Soundsystem, Bob
One i Bas Tajpan, Illbilly Hitec &
Longfingah

Ponadto: Projekt Plaża – Da-

rłowo 2015, liczne koncerty orga-
nowe w ramach Międzynarodo-
wego Festiwalu Organowego, dwu-
krotnie kino pod chmurą czyli Kino
na leżakach, festyn charytatywny
Morze Miłości i inne imprezy ple-
nerowe. 

Dokładny wykaz imprez dostępny
pod adresem: www.darlowo.pl

Informacji szukaj ponadto na
miejskim facebooku – www.face-
book.com/darlowo oraz na plaka-
tach. �

Baw się razem z nami. 
Zapraszamy!

Lato 
w Darłowie
pełne
gwiazd 
i atrakcji

Arleta Bojke Elżbieta Dzikowska Zygmunt Miłoszewski Danuta Stenka
Wojciech Mann
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#Felieton

Obchody 703 rocznicy zało-
żenia miasta i siedemdzie-
sięciu lat polskiego Darło-

wa po raz kolejny pokazały, że
nasza darłowska społeczność jest
coraz bardziej zintegrowana, lubi 
i chce się bawić oraz wspólnie
przeżywać ważne chwile.
Liczny udział darłowiaków w bo-
gatym programie Dni Darłowa był
tego dowodem. Dziękuję
wszystkim, którzy przyczynili się
do tego naszego wspólnego suk-
cesu. Szczególne podziękowania
kieruję do równolatków polskiego

Darłowa, którzy licznie przybyli
na uroczystą sesję Rady Miejskiej
do Zamku Książąt Pomorskich.
Dziękuję wszystkim darłowiakom
– starszym, młodym i tym naj-
młodszym ze szkół i przedszkoli,
którzy tak licznie i kolorowo
wzięli udział w naszej pierwszej
Paradzie Króla Eryka.
W ten sposób powróciliśmy do tra-
dycji królewskich parad. Ostatnia
– jeszcze w niemieckim Rugen-
walde – odbyła się ponad sto lat
temu, w 1912 roku. Tą naszą
współczesną – polską, dzięki tele-

wizji Polsat obejrzało kilka mi-
lionów widzów w całym kraju i za
granicą. 
Jeszcze raz dziękuję za zaangażo-
wanie wszystkim organizacjom
społecznym, szkołom, przed-
szkolom, klubom sportowym,
innym instytucjom i osobom, które
włożyły dużo pracy w to, by
godnie, barwnie i wesoło wspólnie
przeżyć nasze miejskie urodziny.
Myślę, że wszyscy możemy być 
z siebie dumni.

ARKADiuSZ KLiMoWiCZ

Dziękuję Darłowiakom

Z okazji
siedemdziesięciolecia
polskiego Darłowa 
i 703. rocznicy urodzin
miasta na Zamku
Książąt Pomorskich
odbyła się uroczysta
sesja Rady Miejskiej. 

Uczestniczyli w niej m.in.:
Honorowy Obywate l
miasta Darłowa i sekretarz

stanu w ministerstwie środowiska
Stanisław Gawłowski, starosta 
powiatu sławieńskiego Wojciech 
Wiśniowski, władze miasta, samo-
rządowcy z ościennych gmin i po-
wiatu sławieńskiego, duchowień-
stwo, równolatkowie polskiego 
Darłowa. 

Wszystkich serdecznie powitał
burmistrz Darłowa Arkadiusz Kli-
mowicz, który w specjalnym wy-
stąpieniu apelował o współpracę
wszystkich darłowiaków pomimo
istniejących różnic. Na początku
sesji Zenon Lesner odegrał na trąbce
hejnał miejski.

W trakcie sesji Janina Górecka
została odznaczona Krzyżem Ka-
walerskim Orderu Odrodzenia
Polski za działalność na rzecz de-
mokracji w Polsce. W imieniu Pre-
zydenta RP Bronisława Komo-
rowskiego przekazał to wyjątkowe
odznaczenie Stanisław Gawłow-
ski.

Jerzy Buziałkowski, dyrektor
muzeum przedstawił nowe fakty 
z okresu siedemdziesięciolecia

polskiego muzealnictwa w zamku
króla Eryka Pomorskiego i za-
prosił uczestników sesji na wy-

stawę Dirlov – Rügenwalde 
– Darłowo, która została uznana
za największe wydarzenie muze-

alnictwa na Pomorzu Zachodnim
w roku 2014.

L. WALKieWiCZ

Uroczyście na zamku

Siedemdziesięciolatkowie otrzymali pamiątkowe monety.

Janina Górecka po odebraniu odznaczenia. W dobry nastrój wprowadził zebranych pionier Jan Skórski.
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200 tysięcy złotych prze-
znaczy samorząd Darło-
wa na przyszłoroczny
budżet obywatelski. 
W tym roku zrealizowa-
no do tej pory dwa pro-
jekty wybrane ze zgło-
szonych przez mieszkań-
ców. Trzy następne będą
wdrażane. Rusza nowy
nabór wniosków.

Burmistrz Darłowa ustalił już
tryb zgłaszania projektów do
Budżetu Obywatelskiego na

przyszły rok. Projekty mogą zgła-
szać mieszkańcy Darłowa, którzy
ukończyli 16 lat – musi on być po-
party przez co najmniej 10 osób
uprawnionych do zgłaszania pro-
jektów. Przyszłoroczną sumę na re-
alizację projektów podwojono do
200 tysięcy złotych, a kwotę na re-
alizację poszczególnych projektów
podwyższono do 40 tys. zł. Zło-

żone projekty poddane zostaną
ocenie formalno-prawnej przez ze-
spół ds. budżetu w składzie: prze-
wodniczący – Zbigniew Miel-
czarski, zastępca przewodniczą-
cego – Katarzyna Przybysz-Łusz-
czewska, sekretarz – Michał Żło-
becki i członkowie: Beata Bral-
-Spodyniuk, Józefa Stańczak, Mag-
dalena Cichocka, Bożena Tatuśko,
Dorota Ratkowska, Teresa Ko-
złowska, Joanna Sawicka. 

Pozytywnie zweryfikowane pro-

jekty będą podlegały konsultacjom
społecznym i głosowaniu miesz-
kańców, a następnie utworzą bazę
projektów obywatelskich. 

Projekty należy składać na for-
mularzu zgłoszeniowym do-
stępnym w Internecie (www.bu-
dzet.darlowo.pl)  w terminie od 
15 czerwca do 15 lipca, w Biurze 
Podawczym Urzędu Miejskiego 
w Darłowie.

L. WALKieWiCZ

Darłowski Budżet
obywatelski

Na zdjęciach: zrealizowane projekty „Parking rowerowy w centrum Darłowa” i „Zagospodarowanie terenu przy ZS im S. Żeromskiego na miejsce rekreacyjno-wypoczynkowe”.

#Harmonogram
� Składanie projektów: 
15 czerwca 2015  – 15 lipca. 

� Ocena formalno-prawna 
złożonych projektów 
do 14 sierpnia.                      

� Głosowanie publiczne przez
mieszkańców Darłowa 
od 31 sierpnia do 4 września.

W konkursie pod auspicjami
pary prezydenckiej: Bronisława 
i Anny Komorowskich Darłowo 
zajęło pierwsze miejsce jako samo-
rząd przyjazny seniorom. 

Prawie 400 samorządów, które

zgłosiły blisko 800 realizowanych
przez nie lokalnych rozwiązań
wspierających rodziny, walczyły 
o prestiż w trzeciej edycji konkursu
„Dobry Klimat dla Rodziny”. 

Konkurs,  organizowany pod au-

spicjami pary prezydenckiej Broni-
sława i Anny Komorowskich, doty-
czył trzech kategoriach działań:
wspierania rodzin sprawujących
opiekę nad osobami niepełno-
sprawnymi, wyrównywania szans

edukacyjnych oraz samorząd przy-
jazny seniorom. Z rąk żony Prezy-
denta RP Anny Komorowskiej sta-
tuetkę odebrał burmistrz Arkadiusz
Klimowicz na uroczystym spo-
tkaniu w Pałacu Prezydenta. �

dobry Klimat dla rodziny W Darłowie
wygrał
Komorowski
W Darłowie w obu turach
głosowania w wyborach
prezydenckich 
(we wszystkich obwodach
głosowania) zdecydowanie
wygrał Bronisław
Komorowski.  

W I turze w Darłowie oddano
5050 głosów ważnych. Z tej liczby
2234 uprawnionych oddało głos na
Bronisława Komorowskiego, co
stanowi 44,24 proc. ogółu głosów.
Andrzej Duda otrzymał 1208
głosów, co stanowi 23,92 proc. Na
trzecim miejscu uplasował się
Paweł Kukiz z liczbą – 1114 głosów
(22,06 proc.). Kolejne miejsca zajęli:
Janusz Korwin Mikke – 140 (2,77
proc.),  Magdalena Ogórek – 123
(2,44 proc.), Janusz Palikot –115
(2,28 proc.), Adam Jarubas – 44
(0,87 proc.),  Marian Kowalski – 26
(0,51 proc.), Grzegorz Braun – 24
(0,48 proc.), Jacek Wilk – 16 (0,32
proc.), Paweł Tanajno – 6 (0,12
proc.).

W II turze głosowania, 24 maja,
na Prezydenta RP zdecydowanie
wygrał Bronisław Komorowski.
Otrzymał 3656 głosów, co stanowi
62,82 proc. Natomiast Andrzej
Duda dostał 2164 glosy (37,18
proc.). W głosowaniu w 9. komi-
sjach wyborczych udział wzięło
5820 wyborców, czyli 56,5 proc.
uprawnionych do głosowania. �

Podczas 47. Koszalińskich
Dni Techniki samorząd
darłowski został doceniony
przez Kapitułę Nagród 
i Wyróżnień
Środkowopomorskiej Rady
Naczelnej organizacji
Technicznej w Koszalinie.

Nagrody, zgodnie z wieloletnią
tradycją, wręczono podczas uroczy-
stej gali w Filharmonii Koszaliń-
skiej. W kategorii Lider Samorządu
Terytorialnego 2015 gryfa otrzymał
Arkadiusz Klimowicz, Burmistrz
Darłowa.

Statuetkę odebrała Joanna Kli-
mowicz, która w imieniu męża po-
dziękowała za wyróżnienie i wytłu-
maczyła nieobecność męża, który...
w tym samym czasie odbierał 
wyróżnienie od pary prezydenckiej
w Warszawie. 

W uznaniu zasług na rzecz budo-
wania fundamentów III Rzeczypo-
spolitej, jakim jest samorząd teryto-

rialny i podziękowaniu za duży
wkład pracy w tworzenie społeczeń-
stwa obywatelskiego oraz rozwój 
samorządności Arkadiusz Klimo-

wicz – burmistrz Darłowa – odebrał
także dyplom od marszałka senatu,
Bogdana Borusewicza, który wręczył
senator senator Piotr Zientarski.

– Traktuje to wyróżnienia jako
sukces nie mój osobisty, ale uznanie
dla całej naszej darłowskiej społecz-
ności – powiedział burmistrz. �

Lider samorządu terytorialnego 2015

Wyróżnienie burmistrza Darłowa

Joanna Klimowicz, w imieniu męża, odebrała wyróżnienie na gali NOT. 
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Mieszkańcy Darłowa 
2 maja, w dniu Święta
Flagi Rzeczypospolitej
Polskiej,  w strojach
biało-czerwonych
pobiegli ulicami
Darłowa. Patriotyczne
biegi stały się już
tradycją!

Po raz trzeci kilkaset osób 
w strojach biało-czerwonych
stawiło się na rynku przed 

Ratuszem. Tam po zrobieniu pa-

miątkowych fotek i rozgrzewce 
z muzyką ruszono ulicami Darłowa.
Biało-czerwony wąż wił się ulicami:
P o w s t a ń c ó w
Warszawskich,
o. Damiana Ty-
nieckiego, Św.
Gertrudy, Hen-
ryka Wieniaw-
skiego, Fryde-
ryka Chopina,
Marii Curie-
-Skłodowskiej, 
al. Wojska Pol-
skiego, S. Wy-
spiańskiego, Bo-

gusława X, S. Żeromskiego do mety
zlokalizowanej na Placu Marszałka
Józefa Piłsudskiego pod Pomnikiem

Tysiąclecia Państwa Polskiego.
Hucznie, kolorowo, radośnie,
dumnie i patriotycznie wznoszono

nasze biało-
- c z e r w o n e
barwy. 

2 Maja –
Dzień Flagi Rze-
czypospol i te j
Polskiej jest na
mocy ustawy 

z 20 lutego 2004 roku polskim 
świętem. Tego dnia w wielu miej-
scach kraju organizowane są
różnego rodzaju akcje i manifestacje
patriotyczne. 

Warto wiedzieć, że 2 maja polscy
żołnierze zdobywający stolicę hitle-
rowskich Niemiec umieścili biało-
czerwoną flagę na Kolumnie Zwy-
cięstwa – oraz na Reichstagu 
w Berlinie. �

Darłowo jest biało-czerwone

#Wystawa
� W holu ratusza już wkrótce
będzie można oglądać wystawę 
fotograficzną ukazującą 
Bieg Flagi. 

od piątku, 8 maja 2015
roku, mamy nowe święto
państwowe. Po raz pierwszy
obchodziliśmy Narodowy
Dzień Zwycięstwa.
uroczystości odbyły się
także w Darłowie. 

Narodowy Dzień Zwycięstwa
jest świętem państwowym i ustano-
wione zostało – jak głosi ustawa 
– „w celu upamiętnienia zwycięstwa
nad hitlerowskimi Niemcami”. 

W Darłowie, 8 maja, na murze
odgradzającym plac Marszałka
Józefa Piłsudskiego  odsłonięto i po-
święcono kolejne  dwie marmurowe
tablice z nazwiskami darłowskich
kombatantów walczących z bronią
w ręku na różnych frontach II wojny
światowej. W uroczystości udział
wzięli: kombatanci,  Poczty Sztan-
darowe, starosta sławieński – Woj-

ciech Wiśniowski, burmistrz 
Darłowa – Arkadiusz Klimowicz,
warty Marynarki Wojennej, Straży
Granicznej, ZSM i harcerzy, rodziny
kombatantów, kmdr por. Janusz
Kasperek – prezes koła Sybiraków
ppułk SG Mikołaj Kaczanowicz, 
delegacje placówek oświatowych 
i firm. 

Do zgromadzonych przemówili:
burmistrz i Kazimierz Kuligowski 
– przedstawiciel środowiska kom-
batanckiego. Proboszcz St. Pian-

kowski odmówił modlitwę i po-
święcił tablice upamiętniające zma-
rłych i żyjących kombatantów,
których w Darłowie pozostało je-
dynie dwudziestu sześciu. 

Tablice ufundowane przez 
darłowski samorząd  odsłonili 
A. Klimowicz i K. Kuligowski. Na-
stępnie na spotkaniu w  ratuszu
burmistrz wręczył kombatantom
pamiątkowe dyplomy i medale wy-
bite na jubileusz siedemdziesięcio-
lecia polskiego Darłowa. �

Uczciliśmy Narodowy dzień zwycięstwa 

(Od lewej stoją): Kazimierz Kuligowski, Janusz Kasperek, Wojciech Wiśniowski, Józef Gibuła,  Benedykt Mili,   Ryszard
Chalecki Ryszard, Stanisław Fursewicz.

#
� Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę, która zniosła 
Święto Zwycięstwa i Wolności obchodzone 9 maja i funkcjonujące w kalen-
darzu od 1945 r. Druga wojna światowa zakończyła się podpisaniem bezwa-
runkowej kapitulacji przez Niemcy o godz. 22.30 czasu środkowoeuropej-
skiego 8 maja 1945 roku. Przerwanie działań wojennych nastąpiło
dokładnie o godzinie 23.01. W Moskwie w momencie podpisywania doku-
mentu było już po północy, dlatego Rosjanie zakończenie wojny obchodzą
9 maja.
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Nabór
ławników 
do sądu

Prezes Sądu Okręgowego 
w Koszalinie wystąpił do Rady Miej-
skiej w Darłowie o dokonanie wy-
boru ławników na kadencję 2016-
2019. Liczba ławników do wybrania
wynosi: do Sądu Okręgowego 
w  Koszalinie – 2 osoby, do Sądu Re-
jonowego w Koszalinie –  2 osoby.

Ławnikiem może być wybrany
ten, kto: 
� posiada obywatelstwo polskie 

i korzysta z pełni praw cywilnych
i obywatelskich

� jest nieskazitelnego charakteru
� skończył 30 lat i nie przekroczył 

70 lat
� jest zatrudniony, prowadzi dzia-

łalność gospodarczą lub mieszka
w miejscu kandydowania, co naj-
mniej od roku

� jest zdolny, ze względu na stan
zdrowia, do pełnienia obowią-
zków ławnika

� posiada, co najmniej wykształcenie
średnie.
Kandydatów na ławników zgła-

szają radom gmin w terminie do
dnia 30 czerwca 2015 roku: 
� prezesi właściwych sądów
� stowarzyszenia i inne organizacje

społeczne
� co najmniej pięćdziesięciu obywateli

mających czynne prawo wyborcze
zamieszkujących stałe na terenie
gminy dokonującej wyboru.
Niezbędne formularze rozpo-

rządzenia są dostępne na stronie
internetowej w zakładce „Wybory
ławników”, oraz można je będzie
otrzymać w Urzędzie Miejskim 
w Darłowie, pokój 23 (I piętro 
– Biuro Rady Miejskiej). 

Zgłoszenia będą przyjmowane
do 30 czerwca 2015 r. w Urzędzie
Miejskim w Darłowie, pokój 23 
(I piętro – Biuro Rady Miejskiej 
– tel. 94 314-21-95) w godzinach
pracy Urzędu. �

Nowe ronda 
już przejezdne

W ramach poprawy dostępności
do portu morskiego w Darłowie 
powstaje ponad 2 km nowych dróg,
ścieżki pieszo-rowerowe, trzy nowe
ronda, oświetlenie uliczne oraz ka-
nalizacja deszczowa odwadniająca
jezdnię. 

Nowy ciąg ulic składa się 
z dwóch odcinków. Odcinek
pierwszy od ronda w drodze kra-
jowej nr 37 (Aleje Wojska Polskiego)
do ronda w drodze wojewódzkiej
nr 203 (ul. A. Mickiewicza). Odcinek
drugi od ronda w drodze woje-
wódzkiej nr 203 (ul. Adama Mickie-
wicza) do ronda w ul. Lotników
Morskich włącznie. Największe
rondo, mające wysepkę o średnicy
28 metrów, przy ul. Lotników Mor-
skich jest już przejezdne w trzech
kierunkach wzdłuż ulicy Lotników
Morskich i w stronę mostu do 
ul. Sportowej. 

Drugie rondo położone na
drodze wojewódzkiej 203 (ul. A.
Mickiewicza) jest przejezdne 
w dwóch kierunkach. Na początku
lipca obydwa ronda będą w pełni
przejezdne. Umożliwi to wcześniej-
szy dojazd od Koszalina przez
Dąbki do portu oraz do Darłówka
wschodniego i zachodniego z po-
minięciem centrum Darłowa. �

Stacja wolontariatu,
mieszcząca się w starym
budynku dworca PKP, cieszy
się coraz większą
popularnością wśród
mieszkańców. 

Niedługo upłyną trzy miesiące od
kiedy Darłowskie Centrum Wolon-
tariatu i miasto Darłowo oddało do

użytku miejsce służące rozwojowi
inicjatyw społecznych. Niedawno
odbyła się tu konferencja poświęcona
tworzeniu funduszy lokalnych, którą
poprowadziła dziennikarka Radia
Koszalin Anna Popławska. Dzięki 
tegorocznej akcji „Rozlicz PIT za
darmo” z darmowego rozliczenia po-
datkowego mogły skorzystać 23
osoby. Działaniem cyklicznym już na

naszej stacji stały się „Kawiarenki
Obywatelskie”, które są formą 
debaty z mieszkańcami miasta na 
tematy związane z jego prawi-
dłowym funkcjonowaniem. 

Kolejny sukces naszej działal-
ności to festyn dla osób niepełno-
sprawnych,  który odbył się 7 maja.
Festyn był swoistego rodzaju inte-
gracją pokoleniową osób niepełno-

sprawnych. W festynie udział wzięli
podopieczni fundacji dzieci chorych
na zespół Dandy-Walkera „Podaj
Dalej” z Leszna oraz podopieczni
Darłowskiego Ośrodka Rehabilita-
cyjno Terapeutycznego. Zachęcamy
do śledzenia naszych działań oraz
odwiedzania Stacji i korzystania 
z jej usług. 

MiCHAł ŻłoBeCKi DCW

Kwartał aktywności 

Kawiarenka obywatelska 
– to nowy pomysł
Darłowskiego Centrum
Wolontariatu na rozmowę
między darłowiakami 
o ważnych sprawach
naszego miasta. 

Spotkania odbywają się w nowej
siedzibie DCW, w wyremonto-
wanym skrzydle stacji kolejowej.  
W zamyśle organizatorów ma być
to forum dialogu i miejsce spotkań
mieszkańców oraz mieszkańców 
z radnymi, burmistrzem i innymi
osobami odpowiedzialnymi za 
Darłowo.

Kawiarenka Obywatelska to ro-

dzaj klubu dyskusyjnego, gdzie 
w nieformalnej atmosferze – przy
kawie, herbacie i ciastkach – można
swobodnie wyrażać swoje poglądy.
Spotkania odbywają się raz w mie-
siącu, zawsze w ostatni wtorek.
Pierwsze kwietniowe spotkanie 
dotyczyło roli radnego, a drugie 
– majowe – sytuacji w darłowskiej
oświacie. Kolejne odbyło się 30
czerwca i dotyczyło budżetu
miasta.

Informację o kolejnych spotka-
niach można uzyskać na stronie in-
ternetowej: www. wolontariat.com.pl,
www.darlowo.pl oraz na facebooku.

Na wszystkie spotkania wstęp
wolny. �

Nowa inicjatywa społeczna

W dyskusji  w DCW brały udział między innymi (od lewej) Krystyna Soko-
lińska – przewodnicząca Rady Miejskiej w Darłowie oraz radne: Renata 
Potomska i Dorota Podgórska

Przemarsz pocztów
sztandarowych ulicami
Darłowa był
elementem obchodów
224. rocznicy
uchwalenia Konstytucji
3 Maja. 

Uroczystości  rozpoczęły się
od uroczystej mszy świętej
w kościele Mariackim.

Obecni byli m.in. kompania hono-
rowe Marynarki Wojennej RP 
i ZSM, władze samorządowe i har-
cerze. Nabożeństwu za Ojczyznę
przewodniczył Prowincjał o. Jan
Maciejowski i proboszcz o. Stani-
sław Piankowski.

Po mszy nastąpił przemarsz uli-
cami Darłowa na plac Marszałka
Józefa Piłsudskiego. Tam pod Po-
mnikiem Tysiąclecia Państwa Pol-
skiego głos zabrał burmistrz 
Darłowa przypominając dzieje Kon-
stytucji i jej znaczenie dla następ-
nych pokoleń Polaków. 

Po przemówieniu licznie zgro-
madzeni mieszkańcy, przedstawi-
ciele instytucji państwowych i sa-

morządowych, służb munduro-
wych i duchowieństwa złożyli
biało-czerwone wiązanki kwiatów

na cokole pomnika z cytatem 
z „Roty” Marii Konopnickiej 
„Nie rzucim ziemi skąd nasz 
ród”.  Po  oficjalnym zakończeniu 
uroczystości przeniesiono się na
piknik rodzinny na Wyspie Łoso-
siowej. �

dzień Konstytucji 3 Maja

#Historia

� Nowa konstytucja usprawniła
system zarządzania państwem.
Była pierwszą europejską konsty-
tucją i drugą na świecie, po konsty-
tucji amerykańskiej z 1787. 
Ta Była mądra i odważną próbą
modernizacji naszego państwa 
i zapewnienia bezpiecznego bytu
narodu poprzez głęboką reformę,
wzmocnienie struktur władzy 
i zbudowanie nowoczesnej, silnej
armii.
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Po ponad stuletniej nieobecności
ulicami Darłowa przeszła
Królewska Parada eryka
Pomorskiego. Tak rozpoczęto
obchody 70. roczny polskie
Darłowa i 703. urodziny miasta. 

Barwy orszak wyruszył spod ratusza w sobotę,
23 maja, po odegraniu na trąbce przez herolda
hejnału miasta i powitaniu zgromadzonych

przez Arkadiusza Klimowicza.  Burmistrz Królew-
skiego Miasta Darłowa przekazał klucz do bram
miasta królowi Erykowi. Po tym symbolicznym ge-
ście Królewska Parada Eryka Pomorskiego przeszłą
ulicami Darłowa do Zamku Książąt Pomorskich. 

Na czele konnego pocztu jechał władca Skandy-
nawii, jego rycerze i giermkowie. Grupę rajców pro-
wadzili burmistrzowie Darłowa i Gardelegen 
(partnerskiego miasta z Niemiec). Dalej kroczyli 
w strojach z epoki dworzanie, mieszczanie, mło-
dzież szkolna, dzieci i mieszkańcy. Ostatniego Wi-
kinga Bałtyku gospodarze „Gościńca Zamkowego”
powitali kuflem przedniego złocistego płynu o na-
zwie „Darłowskie Zamkowe” i jadłem z gęsiny. 

Na dziedzińcu zamkowym Cesarz Północy przyjął hołdy pod-
danych i zezwolił na widowisko historyczne, tańce
i turniej rycerski. Tę część 703. rocznicy trzeciej 
lokacji Darłowa przygotowało Bractwo Rycerskie
Księcia Bogusława V ze Słupska, a w rolę władcy
Skandynawii wcielił się dr Bronisław Nowak, na-
ukowy opiekun Bractwa. 

Dalej świętowano na jarmarku średniowiecz-
nym w byłych ogrodach książęcych, a obecnie na-
leżących do Gościńca  Zamkowego. W kramach
można było nabyć przednie nalewki, miody, 
wyroby rękodzielnicze, ozdoby, sukna, ceramikę,
antyki, rzeźby i jadło.  Na jarmarku ojciec miasta
otworzył beczkę złocistego piwa „Darłowskiego
Zamkowego”, którym częstowano zacnych gości 
i mieszkańców.  

Całe wydarzenie zapewne przejdzie do historii
królewskiego grodu i stanie się darłowską tradycją.
Organizatorem Dni Darłowa było biuro promocji
miasta na czele z Magdą Burduk. �

Król eryk zawitał do Darłowa 

Podczas czterodniowego urodzinowego party, w samo południe,  na plac przed Ratu-
szem w mieście królewskim, hejnał miejski grany był na żywo przez Zenona Lesnera. 
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Król eryk zawitał do Darłowa 

Podczas czterodniowego urodzinowego party, w samo południe,  na plac przed Ratu-
szem w mieście królewskim, hejnał miejski grany był na żywo przez Zenona Lesnera. Urodziny 

Królewskiego Miasta darłowa
703. urodziny  i jubileusz 70. lat Polskiego
Darłowa było okazją do kilkudniowych
atrakcji (od 21 do 24 maja), w których
uczestniczyło wielu mieszkańców miasta. 

Obchody rozpoczęły się uroczystą sesją. Podczas Ma-
ratonu Filmowego wspominano dzieje miasta i dokonania
mieszkańców. Wspólnie bawiono się na miejskich pikni-
kach rodzinnych, koncertach muzycznych, rajdzie pie-
szym. Przemierzono miasto śladami pierwszego powo-
jennego burmistrza Darłowa – Stanisława Dulewicza, zaś
podczas after party w Zamkowym sprawdzono czy Da-
rłowo „Naprawdę dziś”, różni się od tego „Naprawdę
Wczoraj”.  W sobotę, 23 maja – po Królewskiej Paradzie 
– wieczorem zabrzmiały mocne dźwięki w ramach im-
prezy „Rock nad Wieprzą”. Zakończeniem imprez  był

n i e d z i e l n y
koncert mu-
zyczny gwiaz-
dy tegorocz-
nych Dni Darło-
wa Krystyny
Prońko. �
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Właśnie zakończono bu-
dowę drogi dojazdowej
do basenu rybackiego od

strony skrzyżowania z ulicami
Wilków Morskich i Nadmorskiej.
Dwukierunkową drogę długości
221 i szerokości 5 metrów wyko-

nano z kostki betonowej. Wzdłuż
jezdni wzniesiono oświetlenie so-
larne i ledowe. Inwestycję zrealizo-
wano za 674.749 zł. 

Z końcem maja zakończono
również budowę trzech wielofunk-
cyjnych stalowych hal, usytuowa-

nych wzdłuż wschodniego i połu-
dniowego nabrzeża basenu rybac-
kiego. Dwie hale mają powierzchni
użytkowej po 843 metry kw., 
a jedna 382 m kw. 

– Będą służyły rybakom. W jednej
ma być przechowywany sprzętu

BASeN RyBACKi 
– kolejne inwestycje
Droga do basenu, a na nabrzeżu trzy wielofunkcyjne stalowe hale magazynowe – to kolejne inwestycje podnoszące
atrakcyjność inwestycyjną darłowskiego portu. 

Sprawdziliśmy z wysokości latarni morskiej w Da-
rłówku co się dzieje na dwóch ważnych placach budowy
nad samym morzem.

Generalnie mówiąc – widać postęp. Bardziej zaawan-
sowana jest budowa czterokondygnacyjnego apartamen-
towca przy samej latarni. Inwestorem jest firma należąca

do rodziny Kroplewskich, posiadających w Darłowie
m.in. hotel Jan, centrum konferencyjne i park wodny.

W Darłówku Zachodnim, przy awanporcie wzno-
szony jest siedmiokondygnacyjny budynek apartamen-
towo-usługowy. To pierwszy etap projektu „Marina
Royale” realizowanego przez inwestorów belgijskich. �

Zaraz mury pójdą do góry



9iNweSTyCje
Czerwiec 2015 r.     Nr 3 (138)WiadomościWiadomości

Na Bałtyku, także w pobliżu
Darłowa, mają stanąć
morskie farmy wiatrowe.
inwestor organizuje
spotkania z rybakami, 
aby przekonać ich, że
wiatraki nie zaszkodzą
rybołówstwu. 

15 maja, w świetlicy rybackiej 
w Darłówku Zachodnim odbyło się
pierwsze z cyklu spotkań konsulta-
cyjnych przedstawicieli grup rybac-
kich z inwestorem – firmą Pole-
nergia Bałtyk III, planującym
budowę Morskiej Farmy Wiatrowej
Bałtyk Środkowy III.  

Inwestycja ma składać się mak-
symalnie ze 120 turbin wiatrowych
oddalonych od brzegu o minimum
23 km i ma zostać uruchomiona 
w 2022 r. Wydano już ponad 20 po-
zwoleń na wznoszenie morskich
farm wiatrowych, które zostaną
zbudowane na obszarze poło-
żonym na północ o Ustki. Łeby 
i Władysławowa. Operator wydał
warunki przyłączenia na 2200
MW.

Przedstawiciel Fundacji na rzecz
Energetyki Zrównoważonej przy-
bliżył zebranym rybakom  tematykę
funkcjonowania morskich farm wia-
trowych.

W spotkaniu uczestniczyło
blisko 20 przedstawicieli lokalnych
grup producentów ryb oraz Za-
rządu Portu w Darłowie. Najwię-

cej wątpliwości wzbudzały kwe-
stie związane z możliwością prze-
pływania przez obszar morskiej
farmy wiatrowej, prowadzenia po-
łowów na obszarze farmy oraz
wpływem inwestycji na regionalny
przemysł.

Przedstawiciele Polenergia Bał-
tyk III zapewniali, że nie będą
wnioskować o ograniczanie prze-
pływu statków przez obszar inwe-
stycji oraz umożliwi prowadzenie
połowów, pod warunkiem stoso-
wania narzędzi połowowych, które
nie ingerują w dno z uwagi na mo-
żliwość uszkodzenia kabli we-
wnątrz farmy. 

Podczas dyskusji rybacy i ar-
matorzy kutrów rybackich zwra-
cali uwagę na konieczność opra-
cowania nowego raportu, jakie
straty poniesie rybołówstwo 
związku z budową morskich farm
wiatrowych oraz na rekompen-
saty, jakie powinni otrzymać ry-
bacy. 

Organizatorzy spotkania – Fun-
dacja na rzecz Energetyki Zrówno-
ważonej – zachęcała także środo-
wiska rybackie do aktywnego
uczestnictwa w konsultacjach spo-
łecznych, które będą organizowane
przez Regionalną Dyrekcję Ochrony
Środowiska w Gdańsku w ramach
procedury uzyskiwania decyzji śro-
dowiskowej. 

L. WALKieWiCZ

energetyczne
rozmowy 
z rybakami 

Terminal zbudowano za około
1,5 mln zł.  Koordynatorem między-
narodowym projektu był obecny na
otwarciu Jens Masuch, a darłow-
skim  Tomasz Breszka, kierownik
referatu inwestycji w ratuszu. Ar-
kadiusz Klimowicz dziękował 
Kołobrzeskiej Żegludze, wyko-
nawcy – firmie Termex,  Zarządowi
Portu Morskiego Darłowo i Darlo-
towi  za ich wkład w budowę i za-
gospodarowanie Terminala Pasa-
żerskiego.                     

Równocześnie z otwarciem ter-
minala pasażerskiego część po-
mieszczeń udostępniono dla DAR-
LOTU, który m.in. zajmie się
promocją rejsów na Bornholm 
i sprzedażą biletów. Nowy terminal
będzie nie tylko obsługiwał ruch
promów pomiędzy Darłowem 
a Bornholmem, ale pomieści rów-

nież biuro informacji turystycznej 
i biuro Żeglugi Kołobrzeskiej.  

Inwestycja została sfinansowana
w  85 procentach w ramach unijnego

projektu INTERFACE PLUS / RE-
FERENCE. Terminal powstał w ra-
mach współpracy polsko-niemiecko-
-duńskiej z programu Południowy

Bałtyk. Głównym celem tego wspól-
nego międzynarodowego projektu
jest rozwijanie transgranicznego
ruchu turystycznego pasażerów nie-

zmotoryzowanych, jako wygodną,
tanią i przyjazną środowisku alter-
natywę podróżowania w obszarze
południowego Bałtyku. �

darłowski terminal pasażerski uruchomiony.
darLOT gospodarzem obiektu

Z nowego terminala 28 kwietnia 2015 wyruszył w promocyjny rejs na do portu Nexo na Bornholmie katamaran „Jantar” z Kołobrzeskiej Żeglugi Pasażerskiej,
która będzie od lipca prowadzić regularne rejsy letnie z portu w Darłowie do Nexo. Na pokładzie znajdowało się pond 200 osobowa grupa turystów, dzienni-
karzy, fotografów i ludzi biznesu pracujących głównie w turystyce. 

#Terminal
� mieści się Darłówku Zachodnim
przy Nabrzeżu Warsztatowym 
położonym przy ulicy Kotwicznej.

kosztowało 
wybudowanie obiektu

1,5 mln zł

przez rybaków, drugą przeznaczono
na miejsce zimowania mniejszych
łodzi, a w trzeciej ma działać nie-
wielki warsztat naprawczy – mówił
Waldemar Śmigielski,  dyrektor za-
rządu Portu Morskiego Darłowo. 

Wokół ogrodzonego basenu ry-

backiego powstały place składowe 
i manewrowe o powierzchni 3274
m kw. i toaleta. Ponadto  posta-
wiono kontenerowy budynek z roz-
budowaną częścią sanitarną, jak np.
prysznice czy toalety. 

Pieniądze na inwestycję po-

chodzą z unijnego programu rybac-
kiego ze środków Europejskiego
Funduszu Rybackiego w ramach
Programu Operacyjnego „Zrówno-
ważony rozwój sektora rybołów-
stwa i nadbrzeżnych obszarów ry-
backich 2007-2013”. �

BASeN RyBACKi 
– kolejne inwestycje
Droga do basenu, a na nabrzeżu trzy wielofunkcyjne stalowe hale magazynowe – to kolejne inwestycje podnoszące
atrakcyjność inwestycyjną darłowskiego portu. 

złotych kosztowała 
budowa infrastruktury
wokół basenu 
rybackiego 

7 931 040 zł
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Stanisława i Józef
Szyndlerowie 60 lat temu
powiedzieli sakramentalne
„tak”. 22 kwietnia 2015
wręczono im  Medale 
za Długoletnie Pożycie
Małżeńskie.

Oboje są rówieśnikami i mają po
83 lata. Józef urodził się w Korzcu
na Wołyniu. Stanisława, z domu
Samborska, pochodzi z Brzezin 
w województwie lubelskim. Ślub
wzięli ponad sześćdziesiąt lat temu
w sierpniu 1954 w Karlinie. Są ro-
dzicami dwójki dzieci i szczęśli-
wymi dziadkami  czwórki wnucząt.

Z okazji doniosłego jubileuszu

sześćdziesięciolecia ślubu burmistrz
Darłowa wręczył medale przyznane
przez Prezydenta RP i wraz z kwia-
tami złożył wyrazy uznania i sza-

cunku oraz serdeczne życzenia
wszelkiej pomyślności, a także dal-
szych szczęśliwych lat wspólnego
życia. �

Diamentowe Gody 

odwodnienie terenu,
zamontowanie oświetlenia 
i wreszcie ostatni etap
inwestycji – położenie
nawierzchni, na której
będzie mogło parkować 
40 samochodów.

Była to inwestycja oczekiwana
przez mieszkańców. Do tej pory wła-
ściciele samochodów, którzy chcieli

tu parkować  musieli stawiać auta w
glinie i piasku. Teraz będzie to ładny,
uporządkowany i oznakowany par-
king, który pomieści ponad 40 sa-
mochodów. Parking ma powierzch-
nię 2080 metrów kwadratowych i jest
zbudowany z kostki betonowej. 

Na osiedlu Wyspiańskiego,
gdzie w sześciu blokach znajduje się
650 mieszkań, mieszka ponad 1500
osób. Oprócz już istniejących po-

między blokami trzech parkingów,
ten będzie największy. Wykonano
również odpowiednie oznakowanie
oraz obsiano trawą tereny przyległe.
Od drogi osiedlowej z dwóch stron
można wjechać lub wyjechać na
parking. 

Łącznie na realizację dwóch
etapów budowy parkingu z kasy
miasta zostało wydanych prawie 500
tys. zł. �

Parking na osiedlu wyspiańskiego 

We wrześniu obędzie się pre-
miera kolejnego kryminału Marka
Krajewskiego. Po raz ostatni wy-
stąpi w nim lwowski komisarz
Edward Popielski. Zejdzie ze sceny
w Darłowie! 

Autor zdradził kilka wątków
podczas spotkania z czytelnikami
w trakcie XXI Targów Książki Na-
ukowej na Politechnice Wrocław-
skiej (18-20 marca). Potwierdził, że
planuje już definitywnie zakończyć
serię, w której głównym bohaterem
jest komisarz Popielski. 

Powieść Marka Krajewskiego
„Arena Szczurów” będzie jak sam
mówi „powieścią darłowską” (stało
się to, zanim wyciekł do wiadomości
publicznej oficjalny tytuł). Jej akcja to
rok 1948. Popielski ma wtedy 62 lata.
Ukrywając się przed NKWD trafia
do nadmorskiego Darłowa, gdzie

pod przybranym nazwiskiem pra-
cuje jako nauczyciel w liceum. 
– W miasteczku rządzą radzieccy
oficerowie, będą też kłusownicy
handlujący rybami i niemieckie nie-
wolnice pracujące w tajemniczej fa-
bryce – opowiadał autor. 

„Korzystałem z wiedzy wielu kon-
sultantów. Byli to lokalni znawcy 
historii tego miasteczka, ale też spe-
cjalista od zakażeń pokarmowych.
Od pani zajmującej się deratyzacją
czerpałem wiedzę na temat oby-
czajów i zachowań szczurów. Gry-
zonie te odgrywają ważną rolę w da-
rłowskiej powieści. Pojechałem nawet
do Ustki do fabryki konserw rybnych,
żeby się dowiedzieć, jak wygląda
proces produkcji konserw dziś i jak to
było kiedyś” – przyznaje w rozmowie
z dziennikarzem Cezarym Łazarewi-
czem. �

Darłowska powieść 
Marka Krajewskiego 

Trwa budowa dojazdów i utwar-
dzenie podwórka wraz z odwod-
nieniem położonego pomiędzy uli-
cami Pocztową i Wenedów. To
kolejne inwestycje w ramach rewi-
talizacji darłowskiej Starówki.

W ramach porządkowania po-
szczególnych kwartałów na da-
rłowskiej Starówce zaplanowano
m.in. położenie kostki betonowej
na powierzchni około 1305 m kw.,
zbudowanie jezdni na obu do-
jazdów o szerokości co najmniej 4,5
m. Pod modernizowaną drogą po-
łożona zostanie nowa sieć kanali-
zacji deszczowej z nowymi stu-
dzienkami. 

Koszt inwestycji to 301 350 zł.
Termin zakończenia prac zaplano-
wano na 30 czerwca. Na tym terenie
już w roku ubiegłym samorząd po-
stawił oświetlenie uliczne za 25,5
tys. zł. �

Porządkowanie Starówki 

Darłowska Lokalna
organizacja Turystycz-
na zdobyła główna
nagrodę za najlepsza
akcję promocyjną
Międzynarodowych
Targów Turystyki 
„W stronę słońca” 
w opolu. 

Od 15 do 17 maja Darłowska
Lokalna Organizacja Tury-
styczna w Dorzeczu Wieprzy,

Grabowej i Unieści wzięła udział 
w Międzynarodowych Targach Tu-
rystyki w Opolu. Przez trzy targowe
dni prężna ekipa DARLOT’u promo-

wała atrakcje i walory naszego po-
wiatu z miastem Darłowem – jako sto-
licą turystyczną regionu. Na Opolsz-
czyźnie nie zabrakło słonecznej
piaszczystej plaży, stanowisk ratow-
niczych, nadmorskich smaków i kon-
certów zespołów z naszego regionu.   

– Taka aranżacja stoiska wzbu-
dziła wielkie zainteresowanie na-
szym regionem mieszkańców Opola
i przełoży się na pewno na zwięk-
szoną ilość turystów w powiecie sła-
wieńskim, co było głównym celem
akcji – podsumowuje Jarosław Li-
chacy, prezes DarLOT.

Mocny promocyjny akcent doce-
nili organizatorzy opolskich targów.
Darlot zdobyła główna nagrodę za naj-
lepsza akcję promocyjną Targów. �

DARLoT – lider promocji 

Nowe miejsca pracy
Stara odlewnia żeliwa przy ul. gen. Sowińskiego przechodzi wielkie
zmiany. Zamknięty kilka lat temu zakład niszczał i popadał w ruinę.
Kilka miesięcy temu został kupiony przez małżeństwo darłowskich
przedsiębiorców – Agnieszkę i Leszka Klinów. 
Aktualnie trwa generalny remont i przebudowa istniejących budynków.
Nowi właściciele zapowiadają, że jeszcze w tym roku powstanie tam fabryka
domów mobilnych i szkieletowych „Lark Leisure Homes”. Firma ma być 
nowoczesną fabryką zatrudniającą pracowników różnych specjalności,
głównie znających się na obróbce drewna.

#W obiektywie
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#W skrócie
Mistrz ortografii
� 21 maja w Szkole Podsta-
wowej nr 3 w Sławnie odbył się
XV Powiatowy Konkurs Ortogra-
ficzny Klas III. Hubert Wodziń-
ski (kl. III a) zajął I miejsce! 
Zespół Szkół Społecznych 
w Darłowie reprezentowali po-
nadto Julia Świątkowska (kl. III
b) i Jakub Tomczyk (kl. III a). 

Zdolny 
plastycznie
� Uczeń Szkoły Podstawowej 
Nr 3 w Darłowie Wojtek Kotyza
zajął III miejsce w kategorii
gimnazja w  konkursie pla-
stycznym „Moja bezpieczna
droga do szkoły”. 
Na konkurs wpłynęło 156 prac 
z terenu całego powiatu, które
oceniono w trzech kategoriach
wiekowych z podziałem na 
poszczególne miejsca. Naszą
szkołę reprezentowały 34 prace
uczniów z klas IV, V, VI szkoły
podstawowej oraz I gimnazjum.
Gratulujemy wszystkim uczest-
nikom konkursu zaangażowania
i pomysłowości w  wykonaniu
prac oraz życzymy sukcesów 
w kolejnych konkursach pla-
stycznych. 

Nieobce 
języki obce
� Uczniowie z klasy VI –  Pa-
trycja Tomczyk, Patrycja Ferka 
i Maciej Tałanda zdobyli 
I miejsce w III Gminnym kon-
kursie języka angielskiego „Do
you speak English 2015?” zor-
ganizowanym przez ZSS w Sło-
winie. Opiekunem naszych
uczniów jest Radosław Knuta.

Absolwenci darłowskiego
ogólniaka jako pierwsi 
w mieście zdawali nową
maturą i przecierali szlaki
kolejnym rocznikom.

Egzamin maturalny w tym roku
szkolnym trwał od 4 do 22 maja. 
W tym czasie odbyły się egzaminy
pisemne oraz ustne. Przystąpiło do
niego 81 absolwentów, którzy 
w tym roku zdawali maturę 
w nowej formule. 

Po raz pierwszy uczniowie 
musieli wybrać przedmiot dodat-
kowy na poziomie rozszerzonym,
ponadto zmianie uległ egzamin
ustny z języka polskiego, zrezy-
gnowano z dotychczasowych pre-
zentacji przygotowanych przez
uczniów, na rzecz zagadnień loso-
wanych podczas trwania egza-
minu. Ta część egzaminu wypadła
bardzo dobrze, ponieważ
uczniowie byli od trzech lat do niej
przygotowywani, a średni wynik

uzyskany przez uczniów wyniósł
62 proc. (w klasie humanistycznej
70,42 proc.). 

– Egzamin wymagał ogromnej
wiedzy i umiejętności i był stresu-
jący. Jednak poradziliśmy sobie 
z tym doskonale – twierdzą absol-
wenci. Udało się dzięki próbnemu
egzaminowi ustnemu i kilku 
pisemnych przeprowadzonych 
w ciągu roku szkolnego. 

Egzaminy ustne z języków ob-
cych (angielskiego i niemieckiego)

również wypadły bardzo dobrze. 
W tym roku aż 78 absolwentów 
wybrało język angielski, aby zdać
go na maturze. 

W tym roku szkolnym nowa ma-
tura obowiązywała tylko w liceach,
natomiast uczniowie techników
będą ją zdawali dopiero za rok. 

Na wyniki egzaminów pisem-
nych trzeba będzie czekać do końca
czerwca. Wyniki egzaminów ust-
nych ogłaszane były w dniu ich zda-
wania. �

Przetarli maturalny szlak 

Bibliotekarze, pracujący 
i będący już na emeryturze
oraz czytelnicy, spotkali się
11 maja w darłowskim
ratuszu. okazją był
ogólnopolskiego Dzień
Bibliotekarza 
i Bibliotek. 

W spotkaniu z burmistrzem 
Arkadiuszem Klimowiczem, prze-
wodniczącą komisji edukacji, kul-
tury i turystyki Rady Miejskiej 
– Krystyną Różańską i dyrektorem
Miejskiej Biblioteki Publicznej
(MBP) Krystyną Krakowiak udział
wzięli następujący bibliotekarze: 
Bożena Reszka, Marta Michnik, 
Dorota Adryańczyk, Joanna Ga-
wrońska, Danuta Szkopińska, Mał-
gorzata Brzozowska, Adela Janiczak,
Sabina Łagocka, Maria Hamerling,
Piotr Chabiera, Jolanta Szczepaniak,
Katarzyna Worobiej, Izabela Wa-
chowska, Elżbieta Gagjew, Agniesz-
ka Polska. 

Wszyscy zostali uhonorowani

dyplomami i kwiatami. Odrębne
wyróżnienia dostali najmłodsi i do-
rośli, a jednocześnie najlepsi Czy-
telnicy. Z okazji Dnia Bibliotekarza
SP nr 3 wydala broszurkę zatytuło-

waną „Książka i biblioteka w poezji
uczniowskiej”.

Arkadiusz Klimowicz podzię-
kował za pracę i misję, jaką czynią
bibliotekarze w naszej darłowskiej

społeczności. Ważnym zadaniem 
biblioteki jest także edukacja i przy-
gotowanie małych dzieci do wcze-
snych kontaktów z książką, biblio-
teką i Internetem, pomoc w rozwi-
janiu umiejętności samokształcenia
uczniów.

Podczas dyskusji bibliotekarze
zwracali uwagę na konieczność 
zwiększenia liczby czasopism 
w czytelni MBP. Obecne 10 tytułów
to za mało podkreślała Izabela Wa-
chowska. Burmistrz Darłowa zapo-
wiedział, że wkrótce rozpoczną się
prace studyjne na temat budowy
nowej siedziby MBP, które będą
konsultowane z gronem bibliote-
karzy. �

dzień bibliotekarza i bibliotek 

#
� Darłowskie biblioteki w swoich
zasobach mają blisko 100 tysięcy
woluminów, zatem na jednego 
Darłowianka przypada ponad 
7 książek.

W piątek, 24 kwietnia,
w kinie „Bajka” odbyło
się uroczyste zakończe-
nie roku maturzystów
Zespołu Szkół 
im. S. Żeromskiego 
w Darłowie. 

Wuroczystości udział wzięli
absolwenci, kadra peda-
gogiczna i władze samo-

rządowe Arkadiusz Klimowicz 
– burmistrz Darłowa i Krystyna 
Sokolińska – przewodnicząca Rady
Miejskiej.

Dyrektor ZS Bogdan Herbeć
przedstawił podsumowanie i wy-
niki klasyfikacji klas trzecich.
Wszyscy, czyli 81 uczniów, uko-
ńczyli liceum. Najlepszą średnią
(4,3) uzyskała klasa III a, a następnie
IIIb (3,78) i III c (3,49). Średnia
szkoły to 3,85. 

Najwyższą średnią z trzech lat
(5,94) uzyskał superabsolwent Piotr
Morawski. On też otrzymał stypen-
dium Stowarzyszenia Przyjaciół LO,
które wręczyła jego przewodnicząca
Józefa Stańczak.  

Stypendia za osiągnięcia w
nauce otrzymali: Piotr Morawski,
Dawid Durman, Marcin Michnik,
Renata Nowak, Karolina Sobczak.
Stypendium za osiągnięcia spor-

towe dostała– Monika Graczewska.
Szarfy superabsolwentom i sty-
pendia wręczyli burmistrz miasta 
i dyrektor ZS.

Na zakończenie Bogdan Herbeć
podziękował wszystkim uczniom 
i pedagogom za trzy lata pracy 
i współpracy w szkole oraz życzył
udanego egzaminu maturalnego 
i dostania się na wymarzone studia.
Osobno podziękowano i wyróżniono

krwiodawców ze szkolnego klubu.
Po części oficjalnej rozpoczęła się

tradycyjnie Gala „STEFANÓW 
– 2015” i występy artystyczne. �

Pożegnanie z „Żeromem”

#Stefany 2015
� Statuetki otrzymali w poszczególnych kategoriach m.in.: Patryk Kuchta 
– „Zbuntowany Anioł”, Piotr Morawski – „Geniusz zła”, Marta Ziemlewska 
– „Nadprzyrodzone moce”, Remigiusz Skok – „Bożyszcze dusz”, Agnieszka Rze-
zinowska – „Piekielnie piekna”, Zadymiacze, Diana Piotrowska – „Goniący 
za zombie”, wychowawcy klas 3 – „Opiekun zbłąkanych dusz". 

#
� Świadectwa z wyróżnieniem 
i szarfy superabsolwenta otrzymali
też Maciej Mazur – 4,89; Marcin
Michnik – 4,83; Paulina Wolszczak
4,83;  Maciej Kieżel – 4,83; Dawid
Durman – 4,78 wszyscy z IIIa oraz
Renata Nowak – 4,94; Karolina
Sobczak – 4,83 z IIIb
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Lubię
darłowo 
= lubię
darłovię 

Działo się. Oczywiście w Wielka
Sobotę, oczywiście na naszej  Foot-
ball  Arenie, oczywiście na inaugu-
racji rozgrywek ligowych. Jako
pierwsi popis piłkarskich umiejęt-
ności, okraszony siwizną skroni dali
Oldboje Darłovii. Nie bacząc na
dobre relacje położyli się cieniem na
równie wiekowej drużynie Pło-
mienia Emoticon Smile Pęciszewko,
którą, mówiąc po piłkarsku, wy-
punktowali 6:2. „Nie chcieliśmy wy-
bijać im piłki z głowy, stąd te dwie
bramki dla gości” stwierdził zdo-
bywca czterech goli Wojtek Polak
Polakowski. Goście natomiast, po-
dobno nie chcieli psuć inauguracji
prezesury Prezesowi. Prawda, jak
zwykle leży… 

Zaraz potem na boisku zaroiło
się od przyszłych gwiazd europej-
skiego futbolu. Trenerzy Jasiewicz,
Łąńko i Wiernicki zaprezentowali
licznie zgromadzonym kibicom
swoich 120 podopiecznych. Zespoły
UKS Orlik Darłowo (wkrótce Da-
rłovia)  powalczyły miedzy sobą,
prezentując niemałe już umiejęt-
ności. Kunsztem i poziomem gry za-
wstydziły nieco już zmęczonych
meczem Oldbojów. Podniosły też
wysoko poprzeczkę chłopakom 
z pierwszej drużyny. 

O godz. 16 na płytę stadionu, 
w asyście naszych orlików, wyszły
drużyny Gromu Świelino i Darłovii.
Miłym akcentem były życzenia świ-
ąteczne przekazane przez Burmistrza
Miasta, a zawodnicy gości otrzymali
plakietki z hasłem: „Lubię Darłowo”.
I tu nastąpił koniec uprzejmości. Roz-
drażnieni po inauguracyjnej porażce
chłopcy Waleszczyka od początku
spotkania pokazywali, kto tu rządzi.
Początek to cudowny strzał „naszego
Brazylijczyka” Melo, dla którego tra-
fienie piłka w górny róg bramki 
i „zdjęcie pajęczynki” to codzienność.
Dalej wszystko potoczyło się zgodnie
z naszymi oczekiwaniami (szczegóły
w relacji piłkarskiego Szopena na
stronie klubu). Końcowe 6 do 0 nie
oddaje w pełni wartości gry naszej
ekipy. Widać pracę trenera, powoli
wyłania się drużyna. Oprawa me-
czowa i nasze, darłowskie piłkarskie
święto godne najlepszych aren 
piłkarskich świata. Darłowo to kon-
glomerat wielu sportów, ale od tej
soboty z całą odpowiedzialnością
twierdzę: Darłowo piłka nożną
pachnie, i to cudownie. 

Od momentu inauguracji 
piłkarze Darłovii pokonali kolejno
Grafa Bukówko 2: 0 i w małych der-
bach gminy ekipę Darpolu Barzo-
wice w takim samym stosunku.
Teraz czas na lidera, drużynę kar-
lińskiego Sokoła. Powodzenia!

ANDRZeJ RACHWALSKi

#Felieton

11 kwietnia do Darłowa
przyjechał Puchar Świata 
w Siatkówce, zdobyty 
w zeszłym roku przez
reprezentację Polski wraz 
z tytułem Mistrza Świata. 
To było święto darłowskiej
siatkówki. 16 czerwca
będzie kolejne...

Od pewnego czasu, powoli acz
systematycznie piłka siatkowa w da-
rłowskim wydaniu zaczyna się od-
radzać. Dzięki grupie pasjonatów 
i znakomitemu sponsorowi – Stoczni
Darłowo zaczyna się w tej dyscy-
plinie sporo dziać. Obecnie w klubie
Stocznia Darłowo trenuje 60 zawod-
ników i 35 zawodniczek w różnych
grupach wiekowych. Zaczęły poja-
wiać się pierwsze sukcesy. W tym
roku jeden z zespołów młodzików
zajął czwarte miejsce w wojewódz-

kiej lidze. Zespół kadetów był 2. 
i awansował do ćwierćfinału Mi-
strzostw Polski. Zajął tam bardzo
dobre 6. miejsce, ale walczył dzielnie
z potężnymi klubami – Treflem
Sopot, czy też Jokerem Piła. Również
zespół seniorski może pochwalić się
czwartym miejscem w Mistrzo-
stwach Zachodniopomorskiego. 

Darłowski klub jest również or-
ganizatorem wielu imprez propa-
gujących ten piękny sport. Turniej
Kindersport, turnieje młodzików 
i kadetów, zawody ekip dziew-
częcych. 16 czerwca na boisku tar-
tanowym Szkoły Morskiej odbędzie
się przedwakacyjny Coroczny
Piknik Siatkarski dla Całych Rodzin,
na który organizatorzy serdecznie
zapraszają. Znakomita zabawa 
z siatkówką w tle gwarantowana. 

ANDRZeJ RACHWALSKi

zapraszamy 
na piknik... siatkarski

26-osobowa grupa  medalistów Mistrzostw Europy Weteranów gościła 
w Ministerstwie Sportu i Turystyki. Medalistów przyjęła wiceminister
Dorota Idzi (wielokrotna medalistka Mistrzostw Europy i Świata 
w pięcioboju nowoczesnym). 
Minister pogratulowała zawodnikom sukcesów sportowych i podzięko-
wała za godne reprezentowanie barw Polski. Wśród wyróżnionych zna-
lazł się także darłowianin Jan Rybarczyk, który zdobył 2 złote medale
na Mistrzostwach Europy w biegu crossowym na 5 km (indywidualnie
oraz drużynowo). 
Na zdjęciu: legenda pięcioboju nowoczesnego i darłowskiej lekkoatle-
tyki. (AR)

#W obiektywie

18 kwietnia odbył się
nadmorski bieg na 
10 kilometrów „Darłowska
(za) Dyszka”. Na starcie
stanęło 181 zawodników, 
w tym 60 kobiet. Nasz
reprezentant był piąty!
Wszyscy dotarli do mety. 

Bieg rozgrywany był przy dobrej
pogodzie. Z bardzo dobrym czasem
pierwszy przybył na metę zawodnik
MLKS Baszty Bytów uzyskując czas
32 min i 26 sek. Tuż za nim, 7 sekund
później wbiegł Piotr Drwal z na-
szego miasta partnerskiego – Ustki.
Trzecie miejsce wywalczył Damian
Gałkowski ze Sławska, tracąc do
zwycięzcy 13 sekund. Na piątym
miejscu zameldował się  faworyt 

Darłowian – Jan Rybarczyk, dwu-
krotny Mistrz Europy w biegach
długodystansowych weteranów. 

Pierwsza z kobiet przybyła na
metę młodziutka Katarzyna Po-
błocka z Lęborka (UKS Ekonomik
Maratończyk), zajmując jednocze-
śnie 18 miejsce wśród mężczyzn.
Drugie miejsce zajęła Urszula Kasz-
telan z Koszalina (Triathlon Ko-
szalin), a trzecią była Magdalena
Witkiewicz z Białogardu (Klub Bie-
gacza Dziesiątka Białogard). Czwarte
miejsce zajęła nasza Darłowianka
Kamila Łagutko (Runnerswalde).
Każdy z uczestników biegu otrzymał
pamiątkowy medal. Organizatorzy
dziękują sponsorom, wolontariu-
szom z MG, ZSM, ZS Żeromskiego 
i Straży Miejskiej. (AR)

Darłowska (za)Dyszka 

W Darłówku
Zachodnim, przy
Nabrzeżu Warsztato-
wym Zespół Szkół
Morskich i uczniowski
Klub Sportowy „Goliat”
zainaugurował tego-
roczny sezon żeglarski.
otwarcie sezonu
połączono z symbolicz-
nym przejęciem jachtu
s/y Sekstant.

Poprzednim armatorem s/y
Sekstantu był Ośrodek Szko-
lenia Żeglarskiego Marynarki

Wojennej w Gdyni. Teraz portem
macierzystym dla wyremontowa-
nego jachtu mającego osiem koi
będzie Darłowo. Obecnie wszyscy
uczniowie ZSM posiadający patenty
będą mogli brać udział w rejsach 
na jachtach „Sekstant” i „Goliat” 
w każdy wtorek i czwartek. Otwarcia
sezonu żeglarskiego dokonał starosta
sławieński, Wojciech Wiśniowski,
Arkadiusz Klimowicz – burmistrz
Darłowa, Jerzy Borowski, członek za-
rządu PZŻ. Jacht poświęcił francisz-

kanin o. Damian Basarab. Komandor
klubu, Zenon Lesner wręczył kilka
legitymacji dla Honorowych
Członków Klubu „Goliat”.

Tego dnia, w kinie „Bajka” od-
było się Szantowisko, czyli konkurs
szant „Niezbędny balast”.  Swoje
umiejętności zaprezentowały ze-
społy i soliści z Koszalina, Mścic, Ja-

rosławca i Darłowa. W trakcie uro-
czystości wręczono puchar, na-
grody i dyplomy dla zwycięzców
konkursu szantowego. Grand Prix
zdobył Zespół Szkół im. „Ludzi
Morza” z Mścic „Ad Libitum”. Ten
sam zespół zdobył pierwsze
miejsce. Wyróżnienie zdobyła Daria
Dydyna z ZSM w Darłowie. �

Sezon pod żaglami 

#
� Zbudowany w 1992 r. laminatowy
slup typu TMC:
długość – 11,56 m
szerokość – 3,64 m
zanurzenie – 2 m
pow. ożaglowania – 65 m kw.


