s 3 Darłowo się zmienia – o najnowszych inwestycjach s 4, 5 Jubileusze naszych szkół
s 7 Wybieraliśmy członków Rad Osiedlowych s 8-9 Podsumowanie udanego sezonu

Październik 2015 r. ● nr 4 (139)

Obwodnica do portu gotowa
12 października
oficjalnie odebrano
końcowy odcinek drogi
dojazdowej do portu
w Darłowie (od ronda
drogi krajowej nr 37
do drogi wojewódzkiej
nr 203). Powstała w ten
sposób miejska
obwodnica.

N

owy układ komunikacyjny
o długości 2,2 km z trzema
rondami skrócił czas
dojazdu do Portu Morskiego, odkorkował Darłowo i znacznie
zmniejszył ilość samochodów
ciężarowych oraz dostawczych
przejeżdżających przez centrum
miasta. Duże znaczenie ma także
wpływ tej inwestycji na poprawę
poziomu bezpieczeństwa na drogach Darłowo. Teraz ciężarówki
bez przeszkód transportują ładunki
towarów eksportowych i importowych do portu i w głąb kraju,
a turyści łatwiej i szybciej dojeżdżają do Darłówka Zachodniego

i Wschodniego, albo opuszczają kurort.
Realizacja projektu pn. „Poprawa dostępności do portu morskiego w Darłowie z sieci dróg krajowych i wojewódzkich poprzez
budowę dróg dojazdowych” pozwoliła na skierowanie ruchu
z drogi krajowej 37 i wojewódzkiej
w kierunku Ustki i Słupska i odwrotnie w kierunku Sławna i Koszalina nową drogą, która poprzez
nowoczesny most drogowy oraz
ul. Sportową utworzyła obwodnicę
centrum miasta.
Oprócz asfaltowej drogi o szerokości 7 metrów wybudowano bitumiczne ścieżki pieszo-rowerowe
o szerokości 3 metrów, trzy nowe
ronda, mostek, oświetlenie uliczne
oraz kanalizację deszczową odwadniająca jezdnię.
Ponadto przebudowano kable telekomunikacyjne na odcinku około
400 metrów oraz zagospodarowano
pas zieleni oddzielający jezdnię od
ścieżki dla pieszych i rowerzystów.
Na trasie drogi w ramach ochrony
środowiska wybudowano specjalny
tunel dla przechodzenia dużych

i małych zwierząt. Wykonawcą inwestycji była firma Skanska S.A.
Otwarcie drogi dojazdowej
do portu dodatkowo umożliwiło
dojazd do Darłówka zachodniego
i wschodniego od strony Ustki,
Koszalina i Sławna z pominięciem
starówki.
L.W.

15
mln złotych wyniosło
dofinansowanie ze
środków unijnych budowy nowego ciągu ulic
prowadzących do portu
morskiego. Całkowity
koszt inwestycji wyniósł
około 20 mln złotych.

Debata o Regionalnym Programie Operacyjnym
12 października marszałek
woj. zachodniopomorskiego
zorganizował w Darlowie
spotkanie, na którym
szeroko prezentowano
możliwości uzyskania
dofinansowania
z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa
zachodniopomorskiego na
lata 2014-2020.
❚ Konferencję zainaugurowała prezentacja multimedialna gospodarza
Darłowa Arkadiusza Klimowicza,
która pokazała wszechstronny
rozwój Darłowa na przestrzeni
ostatniego dziesięciolecia.
Rozpoczyna się kolejny etap wykorzystania funduszy europejskich
na rzecz rozwoju regionów. Są już

zatwierdzone przez Komisję Europejską większe fundusze dla Województwa Zachodniopomorskiego
z podziałem środków na poszczególne osie priorytetowe. W okresie
2014-2020 Pomorze Zachodnie
ma otrzymać 1,6 miliarda euro.
Wsparcie pochodzące z Programu
Regionalnego koncentruje się na
trzech podstawowych obszarach:
gospodarka, infrastruktura i społeczeństwo.
Program składa się z 10 Osi
Priorytetowych. Zdecydowana
większość środków – ok. 72 procent całkowitej alokacji przeznaczonej na Program pochodzić
będzie z EFRR. 1,15 mld zostanie
przeznaczone na rozwój potencjału
społeczno-gospodarczego poprzez
wspieranie projektów zakłada-

jących wzrost zatrudnienia, rozwój
przedsiębiorczości, rozbudowę
infrastruktury wzrost innowacyjności i konkurencyjności gospodarczej, poprawę ochrony środowiska.
Pozostałe 28 procent, czyli ok.
450 mln euro budżetu Programu,
pochodzące z EFS, ukierunkowanych zostanie na wyrównywanie
szans na rynku pracy, wzrost zatrudnienia, inwestycje w kapitał
ludzki. Mówił o tym w wystąpieniu
programowym wicemarszałek woj.
zachodniopomorskiego Tomasz Sobieraj.
O instrumentach wsparcia na
rzecz rozwoju gospodarczego, na
rzecz infrastruktury technicznej,
ochrony środowiska, infrastruktury
publicznej oraz na rzecz kapitału

społecznego mówili kolejni przedstawiciele Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska,

Urzędu Marszałkowskiego, Wojewódzkiego urzędu Pracy i inni.
L. WaLkieWiCz
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#Felieton

Wakacje to też
czas pracy

Letni sezon turystyczny był
w Darłowie rekordowy. Jeszcze
nigdy tylu turystów nie było
w naszym kurorcie. To sukces
całej naszej społeczności. Przyczyniło się do tego bardzo wielu
darłowiaków.
W pierwszym rzędzie przedsiębiorców z szeroko pojętej branży
turystycznej, którzy cały czas
podnoszą jakość swoich usług
i mają coraz lepszą ofertę dla
naszych gości z kraju i z zagranicy. Serdecznie im za to dziękuję i gratuluję.
Duży udział w naszym
wspólnym sukcesie mają pracownicy komunalni i samorządowi, którzy zadbali by
miasto było czyste, schludne
i zadbane, a nasze kąpieliska
przyjazne i bezpieczne.
Powtarzam tu opinie dominującej grupy naszych gości, którzy
są zachwyceni Darłowem
i Darłówkiem i obiecują do nas
wracać.
Sporą rolę w kreowaniu pozytywnego wizerunku Darłowa jako
wyjątkowego nadbałtyckiego
kurortu odegrali moi młodzi
współpracownicy z Biura Promocji Miasta i darłowskich placówek kulturalnych oferując
turystom i mieszkańcom latem
ciekawy program imprez i wydarzeń kulturalnych, sportowych
i rozrywkowych. Symbolem wakacyjnego Darłowa stał się nasz
festiwal Media i Sztuka – doskonale relacjonowany w regionalnych i ogólnopolskich mediach.
Ale w wakacje miasto żyło nie
tylko turystyką i zabawą. Samorząd nie udzielił sobie urlopu.
W tym czasie mocno pracowaliśmy nad różnymi inwestycjami,
w tym największą – budową obwodnicy prowadzącej do portu.
Jest ona ważna nie tylko z powodów komunikacyjnych, ale
również „uzbraja” przyległe tereny przeznaczone pod rozwój
przemysłu. To szansa na nowe,
całoroczne miejsca pracy dla
darłowiaków.
Lato wykorzystaliśmy też dobrze
na przygotowanie nowych inicjatyw społecznych służących
mieszkańcom. Wspieraliśmy
działania między innymi Darłowskiego Centrum Wolontariatu
i wyłoniliśmy projekty budżetu
obywatelskiego. Utworzyliśmy
miejską Radę Seniorów oraz zainicjowaliśmy powstanie nowych
rad osiedlowych.
Dziękuję bardzo wszystkim tym
darłowiakom, którzy zaangażowali się w te inicjatywy.
Dzięki Państwu Darłowo staje się
coraz bardziej aktywne społecznie i jest regionalnym liderem
inicjatyw obywatelskich.
aRkaDiusz kLimOWiCz
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arena szczurów.
Darłowska powieść
Marka Krajewskiego

W poniedziałek, 21
września, w piwnicach
zamku książąt
Pomorskich w Darłowie
odbyła się prapremiera
najnowszej powieści
kryminalnej marka
krajewskiego „arena
szczurów”.

P

ierwsze spotkanie z dziennikarzami zostało połączone z
badaniem autora kryminałów
za pomocą wariografu, a drugie autorskie odbyło się z Czytelnikami.
Niecodzienną konferencję prasową z mediami poprowadził Cezary Łazarewicz, dziennikarz Newsweeka, a darłowianin z urodzenia.
Badania autora kryminałów wariografem (wykrywaczem kłamstw)
potwierdziły jego prawdomówność.
Honorowy obywatel Darłowa
szczerze odpowiedział m.in. na pytanie czy zabił kiedyś człowieka? czy

widział ludzkie zwłoki? czy jest jakiś
zbrodniarz, który go fascynuje?
Podczas spotkania burmistrz
Darłowa Arkadiusz Klimowicz
wręczył pisarzowi Medal 70-lecia
polskiego Darłowa i miecz króla
Eryka. Po konferencji wyruszono na
spacer po Darłowie „śladami
Edwarda Popielskiego”.
Z zamkowej piwnicy wypełnionej narzędziami tortur, gdzie toczyła
się akcja powieści wyruszono przez
ul. Podzamcze do kamienicy Jana
z Maszewa, gdzie znajdował się
sklep kolonialny. Dalej ul. Powstańców Warszawskich (dawniej Długą)
obok statuy burmistrza Stanisława
Dulewicza odwiedzono Rynek,
gdzie miały swoje siedziby: UB i cele
więzienne (pl. Kościuszki 15 i 56),
archiwum USC na poddaszu ratusza
w pokoju nr 42. Dalej udano się pod
Bramę Wysoką, gdzie na dachu
miały gniazdo bociany zastrzelone
przez czerwonoarmistę. Tuż za
Bramą Kamienną po lewej znajdowała się Gospoda Sopońskiego wy-

# arena szczurów
❚ Najbardziej mroczny z kryminałów Marka Krajewskiego. Powojenna rzeczywistość pełna zdrajców. Czy Popielski okaże się zbrodniarzem?
Akcja powieści toczy się w Darłowie w roku 1948, kiedy to w mieście sowieci
eksploatują miejscowe zakłady wykorzystując niemieckich niewolników,
a swoje macki rozciąga na wszystkich Urząd Bezpieczeństwa. Armia Czerwona, NKWD i UB walczą o swoje wpływy i prowadzą najciemniejsze interesy.
Gwałty, morderstwa, kradzieże, rozboje i prześladowania przeciwników
władzy ludowej są na porządku dziennym. Bohater Krajewskiego, detektyw
Popielski, zagląda do podejrzanych spelunek, tropiąc tego, „który zabija kobiety śmiertelnymi ukąszeniami”, wielokrotnie ociera się o śmierć. Śmierci detektywa pragną szefowie NKWD i UB. Autor kryminału stawia pytanie „czy
można dla ocalenia własnego życia zabić niewinnych ludzi”?
mieniona w powieści, a po prawej
mieszkanie porucznika Krzyżagórskiego, dalej plebania, kościół św.
Gertrudy i cmentarz oraz wieża ciśnień. Następnie akcja powieści
przenosi się do domu zakonnego
franciszkanów obok kościoła Mariackiego oraz do Gimnazjum i Liceum Spółdzielczości Morskiej (ul.
Ratuszowa), przez ul. Wenedów do
budynków usytuowanych wzdłuż

ul. Morskiej. Autor wymienia restauracje Bałtyk i salę koncertową
(obok garażów PKS-u), siedzibę państwowego Urzędu Repatriacyjnego
i Urzędu ds. likwidacji Mienia Poniemieckiego, Kino „Bajka”, Dom
Dziecka i mieszkanie wynajęte przez
Popielskiego na pierwszym piętrze
budynku usytuowanego w narożu
ulic Morskiej i Sportowej przy rondzie (Morska 80). ❚

Budżet Obywatelski rozdany
O północy, 4 września,
zakończyło się głosowanie
powszechne mieszkańców
Darłowa nad projektami,
które będą realizowane
w 2016 roku w ramach
Budżetu Obywatelskiego.
Oto zwycięska piątka:

1. „Budowa przystani kajakowej
na

Wyspie

Łososiowej”,

2.
3.

miejsce: Wyspa Łososiowa
przy ul. M.C. Skłodowskiej
w Darłowie (791 głosów).
„Budowa wiaty rekreacyjnej
wraz z wyposażeniem w rejonie zbiornika wodnego Inkula” (647 głosów).
„Kraina Zabaw Przedszkolaka”, miejsce: Plac zabaw na
terenie Przedszkola nr 2 im.
Janiny Porazińskiej w Darło-

4.

5.

wie, przy ul. Królowej Jadwigi
3 (477 głosów).
„Mural – nowoczesna forma
atrakcji turystycznej”, miejsce:
powierzchnia
frontowej
ściany budynku położonego
nad kanałem portowym
w Darłowie ul. Portowa (471
głosów).
„Zakątek rodzinny Osiedla
Bema”, miejsce: stary plac

zabaw przy ul. mjra Hubala
w Darłowie – Osiedle Bema
(391 głosów).
Serdecznie dziękujemy wszystkim głosującym mieszkańcom, bowiem głosy każdego z nas przyczyniają się do budowania społeczeństwa obywatelskiego oraz
wspierają naszą lokalną darłowską
społeczność. ❚
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Będą nowe
lokale socjalne
arkadiusz klimowicz,
burmistrz miasta
Darłowa, podpisał
umowę z Bankiem
Gospodarstwa
krajowego
w Warszawie
o finansowym wsparciu
remontu oficyny
kamienicy położonej
przy ul. Powstańców
Warszawskich 22a.

W

wyniku remontu powstanie sześć lokali
socjalnych o łącznej powierzchni 184,05 metra kw. Przewidywane koszty remontu wynoszą
1.426.342,45 zł. BGK udzieli
wsparcia do wysokości 570.536,98
zł, ale kwota ta nie może przekroczyć 40 procent faktycznie poniesionych kosztów remontu kamienicy. Miasto ma już przygotowaną
dokumentację przeprowadzenia
remontu. ❚

25 lat parafii św. Gertrudy
❚ W sobotę, 19 października, parafia
św. Gertrudy uroczyście obchodziła
jubileusz 25-lecia. Przypomnijmy.
26 lipca 1990 roku na pierwszego
proboszcza powstającej parafii kuria
powołała ks. Eugeniusza Gnibbę.
Proboszcz E. Gnibba, który swoją
posługę sprawował do roku 2014,
przez wiele lat scalał parafian i inicjował działania, dzięki którym
kościół św. Gertrudy stał się jednym
z najbardziej wartościowych zabytków sakralnych Pomorza.
W roku 2014 funkcję proboszcza
parafii przejął ks. Adam Wakulicz.
Także tym roku swój jubileusz
obchodzili darłowscy franciszkanie.
Minęło 70 lat od momentu pojawienia się zakonu na tych ziemiach.
I tyleż samo czasu od pierwszej
mszy koncelebrowanej przez franciszkanina o. Damiana Tynieckiego,
pierwszego darłowskiego proboszcza. Na straży tradycji franciszkańskiej w Darłowie stoi obecnie
o. Stanisław Piankowski
Z okazji tego 70-lecia w parafii

60 lat małżeństwa

Haliny i miłosza Jakobschy
❚ Diamentowe gody obchodzili niedawno Halina i Miłosz Jakobschy.
Dostojnym jubilatom gratulacje z tej
okazji złożył burmistrz Darłowa.
Oboje małżonkowie cieszą się

Dźwig stanął w porcie
❚ 28 lipca do Portu Morskiego
w Darłowie dostarczono dźwig terenowy o udźwigu 32 ton i zasięg
ramienia do 24 metrów. Maszyna
posiada napęd na wszystkie koła
skrętne. Dodatkowo może on jechać
z obciążeniem do 12 ton. Nad całością pracy dźwigu czuwa półauto-

pw. św. Maksymiliana Kolbe
w Darłówku odbył się zjazd gdańskiej prowincji franciszkanów. Go-

wciąż dobrym zdrowiem i są
bardzo aktywni. Pan Jakobschy większość zawodowego życia spędził
w administracji morskiej a pani Halina pracowała w banku. ❚

matyczny system. Zakup dźwigu
(1 072 280,97 zł) sfinansowany został
w 96 proc. z Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz budżetu
państwa w ramach programu Budowa basenu rybackiego w Porcie
Darłowo. Pozostałe koszty pokryte
zostały z budżetu Darłowo. ❚

spodarzem tego spotkania był proboszcz parafii w Darłówku o. Sebastian Fierek. ❚

Powstaje kolejna
droga w porcie
Przetarg na budowę prawie
700-metrowej drogi został
rozstrzygnięty. Droga
„uzbroi” tereny portowe
należące do specjalnej
strefy ekonomicznej.

Zakończenie inwestycji zaplanowano jeszcze w tym roku.

❚ Wykonawca zaproponował cenę
brutto za wykonanie robót budowlanych w wysokości 5.197.763,27zł.
Około 80 proc. kosztów pokryć ma
Fundusz Spójności. Stało się to możliwe dzięki staraniom burmistrza
Darłowa, który podpisał umowę
z Centrum Unijnych Projektów
Transportowych w Warszawie na

rozszerzenie wcześniejszego projektu. Asfaltowa szosa o szerokości
7 m i długości 682 m będzie przebiegać od ronda przy ul. Lotników
Morskich w kierunku zachodnim za
elewatorami zbożowymi. Równolegle do drogi biegł będzie ciąg
pieszo-rowerowy. Od tej drogi
w kierunku toru wodnego na rzece
Wieprzy zostanie zbudowany 116
metrowy odcinek dojazdowy zakończony placem składowo-manewrowym z kostki betonowej o powierzchni 2369 metrów kw. Zarówno droga jak i plac składowy
zostaną oświetlone i odwodnione. ❚
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50 lat minęło, jak jeden dzień...

Jubileusz „trójki”

18 września szkoła
Podstawowa
im. Żołnierza Wojsk
Ochrony Pogranicza
w Darłowie obchodziła
50-lecie istnienia.

Ś

Po przemówieniach burmistrza
Darłowa,
Arkadiusza
Klimowicza i dyrektora „trójki”,
Andrzeja Protasewicza do ślubowania przystąpili uczniowie klas
pierwszych. Po uroczystościach
na rynku odbył się Dzień Otwarty
Szkoły. Przed udekorowaną placówką wmurowano kapsułę
czasu z pamiątkami dokumentującymi teraźniejszość szkoły. Na
tablicy nakrywającej kapsułę napisano, że można ją otworzyć dopiero po 50 latach, w roku 2065.
Na murze przed wejściem do

więtowanie okrągłego jubileuszu rozpoczęto od mszy świętej w kościele św. Gertrudy.
Potem korowód uczniów i gości
przemaszerował na staromiejski
rynek, gdzie przed ratuszem odbyło
się ślubowanie uczniów klas pierwszych. Zaproszono na
nie władze miasta,
parlamentarzystów,
byłych dyrektorów
placówki, nauczycieli,
emerytów, duchowieństwo, absolwentów,
uczniów, rodziców
i pracowników oraz
licznych gości.
Szkoła Podstawowa nr 3 w Darłowie
powstała w roku 1965
jako „tysiąclatka”.
Jedna ze „Szkół Pomników” budowanych dla upamiętnienia
obchodów
Tysiąclecia Państwa
Polskiego. 3 maja
1966 roku odbyła się
u r o c z y s t o ś ć
wręczenia sztandaru
szkoły ufundowanego przez Bałtycką
Brygadę WOP. W laDyrektor szkoły Andrzej Protasewicz w towatach 1965-1999 była
rzystwie przewodniczącej Rady Rodziców Izaszkołą ośmioklasową,
beli Bednarczyk odsłaniają jubileuszowa taa po reformie sześcioblicę.
klasową.

Byłym dyrektorom szkoły wręczono kwiaty i podziękowania, a pierwszej
dyrektorce Henryce Śnieg zaśpiewano sto lat.

# Dyrektorzy
❚ Dyrektorami SP nr 3 byli kolejno:
Henryka Śnieg (1965-1985),
Małgorzata Adamowicz
(1985-1992), Jerzy Buziałkowski
(1992-1995), Waldemar Śmigielski
(1995-1997), Danuta Arłukowicz
(1997-1999), Hanna Mikulska
(1999-2009), Katarzyna Łusiewicz
(p.o. 2012-2014), Andrzej Protasewicz od roku 2009.
szkoły odsłonięto pamiątkową tablicę ufundowaną przez grono
pedagogiczne.
W szkolnej bibliotece, której
nadano imię „Czytuś” i nazwano
Szkolnym Centrum Czytelniczo-Medialnym, zaprezentowano jak
przebiegała nauka w szkole pół
wieku temu i jak obecnie. Aby
ułatwić gościom odwiedzającym
szkołę „podróż sentymentalną”
w przeszłość, przygotowano liczne
ekspozycje w poszczególnych klasach i na korytarzach. Można było
obejrzeć galerię zdjęć absolwentów, nauczycieli, uczniów oraz
ważnych wydarzeń i uroczystości
szkolnych.
Wieczorem w kinie „Bajka” odbyła się uroczysta gala jubileuszowa. Przybyłych gości, w tym
posła Andrzeja Lewandowskiego,
senatora Piotra Zientarskiego
i władze miasta, powitał dyrektor
szkoły Andrzej Protasewicz. Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem starego pocztu sztanda-

rowego szkoły i odśpiewaniem
hymnu. Dotychczasowy sztandar
przekazano Radzie Rodziców,
a dyrektorowi szkoły przekazano
nowy sztandar z logiem szkoły
ufundowany przez sponsorów.
Uczniowie złożyli ślubowanie na
nowy sztandar.
W czasie uroczystości głos zabrał gospodarz Darłowa Arkadiusz Klimowicz, który chwalił
osiągnięcia placówki i życzył pedagogom oraz pracownikom dalszych sukcesów oraz zadowolenia
z pracy i szczęścia w życiu osobistym. W czasie przemówień in-

8534
absolwentów wykształciła do tej pory sP nr 3.
uroczystość Jubileuszu
była okazją dla spotkań
po latach, wielu wspomnień i uśmiechów.

# z kroniki szkolnej
❚ „…akt erekcyjny rozpoczęcia budowy Szkoły Pomnika Tysiąclecia
Państwa Polskiego, wznoszonej
sumptem całego społeczeństwa,
spisany został w roku 1963, w dniu
22 lipca, w starym grodzie
Darłowie leżącym nad Morzem
Bałtyckim, w powiecie sławieńskim, ziemi koszalińskiej, Pomorzu
Środkowym.”
nych gości nie zabrakło życzeń,
kwiatów, upominków i ciepłych
słów.
Po części oficjalnej uczniowie
przedstawiono program artystyczny, podzielony na dekady,
które stosownymi przebojami upamiętniał chór szkolny. Jubileusz był
okazją do wspomnień i refleksji,
a także przypomnieniem, że szkoła
to miejsce, gdzie oprócz nauki
przeżywa się radości i nawiązuje
przyjaźnie. ❚
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Od 70 lat uczą
i wychowują
darłowiaków

W tym roku, 4 września, minęło dokładnie 70 lat od momentu powstania
pierwszej po wojnie szkoły w Darłowie. Od tego czasu tysiące absolwentów
opuściło mury tej zacnej placówki. i wszyscy z sympatią wspominają czasy
młodości i nauki spędzone w szkole Podstawowej i miejskim Gimnazjum.

U

roczyście udekorowaną salę
gimnastyczną Miejskiego
Gimnazjum im. Stanisława
Dulewicza wypełnili goście, przyjaciele, absolwenci, byli i obecni nauczyciele i pracownicy. Przybyłych
na obchody 70-lecia serdecznie witali
uczniowie i nauczyciele. Spotkanie
było okazją do wzruszających wspomnień, podziękowań i gorących życzeń. Jubileusz szkoły był okazją do
wzruszających wspomnień, które,
choć minione, zawsze pozostają
w pamięci. Trudno, bowiem być
obojętnym wobec miejsca, w którym
zostawiło się część życia. Dostrzeganie czasu jest cudownym darem
dojrzałości. Dzień taki skłania do
refleksji i kreślenia planów na przyszłość. W tak ważnym dla szkoły
dniu zasypano ją licznymi wyrazami
sympatii – życzeniami, gratulacjami,
kwiatami, upominkami.
W swoim wystąpieniu dyrektor
Małgorzata Świątkowska przybliżyła m.in. ważniejsze wydarzenia
i fakty z kart historii szkoły. W jubileuszu tej zasłużonej dla Darłowa
placówki oświatowej wzięli udział:
poseł na sejm RP Andrzej Lewan-

dowski, burmistrz Darłowa Arkadiusz Klimowicz, przewodnicząca
RM Krystyna Sokolińska, przewodnicząca komisji edukacji, kultury
i turystyki w RM Krystyna Różańska, dyrektorzy darłowskich pla-

# Historia
❚ Historia placówki korzeniami
sięga roku 1945, kiedy to utworzono Publiczną Szkołę Powszechną. W roku 1947 zmieniła
swoją nazwę na Publiczną Szkołę
Podstawową. Od roku 1956 była
Szkołą Podstawową nr 1. W roku
1980 nadano jej imię Jana Kochanowskiego. Z dniem 1 września
1999 utworzono Zespół Szkół w
skład, którego weszła SP nr 1 im J.
Kochanowskiego i Miejskie Gimnazjum. Od 2001 r. Miejskie Gimnazjum, a od 2005 MG im. Stanisława
Dulewicza jest bezpośrednim sukcesorem tej siedemdziesięcioletniej tradycji. Tak samo jak 4 września 1945 uroczyste obchody
rozpoczęto od Mszy Św. w Kościele
Mariackim.

cówek oświatowych, szefowie służb
mundurowych, byli dyrektorzy
i pracownicy MG.
Gospodarz miasta Arkadiusz
Klimowicz serdecznie dziękował
wszystkim pedagogom, pracownikom, absolwentom i przyjaciołom
za ich wkład w kształcenie dzieci
i młodzieży oraz w rozwój i funkcjonowanie szkoły. Dostojeństwa
uroczystości dodawał poczet sztandarowy.
Po części oficjalnej zaprezentowano specjalnie przygotowany na
tę okoliczność program artystyczny
„Śladami wspomnień od wczoraj do
dziś”. Ten niecodzienny spektakl
wraz z dekoracjami przygotowali
nauczyciele szkoły we współpracy
z uczniami.
Uczestnicy jubileuszu gorąco
oklaskiwali część artystyczną.
Potem zwiedzano szkołę i odbywały się spotkania po latach byłych
uczniów i pracowników szkoły.
Wieczorem na ulicach Darłowa
odbył się Jubileuszowy Przemarsz
Kostiumowy, a następnie zabawa
uczniów i nauczycieli „Szalone lata
70.”. ❚

„Trójka” buduje centrum ekologiczne
Na terenie szkoły
Podstawowej nr 3 im.
Żołnierzy WOP w Darłowie
powstaje szkolny ogród
przyrodniczy.
❚ Projekt polega na utworzeniu
ogrodu botanicznego, nasadzeniu
krzewów i roślin zielnych, zbudowaniu „hoteli dla owadów, stworzeniu budek lęgowych i stołówki
dla ptaków, a także na przygotowaniu tablic informacyjnych.
Tworzony właśnie ogród z kolekcją roślin będzie bazą i miejskim
centrem edukacji ekologicznej oraz

ostoją dla zwierząt. Zagospodarowanie wyznaczonego terenu i utworzenie specyficznego ekosystemu
pozwoli na dokonywanie obserwacji przyrodniczych, przeprowadzanie badań oraz uwrażliwi dzieci
i społeczeństwo na ekologię.
– W ramach projektu organizowane będą warsztaty dla działkowców, zajęcia dla uczniów
i przedszkolaków oraz konkursy
o tematyce ekologicznej. Przeznaczyłem na ten cel 1100 metrów kwadratowych terenu zielonego – mówi
Andrzej Protasewicz, dyrektor
szkoły.

Inicjatorami utworzenia Lokalnego Centrum Ekologicznego jest
zespół nauczycieli: Barbara Kalinowska,
Monika
Kosowska,
Agnieszka Rzeczkowska. Projekt
wspiera Rada Rodziców i samorząd.
Całkowity koszt przedsięwzięcia
wyceniono na 16 tys. zł. Projekt „Lokalne Centrum Ekologiczne” został
dofinansowany kwotą 5.100 zł ze
środków Programu „Działaj Lokalnie” IX Polsko – Amerykańskiej
Fundacji Wolności realizowanego
przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Darłowskie
Centrum Wolontariatu. ❚

Pomysłodawcy i realizatorzy projektu liczą na zaangażowanie sponsorów w to wyjątkowe przedsięwzięcie i dary roślin.
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Dożynki powiatu
sławieńskiego 2015
26 września na rynku w sławnie odbyły się Dożynki Powiatowe zorganizowane przez starostwo Powiatowe w sławnie.
To punkt kulminacyjny okresu dożynkowego w powiecie sławieńskim. Darłowski samorząd reprezentowali krystyna sokolińska
– przewodnicząca Rady miejskiej w Darłowie oraz arkadiusz klimowicz – burmistrz Darłowa.

W

śród licznych stoisk nie
zabrakło miasta Darłowa,
które przygotowali pracownicy Biura Promocji Miasta
Darłowa. Promowali najnowszy produkt Darłowa – powieść kryminalną

„Arena Szczurów” Marka Krajewskiego, której akcja dzieje się w nadmorskim Darłowie w roku 1948.
– Książka wytycza nową trasę turystyczną Darłowa śladami głównego bohatera powieści kryminal-

nych pisarza – Edwarda Popielskiego. To wspaniała promocja dla
Darłowa. Liczymy na to, że ponad
milion sprzedanych książek Marka
Krajewskiego przełoży się także na
liczbę turystów, którzy będą chcieli

Starosta Wojciech Wiśniowski częstował chlebem dożynkowym w towarzystwie Andrzeja Protasewicza członka zarządu powiatu i Krystyny Sokolińskiej przewodniczącej RM w Darłowie

Wakacje
z Wolontariatem
❚ W tym roku w Darłowie przeprowadzono pilotażowy projekt bezpłatnych, zorganizowanych wakacji
dzieci i młodzieży w wieku 6 – 10
lat, które uczestniczyły w tygodniowych turnusach. Z oferty skorzystało 45 dzieci.
W czasie dwóch miesięcy
przygód i niezapomnianych wrażeń
odbyło się 8 tygodniowych turnusów. Każdy dzień był inny i wyjątkowy: kulturalne poniedziałki,
darłowskie wtorki, aktywne środy,
kreatywne czwartki i smaczne
piątki. Same nazwy dni tygodnia
zdradzają, że było atrakcyjnie, ciekawie, niebanalnie, a wrażenia

z Darłowskich Wakacji z Wolontariatem powinny zachować się w pamięci jeszcze długo.
Bezpłatna forma zorganizowanych wakacji była alternatywą nie
tylko dla dzieci, ale również dla
ich rodziców i opiekunów. Atrakcyjne, bezpieczne, bezpłatne,
rozwijające wakacje spędzane
w Darłowie.
Zajęcia odbywały się w odrestaurowanym budynku byłego
dworca PKP – siedzibie Darłowskiego Centrum Wolontariatu – tzw.
Stacji DCW i są efektem dobrej
współpracy darłowskiego samorządu i centrum wolontariatu. ❚

poznać
nadmorskie
miasto,
w którym dzieje się akcja „Areny
Szczurów”. Miejsca, w którym autor
polskich bestsellerów kryminalnych
spędza swój letni urlop nad polskim
morzem. Książka trafiła na półki

polskich księgarni 23 września, tym
samym rozpoczynając promocję
Darłowa i regionu za pośrednictwem
literatury – informowali w czasie dożynek Magdalena Burduk i Daniel
Frącz z biura promocji Darłowa. ❚

Burmistrz Arkadiusz Klimowicz i przewodnicząca rady Krystyna Sokolińska na darłowskim
stoisku w towrzystwie Magdaleny Burduk i Daniela Frącza z Biura Promocji Miasta

krystyna sokolińska kandyduje do sejmu
krystyna sokolińska
Przewodnicząca Rady
miejskiej w Darłowie ubiega
się o mandat poselski z listy
Platformy Obywatelskiej RP.
❚ Szefowa darłowskich radnych już
od 13 lat jest aktywna w samorządzie. Rok temu mieszkańcy po raz
czwarty powierzyli jej mandat radnej,
a radni wybrali na swoją przewodniczącą. Z wykształcenia Krystyna Sokolińska jest magistrem administracji.
Od ćwierć wieku pracuje w urzędzie
pracy. Przez wiele lat była kierownikiem darłowskiej filii, a od czterech
lat jest dyrektorem Powiatowego
Urzędu Pracy w Sławnie.
W wyborach parlamentarnych
25 października będziemy mogli zagłosować również na innych mieszkańców Darłowa.

Krystyna Sokolińska

Andrzej Lewandowski

O powtórne wejście do sejmu,
tym razem z listy Zjednoczonej Lewicy, walczy poseł Andrzej Lewandowski (Twój Ruch, wcześniej Ruch
Palikota).
W przeszłości A. Lewandowski
był burmistrzem Darłowa i starostą
sławieńskim.
O miejsce w sejmie ubiega się
również Paweł Koczan (kandydat
niezależny na liście KORWiN),
rolnik, hodowca bydła oraz Grze-

Podziel się posiłkiem
❚ W pięciu darłowskich sklepach
70 wolontariuszy zebrało 1 381,5 kg
żywności w ramach ogólnopolskiej
zbiórki żywności „Podziel się Posiłkiem”.
Zbiórka artykułów żywnościowych odbywała się do specjalnych
pojemników ustawionych w darłowskich supermarketach. Przy każdym
z pojemników dyżurowało po dwóch
wolontariuszy ze Szkolnych Klubów
Wolontariatu z Darłowa z identyfikatorami. Wszystkie dary zostały

przewiezione do Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Darłowie i złożone w świetlicy przekształconej
okresowo w magazyn. Jak się dowiedzieliśmy zebrano m.in. 408,5 kg
mąki, 242 kg makaronów i ryżu, 202
kg cukru, 169 kg olei i tłuszczów, 70,4
kg kaszy i mesli, 41 kg konserw
mięsnych, 21,5 kg dżemów i przetworów owocowych 20, 5 kg, 12 kg
czekolady i wyrobów cukierniczych,
20,5kg biszkoptów i sucharów.
Zebrane produkty żywnościowe

Paweł Koczan

gorz Dańko (startuje z listy
Kukiz’15), oficer wojska polskiego.
Do czasu oddania numeru do druku
nie udało nam się uzyskać zgody
Grzegorza Dańko na publikację jego
zdjęcia.
Wybory parlamentarne odbędą
się 25 października br. Informacje
dotyczące głosowania w Darłowie
zamieszczone są w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.darlowo.pl ❚
MOPS przeznaczy na dożywianie
dzieci z miasta Darłowa przebywających w Darłowskim Centrum Wolontariatu, dzieci niepełnosprawnych w Dziennym Ośrodku
Rehabilitacyjno-Terapeutycznym,
Domu Dziecka, Caritasu i Hospicjum. Część żywności zostanie przekazana rodzinom wielodzietnym.
To kolejna edycja ogólnopolskiego programu „Podziel się Posiłkiem”, w której biorą udział darłowianie. Celem akcji jest walka z niedożywieniem dzieci w Polsce. Jej
propagatorem jest Federacja Polskich Banków Żywności. ❚
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Darłowiacy
wybrali rady osiedli
komisja wyborcza pod
przewodnictwem
Teresy kozłowskiej
ogłosiła wyniki
wyborów do
darłowskich rad
osiedli, jakie odbyły się
4 października 2015
roku.

R

ady osiedli, składają się z 15
członków i są jednostkami
pomocniczymi miasta Darłowa, które uchwałą Rady Miejskiej
podzielone zostało na pięć osiedli.
Ustawa o samorządzie terytorialnym stwierdza, że rady osiedli
są wyodrębnionymi jednostkami
pomocniczymi miast i gmin, które
dbają o wspólny interes i właściwe
funkcjonowanie osiedla. Samorząd
miasta Darłowa określił granice
osiedli i uchwalił statuty oraz kompetencje rad osiedli.
Członkowie rad osiedlowych
pracują społecznie, czyli nie otrzymują za swoją działalność wynagrodzenia. Decyzje rady osiedlowej
mają moc wnioskodawczą oraz opiniotwórczą. Celem działania rady
osiedla jest wsłuchiwanie się w potrzeby mieszkańców osiedla, a także
koordynowanie takich działań, aby
było one właściwie zarządzane.
Rada osiedla jest organem uchwałodawczym, do którego mieszkańcy
mogą zgłaszać swoje problemy
i wnioski. Organem wykonawczym
w osiedlu jest trzyosobowy Zarząd
Osiedla, w którego skład wchodzą:
przewodniczący zarządu, wiceprzewodniczący zarządu i sekretarz.
Kompetencje i zadania rad

Komisja wyborcza podjęła 26 uchwał. Od lewej: Katarzyna Maksymiak, Leszek Kuca, Agata Góra, Justyna Filipek i przewodnicząca komisji wyborczej Teresa
Kozłowska.
osiedli zostały uchwalone przez
radę miejską i są ujęte w statutach,
które znajdują się w biuletynie informacji publicznej na stronie internetowej UM.
Pierwsze spotkania organizacyjne nowych rad osiedli odbędą się
na początku listopada. ❚
L. WaLkieWiCz
* * *
W poszczególnych osiedlach
członkami rad osiedli zostali:

Osiedle Zachód:
Anna Małgorzata Bańkowska,
Magdalena Burduk, Krzysztof
Robert Cybulski Zuzanna, JanasŻarska, Patrycja Olga Kaffke, Jerzy
Henryk Karliński, Paweł Koczan,

Andrzej Stanisław Kornaś, Kamil
Maciąg, Dariusz Tadeusz Nowak,
Paweł Paćkowski, Janusz Resil,
Robert Kazimierz Siemiątkowski,
Janusz Sokoliński, Tomasz Stefaniak.

Osiedle Południe:
Eugeniusz Berliński, Małgorzata Brzozowska, Krzysztof
Henryk Dymianiuk, Daniel Radosław Frącz, Sławomir Mirosław
Herman, Katarzyna Sylwia Karlińska, Edward Piotr Kozłowski, Angelika Monika Kuriata, Jolanta
Alicja Nowik, Danuta Jagoda
Puczyńska, Dorota Jolanta Ratkowska, Grażyna Anna Rygiel, Julian Szulc, Halina Szymczak, Artur
Piotr Wejnerowski.

Osiedle Bema:

Ireneusz Budzyński, Roman
Cieślik, Piotr Maciej Grosz,
Błażej Jaźwiński, Elżbieta Anna
Kos, Jacek Janusz Kowalski,
Paweł Krakowiak, Wojciech
Józef Krakowiak, Krystyna Krzemińska, Radosław Lorenc,
Joanna
Misztal,
Zbigniew
Andrzej Nowicki, Andrzej
Owczarek, Agnieszka Julia Tomaszewska-Sawicka, Piotr Warzuchowski.

Osiedle Centrum:
Eugeniusz Jan Adamów, Renata Głębocka, Agnieszka Renata
Głogowska, Mirosław Jabłoński,
Monika Anna Jędrzejewska, Bartłomiej Kazimierz Kruk, Jerzy

Łańko, Łukasz Adam Nowak,
Józef Olejnik, Maria Pancewicz,
Jerzy Ryszard Rokosz, Bożena Tatuśko, Krzysztof Piotr Walków,
Marcin Witkowski, Andrzej Jerzy
Zgud.

Osiedle Darłówko:
Beata Maria Bral-Spodyniuk,
Piotr Paweł Chabiera, Jolanta
Beata Dąbkowska, Artur Hamerling, Genowefa Klingiert, Adam
Michał Lewandowski, Mateusz
Matejek, Andrzej Tadeusz Orzechowski, Piotr Wojciech Pasierbek, Dariusz Tadeusz Pawlaczyk,
Violetta Redlicka, Arkadiusz
Krzysztof Sip, Grzegorz Szymański, Marek Ireneusz Szypulski,
Marian Wysocki. ❚

kawiarenka Obywatelska zaprasza
Jak się żyje w Darłowie?
a jak w gminie? Co
przeszkadza mieszkańców,
a co ich cieszy? Takie
kwestie poruszali uczestnicy
wrześniowego spotkania
w kawiarence Obywatelskiej.
❚ Na każde spotkanie zapraszani są
przedstawiciele lokalnych samorządów. Na wrześniowym ich też
nie zabrakło. Oprócz mieszkańców
przybyli burmistrz Darłowa Arkadiusz Klimowicz oraz wójt Radosław Głażewski. Nie zabrakło radnych z obydwu samorządów, dzięki
czemu była okazja do dyskusji
między mieszkańcami, a władzami
miasta. Taka debata przynosi coraz
lepsze owoce. Rozmowa moderowana przez Daniela Frącza, zaowocowała licznymi spostrzeżeniami
dotyczącymi Darłowa i okolic.
Każdy z uczestników, anonimowo
na kartce wypisał po jednym plusie
i minusie miasta i gminy. Każda
opinia poddawana była dyskusji.
Goście zauważali ogromne plusy
naszego miasta – inwestycje, nowe
drogi, ogromny rozwój infrastruktury, zaangażowanie społeczne
i energię mieszkańców. Wśród

#iDea
❚ Darłowskie Centrum Wolontariatu co miesiąc organizuje
Kawiarenkę Obywatelską.
Jest to otwarte miejsce dyskusji,
gdzie debatują mieszkańców
z władzami miasta na tematy
ważne dla lokalnej społeczności.
Tematy proponują mieszkańcy,
mogą oni również sami moderować
dyskusję na zaproponowany przez
siebie temat.

Uczestnicy kawiarenki. Od lewej: Wiesława Sas, Jerzy Maciąg i Roman Dudziński.
plusów wymienione zostało również to, czego inne miasta mogą
nam pozazdrościć – jedyny
w swoim rodzaju nadmorski klimat.
Dyskusja wokół minusów nie okazała się narzekaniem. Była raczej
wspólną debatą o tym co można po-

prawić, aby wyeliminować problemy lokalnej służby zdrowia,
mieszkań socjalnych czy braku perspektyw młodych ludzi i starzenie
się lokalnego społeczeństwa. Dzięki
dyskusji wyciągnięte zostało również wiele wniosków na kolejne lata.

Każda Kawiarenka jest dobrym
gruntem do zmian w lepszym kierunku, bo zalążkiem każdej pozytywnej zmiany jest zawsze otwarta
i rzetelna rozmowa. Tak było
i wczoraj, wspólnie wyrażono nadzieję, że za dwa lata spotykając się

w siedzibie DCW na kolejnej kawiarence, wszystkie minusy, wspólnymi siłami władz i mieszkańców,
zostaną przekute na plusy. Tego
byśmy chcieli nie tylko w Darłowie
ale i w całym kraju, jednak trud ten
musi być organiczny i zaczynać się
już na poziomie lokalnym.

Zaproszenie
Darłowskie Centrum Wolontariatu zaprasza serdecznie na rozmowę o rzeczach ważnych, przy
kawie i ciastku, w każdy ostatni
wtorek miesiąca o godzinie 17.
miCHał ŻłOBeCki, DCW

8 ALe się DziAŁO!
Październik 2015 r.

Wiadomości
iadomości

Nr 4 (139)

Lato w Darłowie! udany sezo

Świetna pogoda, rekordowa li
140 miejskich wydarzeń i pon
z pierwszych stron gazet i szk
na pozytywną ocenę darłowsk
w 2015 roku.

P

odczas dwumiesięcznych wakacji ob
sceny muzycznej – Maryla Rodowicz,
Danuta Stenka czy marszałkini Sejm
koncerty muzyczne, kabarety, festyny, spot
skandynawskich czy najstarszy organizow
Był zlot militarny, który w tym roku osiągną
dzięki któremu Darłowo znane jest jako pom
Darłowo może pochwalić się dobrą prom

Kayah, Media i Sztuka

Pisali o nas

Tradycyjne medium, jakim jest prasa, w tym roku publikowało informacje o Darłowie prawie pięćset razy. Najbardziej aktywnym
medium, poza mediami regionalnymi, był Głos Szczeciński (32 publikacje), Gazeta Wyborcza – Szczecin (25), Magazyn Miasto (20),
Super Express (9), Gazeta Kołobrzeska (13), Fakt (9) i Rzeczpospolita (9). W pozostałych źródłach prasowych, głównie lokalnych
(Głos Koszaliński, Dziennik Bałtycki) o Darłowie napisano blisko
300 razy. Łączny ekwiwalent reklamowy to 13 mln 730 tys.747 zł.

Koncert Maryli Rodowicz
podczas Lata z Radiem

Krystyna Prońko

Darłowo online

Najważniejszym kanałem przekazu informacji Miasta Darłowa
jest internet. Od stycznia pojawiło się w nim prawie 2500
wzmianek w najbardziej opiniotwórczych portalach, dziennikach
i blogach; gk24.pl (240 informacji), radio.koszalin.pl (88), gryf24.pl
(64), 24kurier.pl (64), polskatimes (39), polskieradio.pl (36), radioplus (25), gospodarkamorska.pl (22).
Najaktywniejsi dziennikarze to oczywiście dziennikarze lokalni.
Najwięcej tekstów opublikował: Tomasz Turczyn, Rafał Nagórski
i Marcin Wirkus. Autorów nieznanych lub podpisujących się pseudonimami było według raportu prawie 1600.

Publiczność świetnie się bawiła
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on i dobra promocja miasta

iczba wczasowiczów,
nad setka osobistości znanych
klanych ekranów – to pozwala
kiego sezonu turystycznego

becna z nami była m.in. królowa polskiej
Szymon Majewski, Kayah, Wojciech Mann,
mu RP – Małgorzata Kidawa-Błońska. Były
tkania autorskie, festiwale – w tym filmów
wany w Polsce festiwal muzyki organowej.
ął pełnoletność oraz Reggaenwalde Festival,
morska stolica muzyki reggae.
mocją. Świadczą o tym także liczby! ❚

Telewizja o Darłowie

Na szklanym ekranie Darłowo i Darłówko pojawiały się blisko 140 razy.
Daje to łącznie 9 godzin, 11 minut i 57 sekund czasu antenowego
o ekwiwalencie reklamowym AVE (patrz ramka) ponad 2 mln 507 tys.
95 zł. Najczęściej Darłowo pojawiało się w TVN 24 (53 razy), TVP Info
(26), TVP Regionalna (18), TVN (15), Polsat News (9), TVP 2 (9), TVP 1
(2), TVN Biznes i Świat (2), Polsat News 2 (1), Superstacja (1).
Krystian Paruzel
w otoczeniu mediów

Bursztynowy Mikrofon, nagroda Radia Koszalin

Darłowo
w radiu

Kasia Kowalska

W radiu o Darłowie mówiono
blisko dwieście razy, z czego
większość to audycje (również
te nadawane na żywo z Darłowa). Dało to łącznie czas
antenowy 9 godzin 12 minut
i 1 sekundę o szacunkowym
ekwiwalencie reklamowym
2 mln 694 tys. 953 zł. Najwięcej, bo blisko 130 razy
o Darłowie mówiono w lipcu,
czyli w szczycie sezonu turystycznego.
Najczęściej o Darłowie
mówiono w Programie 1 Polskiego Radia (70 razy od
stycznia 2015), Programie 3 PR
(69), Programie 4 PR (17), RMF
FM (10), Radiu Zet (9), TOK FM
(5), Radiu WAWA (2), Programie
2 PR (1).
❚ Raporty zostały przygotowane przez Press-Service monitoring
mediów
❚ Ekwiwalent Reklamowy
– Advertising Value Equivalency (AVE) pokazuje wartość
– wedle cennika reklamowego – takiej samej powierzchni, jaką
zajmuje publikacja.
A zatem kwotę, którą należałoby wydać, aby umieścić w danym
źródle tę konkretną informację.

Projekt Plaża
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518 lat
tradycji
14 września, w 518.
rocznicę największego
morskiego kataklizmu
jaki nawiedził gród nad
Wieprzą, mieszkańcy
Darłowa wzięli udział
w organizowanej przez
franciszkanów i miasto
Darłowo corocznej
Procesji PokutnoBłagalnej ulicami
miasta.

W

ten sposób odnowiono
śluby, jakie składali
w 1497 roku ówcześni
pleban i burmistrz. Tegoroczna procesja z rycerzami, parlamentarzystami, władzami miasta, duchowieństwem i mieszkańcami, wieczorem
po nieszporach przeszłą z kościoła
Św. Gertrudy ulicami św. Gertrudy,
Wieniawskiego, Rynkową, M.
Currie-Skłodowskiej, Zamkową,
przez dziedziniec zamkowy, Podzamcze, Morską, Wenedów do Kościoła Mariackiego, gdzie została
odprawiona msza święta. Z tej
okazji burmistrz Darłowa Arkadiusz Klimowicz ufundował wielką
świecę. W procesji towarzyszyli mu
duchowieństwo, poseł Stanisław
Gawłowski, senator Piotr Zientarski, przewodnicząca Rady Miejskiej Krystyna Sokolińska, poczty
sztandarowe, chorągwie kościelne,

radni, harcerze i darłowiacy. Najlepsi miejscowi piekarze napiekli
maślanych ciasteczek zwanych
DAR –Darami, którymi częstowano
napotkanych mieszkańców. W Kościele Mariackim Mszę Święta celebrowało 9 księży.
Procesja odbywała się bez
przerwy do 1945 roku. Potem jej zabraniano, aż w 1991 roku, ówczesny
proboszcz parafii p.w. Matki Bożej
Częstochowskiej ks. Janusz Jędryszek, wznowił tradycję proszenia
Boga o to, żeby podobne klęski, jak
ta sprzed 518 lat, nie nawiedzała już
nigdy więcej Darłowa. ❚

W procesji wzięli udział m. in. poseł Stanisław Gawłowski i senator Piotr Zientarski.

#W skrócie

Uhonorowano
kombatantów

Odnawianie
darłowskich
świątyń
Renowacja i konserwacja
średniowiecznych
kościołów w królewskim
mieście Darłowo dobiega
końca. Blask zyska kościół
mariacki i kaplica
św. Gertrudy.
❚ Parafia rzymskokatolicka pw. św.
Gertrudy wraz z parafią p.w. M.B.

Częstochowskiej złożyły projekt
w ramach zachowania dziedzictwa
kulturowego Województwa Zachodniopomorskiego poprzez renowację i konserwację średniowiecznych kościołów w Królewskim
Mieście Darłowo. Pomysł został zaakceptowany i przyznano na ten cel
dofinansowanie 1 273 967 zł. Całkowita wartość projektu wynosiła

2 294 851 zł. Wkład własny obu parafii wynosił 630 884 zł, ale pozyskano, w tym również od samorządów, kwotę 390 tys. zł.
W Kościele Mariackim naprawiono ściany wieży, wymieniono
pokrycia dachu, zabezpieczono
konstrukcję drewnianej wieży.
W kościele św. Gertrudy w roku
ubiegłym wykonano elewacje, ro-

boty przy portalach, izolacje pionowe oraz odnowiono polichromie
ścienne i przedpiersia ław. Obecnie
wykonuje się prace konserwatorskie
przy prospekcie organowym i balustradach empor.
XIV-wieczne budowle oraz znajdujące się w nich zabytki ruchome
należą do jednych z najważniejszych w regionie. ❚

❚ Z okazji 70. rocznicy zakończenia II wojny światowej
burmistrz Darłowa Arkadiusz
Klimowicz wręczył kombatantom rosyjskie odznaczenia
państwowe.
Z okazji upływu 70 lat od zakończenia wojny w Europie specjalnymi medalami „70 lat Zwycięstwa w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej 1941-1945” odznaczono
następujących pięciu darłowskich kombatantów: Fursewicz
Stanisław, Koguciuk Jan, Kotara
Jan, Jeż Zygmunt, Chalecki Ryszard. Medal dla zmarłego niedawno Mili Benedykta zostanie
przekazany rodzinie.
W spotkaniu udział wzięli: burmistrz Darłowa, sekretarz
Urzędu Gminy Darłowa Anna
Szynkowska-Borkowska, członkowie zarządu Związku Kombatantów RP i BWP z prezesem
zarządu koła Kazimierzem Kuligowskim, przedstawiciele rodzin kombatantów i zaproszeni
goście. Arkadiusz Klimowicz
odznaczył weteranów II wojny
światowej rosyjskimi medalami
i życzył im sto lat życia
w zdrowiu i spokoju. Kazimierz
Kuligowski serdecznie dziękował burmistrzowi Darłowa
za pomoc w realizacji wszystkich przedsięwzięć i wzorową
współpracę.
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Darłowska kolarka
mistrzynią świata
– złoty medal
mistrzostw świata,
to spełnienie moich
marzeń – mówiła
przez łzy Daria Pikulik,
podczas powitania na
ziemi Darłowskiej.

G

romkie „Sto lat”, kwiaty,
tort, szampan, gratulacje
i wiele serdeczności witały
w Urzędzie Gminy Darłowo Darię
Pikulik – kolarską mistrzynię świata
juniorów na torze.
Z Kazachstanu wraz z Darią
Pikulik wróciły Marlena Karwacka,
Wiktoria Pikulik i trener Marcin

Adamów – wszyscy z Klubu Kolarskiego BCM Nowatex Ziemia
Darłowska.
Zawodniczki i trenera powitali:
wójt gminy Radosław Głażewski,
poseł Andrzej Lewandowski, radni,
władze i koleżanki z klubu, rodzice
oraz sympatycy kolarstwa. Daria
Pikulik zdobyła w Astanie dwa medale złoty w wyścigu punktowym
i srebrny w omnium złożonym
z sześciu konkurencji.
– Cieszę się też ze srebra i oba
medale dedykuję swojej siostrze,
Wiktorii – powiedziała mistrzyni
świata.
– Wszyscy jesteśmy dumni, że
dziewczyny z Darłowa i z gminy

wiejskiej Darłowo osiągają tak wspaniałe sukcesy – podkreślali Radosław
Głażewski, wójt gminy Darłowo, Eugeniusz Adamów prezes KK i Zbigniew Mielczarski z UM Darłowo,
który wręczył mistrzyni specjalne
gratulacje od burmistrza Darłowa. ❚

#
❚ Warto podkreślić, że darłowski
samorząd od wielu lat wspiera
Klub Kolarski Ziemia Darłowska.
W roku 2015 klub kolarski i jego
zawodniczki w postaci; nagród,
stypendiów i dofinansowania
otrzymali ponad 40 tys. zł.

Wspanały jubileusz państwa Gabrielów
29 września Teodozja
i aleksander Gabrielowie
obchodzili wyjątkową
rocznicę ślubu – „kamienne
gody”, czyli siedemdziesiątą
rocznicę zawarcia związku
małżeńskiego.
❚ Na jubileuszowe uroczystości
przybyła najbliższa rodzina, a jeden
z synów mieszkający w Australii
nadesłał kosz kwiatów. Z okazji
tych wyjątkowych godów burmistrz
miasta – Arkadiusz Klimowicz
razem z kierownikiem Urzędu
Stanu Cywilnego w Darłowie złożyli jubilatom wizytę wręczając
kwiaty i okolicznościowy dyplom
gratulacyjny. Jubileusz siedemdziesięciolecia małżeństwa jest datą
niezwykłą. Jubilatom życzono
zdrowia, brylantowych godów i sto
lat. Pani Teodozja tryska energią.
Gotuje pyszne potrawy np. pierogi,
pyzy, kołduny, piecze smaczne
ciasta. W dobrej kondycji – jak
twierdzą Jubilaci – pomagają im się
utrzymać kupowany od znajomego
rolnika nabiał.
Aleksander Gabriel urodził się
we wrześniu 1922 r. w Puchaczowie

w powiecie łęczyńskim w woj. lubelskim. W czasie II wojny światowej Aleksander wstąpił do Partyzantki. W latach 1942-1945 był
w Narodowych Siłach Zbrojnych,
które walczyły z okupantem hitlerowskim i zwalczały komunistyczną partyzantkę. Po wojnie był
poszukiwany i ścigany przez UB,
a żona Teodozja bita i prześladowana. Do Darłowa trafi w roku 1949

i pracował jako kierownik zmianowy w darłowskim młynie
i w wieku 62 lat doczekał emerytury. Aleksander Gabriel został
awansowany w 2000 r. do stopnia
podporucznika. W 2012 roku został
odznaczony Krzyżem Narodowego
Czynu Zbrojnego.
Jubilaci wzięli ślub 30 września
1945 roku w Puchaczowie, skąd
pochodzi pani Teodozja. Do męża

do Darłowa przyjechała w roku
1950 i tu pracowała początkowo
w Przedszkolu nr 2, a następie
zajmowała się wychowywaniem
trójki dzieci. Później pracowała
w prywatnej pralni, którą następnie odkupiła i prowadziła
usługi pralnicze.
Państwo Gabrielowie dochowali
się trojga dzieci, 8 wnuków i 4 prawnuków. ❚

#W skrócie

Władze Rady
Seniorów

❚ 31 sierpnia odbyły się wybory
do władz Rady Seniorów
w Darłowie.
Na pierwsze posiedzenie Rady
Seniorów w Darłowie przybyło
dziesięciu jej członków: Janusz Kasperek, Sabina Łagocka, Zofia Nowotnik, Jerzy
Płatek, Danuta Puczyńska, Jan
Rosenkiewicz, Jan Skórski,
Jerzy Surowiec, Urszula Wawrzyniak, Zbigniew Mielczarski.
Burmistrz miasta Arkadiusz
Klimowicz pogratulował wyboru członkom utworzonej
Rady Seniorów i wręczył przybyłym akty powołania na kadencję 2015-2019. Ponadto
członkowie Rady Seniorów
otrzymali statut i kompendium wiedzy, dotyczącej działalności Rady Seniorów. Przewodniczącym RS wybrano
jednomyślnie Jerzego Surowca, a zastępcą przewodniczącego została Zofia Nowotnik. J. Surowiec
w przeszłości był m.in. dyrektorem P.P. i U.R. Kuter oraz
Zarządu Dróg Powiatowych
w Sławnie.

Darłowski newsletter sms i e-mail

Inspektor
na emeryturze

Oddajemy w Państwa ręce
nową, błyskawiczną usługę
Newsletter sms i e-mail,
prowadzoną przez Biuro
Promocji miasta Darłowo.
Dzięki niej będą mieli
Państwo błyskawiczny
dostęp do aktualnych
informacji kulturalnych
w naszym mieście.

❚ Loretta Dymianiuk, wieloletni
pracownik darłowskiego magistratu, odznaczona złotym medalem za długoletnią służbę
w samorządzie, na co dzień inspektor ds. obronności i obrony
cywilnej Urzędu Miejskiego
w Darłowie przechodzi na emeryturę.
W oficjalnym pożegnaniu
z darłowskim ratuszem
uczestniczyli pracownicy. Burmistrz Darłowa – Arkadiusz
Klimowicz podziękował jej za
rzetelną, wieloletnią pracę na
rzecz samorządu, a także za
poświęcenie, oddanie, lojalność i trud włożony w wykonywaną pracę. Życzył byłej już
podwładnej samych pogodnych i radosnych chwil na
emeryturze.

❚ Usługa przeznaczona jest dla
wszystkich. Prosimy o zapoznanie
się z regulaminem usługi dostępnym poniżej. Zapisanie się do
Newslettera SMS stanowi jego akceptację.
Wiadomości SMS wysyłane
będą z numeru: 732 538 158, natomiast e-mail z adresu:
newsletter@darlowo.pl
lub promocja@darlowo.pl

Usługa jest całkowicie bezpłatna i bez jakichkolwiek reklam.
Użytkownik serwisu SMS w każdym momencie może wypisać się
z bazy, poprzez opcje: „Administrowanie subskrypcją”, dostępną
w formularzu zapisu i wybrać interesująca nas opcję. Na podstawie

zgłoszenia, system poinformuje czy
dany numer telefonu, lub/i adres
e-mail został poprawnie wyrejestrowany z bazy/lub czy zmieniono
subskrypcje.
Z usługi można zrezygnować
w każdej chwili, wystarczy ponownie wypełnić formularz.

Newsletter dostępny jest na
stronie głównej www.darlowo.pl,
po kliknięciu w baner na dole strony
oraz po kliknięciu w link (po lewej
stronie).
Zapraszamy i zachęcamy do korzystania.
❚
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Rozpoczyna się przebudowa
drogi Darłowo – Dąbki
Jeszcze w tym roku,
po rozstrzygnięciu
przetargu
na generalnego
wykonawcę, ma ruszyć
gruntowna przebudowa
drogi 203 na odcinku
Darłowo – Dąbki.

O

dokończenie przebudowy
trzeciego odcinka drogi
wojewódzkiej nr 203 skutecznie zabiegał burmistrz miasta
Darłowo. Dobra współpraca
między inwestorem – Zachodniopomorskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, a miastem
Darłowo przyniesie wymierne korzyści dla naszego miasta i gminy.
Poprawi się komfort przejazdu,
zwiększy się bezpieczeństwo,
a sama komunikacja z Darłowem

będzie na przysłowiową szóstkę.
Przebudowa ponad 8-kilometrowego odcinka drogi nr 203 z Dąbek
do Darłowa, będzie obejmowała
wzmocnienie konstrukcji i poszerzenie jezdni, budowę czterech no-

wych mostów, kanalizacji deszczowej w miejscowościach: Dąbki,
Bobolin i Żukowo Morskie oraz
ścieżki rowerowej na całym przebudowywanym odcinku. Ścieżka rowerowa o zmiennej szerokości

od 1,5 do 2 metrów w większości
posiadać będzie nawierzchnię asfaltową. Trasa dla rowerzystów
będzie zmieniała kierunek ze strony
lewej na prawą i odwrotnie. Elementami zwiększającymi bezpieczeństwo ruchu i uspokajającymi
ruch będą wyspy spowalniające.
Roboty budowlane obejmą też przebudowę linii energetycznych i telekomunikacyjnych, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego
oraz niezbędnych zabezpieczeń dla
pieszych i pojazdów.
Wykonawcy robót budowlanych będą zobowiązani, aby nie
prowadzili jakichkolwiek prac
w miejscowości Dąbki w sezonie
letnim tj. od 1 lipca 2016 do 30
sierpnia 2016, zaś na odcinku
Dąbki – Darłowo muszą zapewnić
prowadzenie ich w sposób zapewniający płynność i bezpieczeństwo
ruchu. Kosztorysowa wartość in-

westycji kształtuje się na poziomie
ponad 62 mln zł. Jeśli uda się wybrać wykonawcę zgodnie z planami ZZDW – rozpoczęcie robót
nastąpi 1 grudnia 2015 roku, zakończenie planowane jest w drugim
kwartale 2017 r.
Inwestycja sprawi, że gmina
i Darłowo połączone zostaną nowoczesną i bezpieczną infrastrukturą
drogową i ścieżką rowerową, co niewątpliwie przyczyni się do większego zainteresowania turystów
ziemią darłowską. ❚

62
mln złotych ma kosztować przebudowa drogi
8100 metrów drogi
203 łączącej Dąbki
z Darłowem.

Jeśli turystyka, to aktywna
29 września,
na nadzwyczajnej sesji Rady
miejskiej podjęto szereg
decyzji zmieniających
tegoroczny budżet.
❚ Pierwsza zmiana polegała na
zwiększeniu dochodów o kwotę
130 tys. zł z równoczesnym przeznaczeniem tych środków na
utrzymanie dróg miejskich. Druga
zmiana zwiększyła dochody z tytułu podatku od nieruchomości
o 258 tys. 816 złotych. Jednocześnie
zostało wprowadzone nowe zadanie inwestycyjne polegające na
opracowaniu koncepcji budowy

infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Darłowie kosztem 16 tys.
złotych.
Ponadto zwiększono o kwotę
467 tys. 816 zł na modernizację
budynku na dom pobytu seniorów,
co umożliwi rozpoczęcie procedury
przetargowej.
Równocześnie
zmniejszono wydatki na wykonanie dokumentacji technicznej
ciągu komunikacyjnego wzdłuż terenów portowych z mostem na
rzece Grabowej do ulicy Zwycięstwa.
Podczas sesji burmistrz miasta
Arkadiusz Klimowicz zasygnalizował, że w Urzędzie Miejskim pro-

wadzone są prace nad przygotowaniami do budowy Centrum Turystyki Aktywnej. Obejmowałoby ono
m.in. pole golfowe, korty tenisowe,
skate park itp. Jednocześnie poszukuje się źródeł finansowania, które
umożliwiłyby realizację takiego
projektu. Inwestycja byłaby realizowana etapowo na terenach położonych pomiędzy ulicami: Sportową,
Al. Jana Pawła II, Północną
i Morską.
– Tego typu inwestycje powiększają ofertę dla turystów aktywnych
i pozwalają na wydłużenie sezonu wyjaśniał burmistrz ideę powstania
darłowskiego CTA. ❚

Dulewicza i chełmońskiego w budowie

zakończyła się
przebudowa
nabrzeży
❚ Zakończone prace to ostatni etap
inwestycji przebudowy wspomnianych nabrzeży, współfinansowany
z Funduszu Rybackiego PO RYBY
2007-201. Łączna wartość tych prac
wynosi 39 mln zł (w tym remont nabrzeży, prace pogłębiarskie i ciągi
pieszo-jezdne).
Wraz z wykonanym nabrzeżem
zbudowano cztery drogi dojazdowe
łączące ulicę Morską i J. Conrada
z nabrzeżami Parkowym i Skarpowym, o łącznej powierzchni
ok. 1830 metrow kwadratowych.
Pierwsza powstała przy tzw. bloku
kutrowskim, druga prowadzi do
Nabrzeża Postojowego II (miejsce
cumowania statku m/t „Franek
Zubrzycki II” – wraz z „zamkni-

ęciem” nawierzchni łączącej nabrzeża Parkowe i Skarpowe), trzecia
powstała za stawem parkowym,
a czwarta jest dojazdem do slipu na
końcu Nabrzeża Parkowego. Nawierzchnię wykonano z kostki brukowej, o szerokości 5 metrów.
Dodatkowo przebudowano Nabrzeże Postojowe II, aby dostosować
jego konstrukcję do wyremontowanych już nabrzeży Parkowego
i Skarpowego. Nawierzchnia nabrzeża została wyposażona w odwodnienie burzowe, zamontowano
polery cumownicze, odbojnice oraz
drabinki i stojaki na sprzęt ratunkowy.
Inwestycja kosztowała niewiele
ponad milion złotych netto. ❚

Rozpoczęła się budowa
ciągu komunikacyjnego
od ul. morskiej (ulicami
J. Chełmońskiego i s.
Dulewicza) do ul. sportowej.
❚ Będzie to ciąg pieszo-jezdny o długości 276,5 metra, a szerokość 4,5
metra na ul. S. Dulewicza i 6 me-

trów wzdłuż ul. J. Chełmońskiego.
Jezdnia i chodniki zostaną wykonane z kostki betonowej. Nowy ciąg
będzie miał wykonaną kanalizację
deszczową i ledowe oświetlenie.
Ponadto zostanie wykonane skrzyżowanie z ul. Morską i nowe betonowe ogrodzenie wzdłuż wiaty
miejskiego stadionu. Zadanie

współfinansowane będzie z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg
Lokalnych 2012-2015. Wsparcie samorządu kwotą 330.484 zł pozwoli
na pokrycie połowy szacowanych
wydatków. Inwestycja zostanie dofinansowana w ramach tzw. schetynówek. ❚
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Ślubowanie pod Rybakiem
3 października,
na placu Tadeusza
kościuszki przed
ratuszem, odbyło się
uroczyste ślubowanie
uczniów klas
pierwszych zespołu
szkół morskich
w Darłowie.

#Dziękujemy
za przybycie
❚ Święto szkoły zaszczycili
m.in. starosta sławieński Wojciech
Wiśniowski, burmistrz Darłowa
Arkadiusz Klimowicz, przedstawiciele Akademii Morskiej w Szczecinie, Urzędu Morskiego w Słupsku,
Centrum Szkolenia Marynarki
Wojennej w Ustce, Zarządu Portu
Morskiego w Darłowie, Straży
Granicznej, Straży Pożarnej oraz
dyrektorzy zaprzyjaźnionych szkół
i placówek oświatowych.

U

roczystości rozpoczęły się
mszą świętą w Kościele Mariackim w intencji uczniów
i pracowników szkoły. Wspaniała
pogoda przyciągnęła tłumy uczestników.
W tym roku szkolnym w Zespole
Szkół Morskich, którym szczyci się
Królewskie Miasto w sześciu oddziałach rozpoczęło naukę 153
uczniów klas pierwszych o specjalnościach:
technik
mechanik
okrętowy, technik nawigator
morski,
technik
hotelarstwa
i technik logistyk oraz klasa lingwistyczna.
– Ogółem w szkole uczy się 462
uczniów, czyli o pięćdziesiąt osób
więcej niż w roku ubiegłym – poinformowała dyrektorka ZSM Magdalena Miszke.
Starosta sławieński Wojciech Wiśniowski podkreślił, że całe społeczeństwo powiatu dumne jest z najstarszej morskiej szkoły. Ukończyło
ją tysiące ludzi morza – znakomici
fachowcy, którzy pływają po morzach i oceanach całego świata, ale
wśród absolwentów jest wielu polityków, dziennikarzy i samorządowców.

1 września 2015 rozpoczął
się nowy rok szkolny
w zespole szkół morskich
w Darłowie. Tego dnia
uroczyście odebrano
odnowioną elewację
budynku internatu szkoły.
❚ – Szkoła wciąż się rozwija i remont
internatu jest tego kolejnym dowodem – mówi starosta Wojciech
Wiśniowski – Cieszę się, że dzięki
tej inwestycji poprawi się zarówno
wizerunek jak i atrakcyjność szkoły.
W internacie zamieszkuje około
180 uczniów. Jest to jeden z elementów przyciągających uczniów
z całego Polski, a także spoza kraju.
W tym roku naukę w szkole rozpoczynają uczniowie z Ukrainy.
Wartość inwestycji wyniosła
prawie 500.000 zł i została sfinansowana ze środków Starostwa Powiatowego. ❚

Pasowania pierwszaków na
ludzi morza Trójzębem Neptuna
dokonała dyrektorka szkoły Magdalena Miszke. Po ślubowaniu klas
pierwszych, defiladzie i pokazie
musztry paradnej zaproszono
gości, rodziców i nauczycieli oraz
wszystkich zainteresowanych na
piknik z grillem i słodki poczęstunek na terenie szkoły. Na
zakończenie zwiedzano szkołę,
warsztaty i statek „Franek Zubrzycki II”, a wychowawcy klas
pierwszych spotkali się z rodzicami.
L. WaLkieWiCz

Nowe oblicze internatu

Dyrektor ZSM Magdalena Miszke, starosta sławieński Wojciech
Wiśniowski i przewodniczący samorządu uczniowskiego Kamil
Rudzki.

14 PORTOWe KRONiKi
Październik 2015 r.

Wiadomości
iadomości

Nr 4 (139)

kompleksowo rozbudowany Port morski w Darłowie zwiększa przeładunki

15 lat rozwoju portu
9 października, w nowo
oddanej hali
magazynowej
w basenie rybackim
Waldemar Śmigielski
podsumował 15-lecie
zarządu Portu
morskiego Darłowo
sp. z o.o. serdecznie
dziękując wszystkim,
którzy przyłożyli rękę
i głowę do jego
rozbudowy i rozwoju.

S

półka powstała 28 października 1999 roku, po uprzedniej
uchwale Zarządu Miasta i na
jego wniosek, na sesji Rady Miejskiej. Tego dnia jednomyślnie powołano Zarząd Portu Morskiego
Darłowo Sp. z o.o. z kapitałem zakładowym 30 tys. zł. Wszystkie
udziały objęło miasto.
Komunalizację portu wspierali:
Zarząd Związku Miast i Gmin Morskich, Urząd Morski w Słupsku
i Starostwo Powiatu w Sławnie.
Spółka stopniowo przejmowała tereny portowe od Urzędu Morskiego
i Agencji Własności Rolnej Skarbu
Państwa. Wówczas część lądowa
portu wynosiła 82,55 ha, a wodna
27,5 ha. 1 stycznia 2000 stanowisko
dyrektora Zarządu Portu Morskiego
Darłowo powierzono Lechowi Pieczyńskiemu. Wybrano również radę
nadzorczą w składzie: Zygmunt
Arłukowicz, Jerzy Zaniewski i Tomasz Bobin.

Przejście graniczne
w Darłowie

Spółka została wpisana do rejestru handlowego 6 marca 2000 r.
Wkrótce po tym Urząd Morski
w Słupsku przekazał jej 23,8 ha
terenów portowych. Na wniosek
burmistrza Ewy Kucharskiej wystąpiono do Ministerstwa Transportu i Gospodarki Morskiej
o utworzenie w Darłowie morskiego przejścia granicznego. Po zarejestrowaniu spółki opracowano
strategię rozwoju portu. 12 maja
2001 r. w Darłówku oddano do
użytku Terminal Odpraw Granicznych, a od 19 czerwca tego samego
roku rozpoczęły się rejsy na Bornholm katamaranem „Opal” należącym do Żeglugi Gdańskiej. W po-

łowie 2002 r. miasto przekazało Zarządowi Portu w wieczyste użytkowanie działki o powierzchni 4,2 ha,
leżące w granicach portu.

Portowe zakupy
Na początku października
w 2002 ZPMD korzystając z prawa
pierwokupu nabył od syndyka
masy upadłościowej PPi UR Kuter
255 metrów nabrzeży portowych za
160 tys. zł Dyrektorem portu był już
Maciej Jabłoński. W 2003 roku od
ministra skarbu przejęto 7.73 ha terenów portowych o wartości 4,3
mln zł. Następnie, 9 października
2003 r., miasto kupiło od syndyka
masy upadłościowej Spółdzielni
Pracy Rybołówstwa Morskiego
„Ławica” konstrukcję stalową za
65,7 tys. zł, którą wykorzystano do
budowy Lokalnego Centrum Pierwszej Sprzedaży Ryb.
W roku 2005 odbyły się
w Darłowie Centralne Obchody Dni
Morza. Ważnym wydarzeniem dla
ZPMD w 2009 r. było przystąpienie
spółki – jako partnera zamiennego
za Miasto Darłowo – do projektu
unijnego pod nazwą Zachodniopomorski Szlak Żeglarski – sieć
portów turystycznych Pomorza Zachodniego.

Radni Rady Miejskiej w Darłowie od wielu lat wspomagają inwestycje w darłowskim porcie. Od lewej stoją: Jerzy
Maciąg, Czesław Woźniak, Roman Dudziński, Andrzej Herdzik, Zbigniew Grosz i Paweł Breszka, w towarzystwie
dyrektora Waldemara Śmigielskiego.

Strategia rozwoju
W grudniu 2007 r. Zgromadzenie
Wspólników (Burmistrz Miasta
Darłowo) zatwierdziło do realizacji
Strategię Rozwoju Portu Morskiego
Darłowo. Strategia wyznaczyła kierunki rozwoju darłowskiego portu
do roku 2015 w takich obszarach jak
m.in. port handlowy, rybołówstwo,
turystyka morska, usługi portowe
oraz ochrona środowiska. Od 13 lat
konsekwentnie kieruje rozbudową
i modernizacją portu burmistrz
Darłowa – Arkadiusz Klimowicz.
Znaczącym wydarzeniem mającym
wpływ na rozwój funkcji handlowej
portu było utworzenia we wrześniu
2009 r. przez Morską Agencja
Gdynia w Darłowie przy ul. Portowej 11 nowego terminala przeładunkowego.
Kolejnymi dyrektorami ZPMD
byli: Jerzy Buziałkowski, Małgorzata Tepurska i od 7 lutego 2011
jest Waldemar Śmigielski.

Konsekwentna
rozbudowa

Inwestycje w infrastrukturę por-

W ciągu piętnastu lat spółką zarządzało sześciu dyrektorów. Lech Pieczyński, Krzysztof Wandas oraz obecni na zdjęciu
(od lewej) Maciej Jabłoński, Jerzy Buziałkowski, Małgorzata Tepurska i obecny dyrektor portu Waldemar Śmigielski.
tową zrealizowane w minionym
piętnastoleciu niewątpliwie przyczyniły się do dynamicznego rozwoju wszystkich trzech funkcji
Portu Morskiego w Darłowie (handlowej, rybackiej i turystycznej). Są
to głównie przedsięwzięcia zrealizowane przez darłowski samorząd
w oparciu o unijne fundusze pomo-

#Największe inwestycje
❚ „Poprawa dostępności do portu morskiego w Darłowie z sieci dróg krajowych
i wojewódzkich”,
❚ „Budowa nowego basenu rybackiego”,
❚ „Przedłużenie Nabrzeża Słupskiego”
❚ „Połączenie dolnej części rybackiego z drogami lokalnymi poprzez budowę
ul. Nadmorskiej”,
❚ „Budowa przystani jachtowej” ,
❚ „Budowa budynku socjalnego dla rybaków”,
❚ „Zakup dźwigu do basenu rybackiego”,
❚ „Ochrona przed powodzią”,
❚ „Budowa Terminala Odpraw Pasażerskich”.
cowe. W sumie darłowski samorząd
wybudował w porcie infrastrukturę
poprawiającą jego funkcje wdzięki
15 inwestycjom o łącznej kwocie
ponad 83 mln zł. Jednocześnie
w tym samym czasie Zarząd Portu
realizował swoje inwestycje na
łączną sumę ponad 5 mln zł.
Warto wiedzieć, że dzięki inwestycjom w infrastrukturę portową
w tym roku padł rekord przeładunków. Do Darłowa zawinęło 160
statków, które przewiozły ponad
320 tysięcy ton towarów. Niewątpliwie do wzrostu przeładunków
przyczyniła sie niedawno powstała
spółka Agroport.

Przez całe piętnastolecie wzorowo układa się współpraca Zarządu Portu Morskiego Darłowo
z Urzędem Morskim w Słupsku.
Dzięki temu zostało wybudowane
nowe nabrzeża Skarpowe i Parkowe oraz dokonano ochrony
brzegów morskich na długości
ponad 8 km na wschód o portu
w Darłowie.

Rekord przeładunków
160 statków zawinęło w tym roku
do portu w Darłowie przywożąc
i rozładowując na zmodernizowanych nabrzeżach 320 tysięcy ton ładunku. ❚
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Porozumienie Darłowa i urzędu morskiego

Promenada ochroni
Darłówko Wschodnie
Promenada na
wschodniej części
wybrzeża darłowskiego
to jeden z efektów
podpisania
porozumienia
pomiędzy Darłowem
a urzędem morskim
w słupsku w sprawie
przygotowania
wspólnego wniosku
o dofinansowanie
projektu dotyczącego
ochrony brzegu
morskiego.

brzegu morskiego w Sarbinowie,
którego jednym z elementów jest
promenada nadmorska. Darłowska
promenada ma mieć około 8 me-

trów szerokości i poza ciągami komunikacyjnymi przewidziane są
również miejsca na ustawienie
punktów handlowo-usługowych. ❚

malowane
mury

P

orozumienie przyczyni się do
pozyskania środków z funduszy europejskich na lata
2014-2020. Projekt porozumienia
będzie uwzględniał potrzeby inwestycyjne miasta Darłowa. Miasto
opracuje dokumentację projektową
uwzględniającą konstrukcje służące
ochronie brzegu morskiego i dające
możliwość dalszego rozwoju infrastruktury z uwzględnieniem planu
zagospodarowania przestrzennego.
Natomiast to Urząd Morski będzie
składał wnioski o pieniądze na
umocnienie brzegu morskiego.
Podobne porozumienia podpisały już wcześniej Kołobrzeg,
Ustronie Morskie czy Mielno,
a efektem tego jest m.in. umocnienie

Czwarte miejsce
w głosowaniu nad
Budżetem Obywatelskim
w Darłowie uzyskał projekt
„mural – nowoczesna forma
atrakcji turystycznej”.

Porozumienie podpisali – burmistrz Darłowa Arkadiusz Klimowicz i dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku Tomasz Bobin w obecności radnych
i służb inwestycyjnych.

❚ 471 głosów otrzymała propozycja
Daniela Frącza – grafika komputerowy i inicjatora Rap Piwnicy,
który zaproponował wykonaniu
murala na frontowej ścianie budynku dawnej fabryki lodu położonej przy ul. Portowej 9 nad ka-

nałem portowym. Murale zmieniają oblicze wielu miast i zagospodarowują przestrzeń publiczną
estetycznymi malowidłami. Mural
z malowidłem nawiązującym do
portowej działalności Darłowa
poprawi wizerunek tej części portu
i dobrze będzie współgrał z bulwarem Nadwieprzańskim – przekonywał pomysłodawca. I jak
widać zyskał uznanie darłowiaków.
Koszt przedsięwzięcia oszacowano na 30 tys. złotych. ❚

sukces Budżetu Obywatelskiego na rok 2016

Nowe miejsce do rekreacji
Dzięki budżetowi
obywatelskiemu w pobliżu
zbiornika wodnego
inkula powstanie wiata
rekreacyjna
wraz z wyposażeniem.
zagłosowało za tym 647
osób.
❚ Na łące pomiędzy osiedlem Księżnej Anny a ul. Emilii Plater i gen.
Andersa znajduje się zbiornik wody
powstały po wydobyciu gliny dla
dawnej darłowskiej cegielni. Te
miejskie tereny zajmują po-

wierzchnię ponad dwóch hektarów. Wody dzierżawi i zarybia
darłowskie Koło PZW „Łosoś” i to
ono zgłosiło projekt, który przewiduje postawienie tu drewnianej
wiaty o powierzchni około 25 metrów kw. na podłożu z kostki betonowej i wyposażonej w zespolone
stoły oraz ławki. Obok stanie grill
z daszkiem zbudowany z cegły rozbiórkowej oraz z kamienia. Z nowego miejsca będą korzystać
przede wszystkim mieszkańcy pobliskich osiedli i wędkarze. Koszt
całkowity przedsięwzięcia oszaco-

wano na 38.900 złotych.
Do tej pory amatorzy wędkarstwa i zwolennicy rekreacji oczyścili
wody z kilkunastu ton śmieci, wyrównali teren i posadzili drzewa.
Prace te wyceniono na ponad 35 tys.
zł. Miasto kupiło i zamontowało
cztery ławki i cztery kosze na śmieci
za 5 tys. zł.
Jednocześnie burmistrz miasta
podjął starania o przejęcie od skarbu
państwa dalszych kilku hektarów
ziemi przeznaczonych docelowo na
tereny rekreacyjne dla osiedla Bema
i Królowej Jadwigi. ❚

Przystań
na wyspie

❚ 791 głosów oddali darłowiacy
na projekt „Budowa przystani
kajakowej na Wyspie Łososiowej”. Zgłosił go Robert
Gorgol, przewodniczący stowarzyszenia Kultura Sztuka Region w Darłowie. W ramach
projektu, w miejscu gdzie
brzeg jest utwardzony, naprzeciwko urządzeń do rekreacji ma
powstać pomost dla kajakarzy
zaprojektowany z myślą o łatwym wsiadaniu do kajaków
i wychodzeniu na brzeg. Szacunkowy koszt projektu i wykonawstwa określono na 35 tys.
złotych.

W OBiekTyWie

Jedno z tych czterech nowych aut, które otrzymała powiatowa policja
w Sławnie trafi do Darłowa. Darłowski samorząd wsparł finansowo policyjne zakupy.
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65 lat sportu w Darłowie
65 lat temu darłowscy działacze sportowi zarejestrowali w Wydziale kultury i sportu urzędu Wojewódzkiego w koszalinie klub
wielosekcyjny o nazwie Darłowianka – protoplastę dzisiejszej Darłovii.

K

lub to ludzie go tworzący:
działacze, sympatycy, kibice
i ci najważniejsi – zawodnicy. Nie sposób wymienić ich
wszystkich, choć wszyscy zasługują
choćby na wzmiankę.
Początki klubu charakteryzowała
jego
wielosekcyjność.
W Darłovii (trzymajmy się tej
nazwy) występowali piłkarze, siatkarze, bokserzy, tenisiści stołowi
i szachiści. Bracia Wachowiak,
Zenek Wiernicki, Jarkowski czy też
Józef Hałajko – znakomity piłkarz
i jeszcze lepszy bokser. Bardzo silna
sekcja bokserska wystawiała dwie
ligowe drużyny. Mecze rozgrywano
w świetlicy PKS Darłowo, a także
w kinie Bajka. Lekarzem klubowym
był wtedy Józef Mucha.
Lekkoatleci – wspaniali i wielokrotni uczestnicy Spartakiad Wojewódzkich. Na jednej z nich,
w Gdyni zajęli zespołowo 3. miejsce.
Siatkarze
zawsze
walczyli
o czołowe lokaty w rozgrywkach
różnych lig. Trenerem zespołu był
Zygmunt Meronk, a czołowymi
zawodnikami Krzysztof Kumpin
i Wiesław Lesner. W roku 1960
w ich zespole pojawiła się legenda
darłowskiej siatkówki, młody Rysiu
Lampka. Znakomite wyniki w skali
kraju osiągali szachiści. Wielu zawodników rekrutowało się do
różnych sekcji ze Szkoły Rybołówstwa Morskiego, której komendant,
Jan Smender, był pasjonatem
sportu.
Koniec lat sześćdziesiątych to
utworzenie sekcji żeglarskiej, Powstała ona dzięki staraniom Sylwiusza Mroczka i liczyła… 50

członków. Wtedy też, po raz
pierwszy w historii klubu, powołania do kadry województwa otrzymali piłkarze: Andrzej Sikorski
i Edward Ziółkowski. Rozegrali
w niej wiele meczy. Rok 1968 to
pierwszy awans piłkarzy do rozgrywek ligi okręgowej. Pod okiem
młodego szkoleniowca i byłego
piłkarza Brunona Fularczyka rozbłysnął talent Jasia Wiernickiego
(36 bramek), a także jego skrzydłowych: Bogdana Żyły (15) i Henia
Maliny Malinowskiego (13). To była
znakomita ekipa. W tyle nie pozostali siatkarze, awansując do III ligi.
Bokserzy w meczu sparingowym
przed sezonem pokonali w stosunku 16:4 Sławę Sławno.
Jako działacz sportowy pojawia
się w Darłowie Tadeusz Jędrzej-

czyk, wybitny organizator sportu,
a szczególnie piłki nożnej. To z jego
inicjatywy rozegrano w mieście
Turniej Dzikich Drużyn, który wyłonił ekipę juniorów z takimi nazwiskami jak: Pietruszka, Morka,
Synkiewicz, bracia Tajak, bracia
Rutkowscy, Grechuta, Bartkowiak
i młodziutki bramkarz Andrzej
Skipi Wachowiak. Ta drużyna
w klasie okręgowej juniorów zdobyła 143 bramki, tracąc 12. Wiesio
Sławski, czy Mirek Wolski zdobyli
ich po kilkadziesiąt.
W okresie następnych lat zniknęli bokserzy, sekcja żeglarska i szachowa. Na placu boju pozostali
siatkarze i piłkarze. Pojawiły się
przyszłe gwiazdy siatkarskich parkietów: Paczkowski, Ratajczak, Gadomski czy Nosowski. W drużynie
piłkarzy zaś ci, którzy na całe lata
tworzyli jakość drużyny futbolowej: bracia Suwalscy, Darek
Kmita, Dzidek Zorn. Duetu Budny–
Kołodziejski mogły nam pozazdrościć zespoły ze znacznie wyższych
lig.
Pojawił się też znany w Darłowie
animator sportu, zakochany w piłce
nożnej Andrzej Wnuk. To głównie
dzięki niemu i poparciu, jakie uzyskał od władz miasta drużyna piłkarska osiągnęła swoje największe
sukcesy w historii. Wieloletnia gra
w centralnej III lidze, 1/16 Pucharu
Polski i bój o awans z Pogonią
Szczecin – tego nie zapomni żaden
kibic. Z młodych drużyn klubu

coraz śmielej występowały ich największe talenty: Bogdan Żurowski
czy też Wojtek Polakowski. Z zespołami siatkarskimi udanie pracowali trenerzy: Bocheński, Surdel
i Lampka.
Jednak demokratyczne przemiany roku 1989 przyniosły zmiany
również w sporcie. Dotknęło to
również naszą Darłovię. Klub istniał – głównie dzięki pomocy ratusza. Pojawili się na szczęście nowi
zawodnicy, nowi pasjonaci sportu
i klub trwał. Może nie rozwijał się
zgodnie z ambicjami kibiców, ale
dawał radę. Kolejni prezesi klubu
– Grzegorz Słoniewski i Waldek
Śmigielski nie pozwolili, aby sportowy świat zapomniał o Darłovii.
Co prawda, po zmianie właścicielskiej siatkarze stanowią obecnie od-

rębny byt (Stocznia Darłowo), ale
w klubie pozostali piłkarze. Poprzedni szef klubu, T. Jędrzejczyk
oddał stery władzy młodemu Polakowskiemu i klub ma się coraz lepiej. Miłość do futbolu udało się zaszczepić burmistrzowi Arkadiuszowi Klimowiczowi i w miarę możliwości Królewskiego Miasta wspomaga on naszą Darłovię.
Ten drobny rys historyczny jest
hołdem oddanym wszystkim
osobom związanym z klubem! Tym,
którzy w różnym okresie czasu,
w różny sposób z Darłovią się identyfikowali. Mieszkańcy Darłowa są
z Was bardzo dumni i nigdy nie zapomną, co dla klubu zrobiliście. To
jest święto Was wszystkich. Darłovia
była, jest i będzie.
aNDRzeJ RaCHWaLski

jubileusz Darłovii, choć historia sportu starsza
❚ W tym roku przypada 65. rocznica powstania w naszym mieście
klubu
sportowego
Darłovia
Darłowo. Biorąc pod uwagę powojenne uwarunkowania mieszkańcy
Królewskiego Miasta bardzo szybko
zorganizowali się i utworzyli wielosekcyjny klub sportowy. Korzystając z przebogatej wiedzy zawartej
w Kronikach Czesława Budnego
mam przekonanie, że rocznica ta
mogła być jeszcze bardziej okazała.
Dlaczego?
Pierwsze zawody sportowe
w mieście rozegrano w maju 1945
roku. Był to mecz piłkarski rozegrany na boisku dzisiejszej jednostki
wojskowej. Spotkanie nie tylko mi-

ędzynarodowe, ale i zwycięskie.
Nasi piłkarze pokonali zespół czerwonoarmistów 2:1. Bramki zdobyli
Teodor Niedźwiedziński i Marian
Kromski. Rewanż rozegrano 16
czerwca w Sławnie, a zdecydowane
zwycięstwo 4:0 pięknymi bramkami
okrasili Niedźwiedziński (2) oraz
Brunon Piotrowski (2).
Po kolejnych meczach postanowiono założyć klub nazywając go
KS Derłowianka. Piłkarze grali
wtedy w białych koszulkach w czerwone pasy, białych spodenkach
i czerwonych getrach.
W roku 1948 nastał w klubie czas
zmian. Już wtedy jasne było, że bez
sponsorów będzie ciężko. Zarząd

klubu doprowadził do spotkania ze
wszystkimi istniejącymi na terenie
miasta zakładami pracy. Zmiana
nazwy na Związkowiec dawało możliwości partycypowania w kosztach jego utrzymania organizacjom
związkowym.
Rok 1950 jest rokiem pierwszej
rejestracji klubu. Związkowiec
został zgłoszony w Wojewódzkim
Komitecie Kultury Fizycznej, a w
styczniu 1951 roku postanowiono
zmienić nazwę na Spójnia Darłowo.
Klub stał się też wielosekcyjny.
Dwie drużyny piłkarskie (klasa A
i C), dwie bokserskie, sekcja siatkówki i tenisa stołowego.
Następna zmiana nastąpiła

w 1953 roku. Klub nazywał się od
tej pory Kolejarz Darłowo. Powstała
jednocześnie sekcja szachowa, od początku jedna z lepszych w regionie.
W 1957 roku po raz kolejny zmieniono nazwę klubu na Szkwał, aby
mocniej odzwierciedlała związki
z regionem. Po roku zmieniono ją
na Sztorm.
Kolejna zmiana nastąpiła w roku
1964. Nazwa Kuter Darłowo była
związana z rozwojem najważniejszego sponsora sportowców w naszym mieście. Przy okazji powstała
również sekcja żeglarska. Długi
i owocny sportowy patronat Kutra
zakończył się w 1972 roku. Wtedy
klub przyjął nazwę Międzyzakła-

dowy Klub Sportowy MZKS Darłowo. W tej strukturze klub dotrwał
do roku 1980. Od tego czasu klub
nosi nazwę MKS Darłovia Darłowo.
I tak zostało do dzisiaj. ❚
* * *
W kolejnych wydaniach Wiadomości przypomnimy starszym
Czytelnikom i przybliżymy
młodszym najważniejsze postacie naszego sportu na przestrzeni lat. Będzie to darłowska
„Galeria Sław” naszego sportu.
* * *
Podczas pisania artykułu korzystałem z Kronik Czesława Budnego.
a.R.

