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Samorządowcy przeciw
ograniczaniu pogotowia
pogotowie ma być uszczuplone. Z lejkowa zniknie karetka pogotowia, a ekipa ratunkowa w darłowie
będzie wyjeżdżać na wezwania bez lekarza. Samorządowcy protestują!

20

marca w koszalińskim biurze Platformy Obywatelskiej
odbyła się konferencja na temat
funkcjonowania pogotowia ratunkowego w powiecie sławieńskim.
Na zaproszenie posła PO Stanisława
Gawłowskiego i senatora Piotra
Zientarskiego udział w konferencji
wzięli starosta Wojciech Wiśniowski, wójt gminy Malechowo Radosław Nowakowski i burmistrz
Darłowa Arkadiusz Klimowicz.
Licznie przybyłym dziennikarzom samorządowcy przedstawili
swoje stanowisko wobec decyzji
wojewody zachodniopomorskiego
Krzysztofa Kozłowskiego ograniczającej funkcjonowanie pogotowia
ratunkowego w powiecie sławieńskim. Stanowisko samorządowców,
jak się można było spodziewać, jest
krytyczne. Przypomnijmy (pisaliśmy o tym w poprzednim numerze Obserwatora), że decyzją
wojewody ma być zlikwidowana
karetka pogotowia w Lejkowie (gm.
Malechowo). Natomiast z karetki
darłowskiej będzie zabrany lekarz
przez dziesięć miesięcy w roku, za
wyjątkiem wakacji.
To dla mieszkańców Darłowa,
gminy Darłowo i Malechowo zła

zmiana, a PiS zapowiadał przecież
dobrą – ironizuje A. Klimowicz.
– Protestujemy przeciw oszczędzaniu na zdrowiu i życiu naszych
mieszkańców. Według wyliczeń
wojewoda chce na mieszkańcach

powiatu sławieńskiego zaoszczędzić 1 milion złotych. Nie zgadzamy się na to – dopowiada burmistrz.
Samorządowcy wspierani przez
parlamentarzystów z Platformy we-

zwali wojewodę Kozłowskiego do
pilnych rozmów i cofnięcia swojej
decyzji w sprawie pogotowia.
(arTykuł ukaZał Się
W obSerWaTorZe lokalnym)

Pociąg
wraca
na tory
Trwają rozmowy w sprawie
przywrócenia zawieszonego
połączenia kolejowego
między darłowem
a Sławnem. na początku
szynobus ma wrócić na
wakacje.
❚ Będzie kursował 72 dni od 24
czerwca do 3 września, najprawdopodobniej 5 razy dziennie. Wolę
przywrócenia pociągu wyrażają
wszystkie samorządy leżące na
trasie: miasto Darłowo, gmina
Darłowo, gmina Sławno i miasto
Sławno oraz samorząd powiatowy.
Według wstępnych ustaleń Województwo Zachodniopomorskie
otrzyma wsparcie finansowe od
naszych samorządów na uruchomienie połączenia. Będzie to ok. 200
tysięcy złotych. Połowę z tej kwoty
wyłoży miasto Darłowo, 20 procent
powiat sławieński, a po 10 procent
gminy DArłowo i Sławno oraz
miasto Sławno.
Bilet między Sławnem a Darłowem będzie kosztował najprawdopodobniej 5 złotych. ❚

Z ostatniej
chwili...

Kapitan
Parawan
nagrodzony

❚ 31 marca w Gdańsku odbyła się
konferencja Nowe Trendy w Turystyce podczas, której miasto
Darłowo otrzymało nagrodę za najlepiej wymyśloną i przeprowadzoną kampanię reklamową. Kapitan Parawan został najlepszym
produktem turystycznym w Polsce
w 2016 roku.
Pomysł Biura Promocji Miasta
spodobał się nie tylko jury konkursu, ale także uczestnikom
konferencji. Kampania antyparawanowa zdobyła ich uznanie
i pierwsze wyróżnienie uzyskując
największą ilość głosów. ❚
Więcej na WWW.darloWo.pl
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Praca dla
ratowników
WOPR
burmistrz miasta darłowo
ogłasza nabór na
stanowisko ratownika
wodnego na kąpieliskach
nadmorskich w darłowie.
praca na umowę zlecenie
w okresie od 1 lipca
do 31 sierpnia 2017 r.

Wymagania:
❚ posiadanie dokumentu potwierdzającego kwalifikacje
o pozytywnym ukończeniu
szkolenia ratownika wodnego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw
Wewnętrznych z dnia
21 czerwca 2012 r.
w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym,
❚ posiadanie dokumentu potwierdzającego kwalifikacje
o pozytywnym ukończeniu
kursu kwalifikowanej
pierwszej pomocy i uzyskaniu tytułu ratownika,
❚ posiadanie wiedzy i umiejętności z zakresu ratownictwa i technik pływackich,
❚ posiadanie zaświadczenia
o pełnieniu służby lub
członkostwie w podmiocie
uprawnionym do ratownictwa.
Podanie, CV oraz dokumenty
potwierdzające kwalifikacje o pozytywnym ukończeniu szkolenia
ratownika wodnego oraz kwalifikowanej pierwszej pomocy należy złożyć osobiście w Urzędzie
Miejskim w Darłowie, Plac Tadeusza Kościuszki 9 lub drogą elektroniczną na adres: poczta@darlowo.pl.
pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby deklarujące chęć
zatrudnienia na cały sezon.
Zapraszamy
ratowników
chcących pracować w okresie
funkcjonowania kąpielisk.
Kandydaci powinni spełniać
kryteria określone w ustawie
z dnia 18 sierpnia 2011 roku
o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych
(j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 656) oraz
Rozporządzeniu Ministra Spraw
Wewnętrznych z dnia 23 stycznia
2012 r. w sprawie minimalnych
wymagań dotyczących liczby ratowników wodnych zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego (j.t. Dz. U.
z 2012 r. poz. 108) i Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 czerwca
2012 r. w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym (j.t. Dz. U.
z 2012 r. poz. 747).
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Powstaje nowy park miejski
pierwszego dnia wiosny, 21 marca, przy Stawie – inkuli na osiedlu bema w darłowie, posadzono
14 drzew i kilkanaście krzewów.

S

adzenie drzew odbyło się
w ramach rozbudowy systemów zielonych i tworzenia nowego bioróżnorodnego
parku przy Inkuli. Stopniowo na
powierzchni blisko 6 hektarów powstanie teren rekreacyjny dla osób
zamieszkałych na osiedlu bloków
przy ulicach: H. Sawickiej; H. Wieniawskiego, Królowej Jadwigi oraz
osiedla Bema, a także dla wszystkich chętnych. Posadzono po dwa
dęby, lipy, graby, choiny kanadyjskie, klony, po trzy brzozy i świdośliwy oraz kilkanaście woskownic
europejskich.
W akcji uczestniczyli: burmistrz
Darłowa Arkadiusz Klimowicz,
przewodnicząca Rady Miejskiej
Krystyna Sokolińska, radni – Czesław Woźniak, Zbigniew Grosz,
Jerzy Maciąg, przewodniczący Rady
Osiedla Bema – Jacek Kowalski,
pracownicy Urzędu Miejskiego
i MPGK.
Przy Inkuli znajdują się już dwie
wiaty, stanowisko do grilla, ławki,
kosze na śmieci i rosną już wcześniej posadzone drzewa. Miasto ma

opracowaną koncepcję zagospodarowanie parku i rozpoczęło starania
o dofinansowanie tego proekolo-

gicznego projektu. Jak zapewnia
gospodarz miasta dalsze drzewa
i krzewy będą sadzone jeszcze

w tym roku, a później będą mocowane nawet budki dla ptaków i hotele dla owadów. ❚

Wieloletnia perspektywa rozwoju
Z jaroSłaWem

byrWą, pełnomocnikiem ds. strategicznego rozwoju miasta rozmawia leszek Walkiewicz:

– jakie główne zagadnienia
obejmie Strategia rozwoju
m. darłowa?
– Strategia rozwoju miasta stanowi kluczowy dokument planowania rozwoju lokalnego. Określa
kierunki działania łącząc ze sobą
aspekty gospodarcze, środowiskowe i społeczne. To tyle jeżeli
chodzi o oficjalną definicję. Natomiast można powiedzieć, że strategia rozwoju miasta to jest scenariusz zmiany przyszłości w taką,
która zaprojektowana została przez
samorząd oraz kapitał społeczny
miasta, czyli mieszkańców Darłowa.
– co należy uwzględnić w nowoczesnej strategii naszego
miasta?
– Przede wszystkim zależy mi na
tym, aby strategia została stworzona
przy współudziale mieszkańców
i dla mieszkańców. Dlatego też
bardzo ważne będą opinie i pomysły, na które czekam i które
można
wysyłać
na
adres
j.byrwa@darlowo.pl. Ponadto strategia musi uwzględniać zmiany zachodzące zarówno w otoczeniu zewnętrznym, jak i wewnętrznym
i odpowiednio na nie reagować
w czasie i przestrzeni. Dlatego też

#jarosław byrwa

nie będzie ona jednostajnym dokumentem, ale będzie poddawana
ewaluacji i będzie reagować na
zmieniające się otoczenie przy jednoczesnym zachowaniu głównego
założenia – poprawy jakości życia
mieszkańców, inwestorów oraz
turystów odwiedzających nasze
miasto.
– czy będą konsultacje
z mieszkańcami w sprawie
tworzenia strategii i na czym
będą polegać?

Z wykształcenia ekonomista. Ukończył studia wyższe na Politechnice
Koszalińskiej. Przez kilkanaście
lat pracował w banku PKO BP SA,
m.in jako dyrektora oddziału
w Darłowie, a później w Koszalinie.
Po zakończeniu pracy w banku był
(i nadal jest) doradcą finansowym.
Pracował w Urzędzie Miasta
Darłowo na stanowisku zastępcy
kierownika referatu ds. gospodarki
komunalnej i mieszkaniowej. Był
kierownikiem oddziału terenowego
ARiMR w Sławnie, a od listopada
2016 roku ma przyjemność zajmować się i tworzyć strategię rozwoju dla miasta Darłowa, z którym
jest związany od urodzenia.
– Oczywiście. Jak już wspomniałem strategia nie może powstać bez mieszkańców i oczekuję
na sygnały i inspiracje od mieszkańców, w jakich kierunkach powinniśmy rozwijać nasze miasto.
Na przełomie tego roku i roku
2018 organizowane będą konsultacje społeczne oraz warsztaty
z różnymi środowiskami społecz-

newsletterowy sms i e-mail od „lubidarłowo”!

dowiedz się więcej!
nie musisz się martwić,
że zapomnisz o wydarzeniu
miejskim, czy seansie
w darłowskim kinie.
przypomni ci biuro
promocji miasta
i komunikacji Społecznej!
❚ W marcu bieżącego roku została
oddany do użytku unowocześniona

wersja darłowskiego newslettera SMS
i e-mail. Jest to technicznie najlepsze
rozwiązanie na rynku (dostarczane
przez firmę SMSAPI), które pozwala
osobie administrującej newsletter, wysyłać wiadomości z zaplanowanym
terminem dostarczenia wiadomości,
oraz dostarczania wiadomości zgodnych z najnowszymi trendami i technologiami smartphone.

Newsletter został zaprojektowany tak, aby wiadomości przychodzące od razu sugerowały jego
pochodzenie. Każdy przychodzący
do Państwa SMS w polu nadawcy
ma nazwę: lubidarłowo.
Zapisy do newslettera są dobrowolne i nie służą do oficjalnej komunikacji z Urzędem Miejskim. To
Ty decydujesz do której grupy

nymi, m.in. ze stowarzyszeniami
oraz radami osiedli. Ponadto
będzie stworzona ankieta, dzięki
której wypracowane zostaną kierunki działań miasta oraz tzw. cele
operacyjne, czyli konkretne zapisy
co chcielibyśmy, żeby się zmieniło
w mieście, co miałoby zniknąć, a co
powstać.
– co miasto może zyskać na
posiadaniu dobrej strategii
rozwoju?
– Strategia stanowi podstawę dla
efektywnego i skutecznego wykorzystania własnych zasobów
i środków rozwojowych, a także
środków zewnętrznych – krajowych
i pozyskiwanych z funduszy Unii
Europejskiej. Ponadto poprzez zdefiniowanie „gdzie jesteśmy i dokąd
zmierzamy”, jakie są słabe i mocne
strony oraz szanse i zagrożenia,
wskazuje kierunki rozwoju miasta.
Dla mieszkańców miasta oznacza
to, że dzięki znajomości kierunków
rozwoju miasta, samorząd będzie
wiedział jak wykorzystać potencjał
miasta, a sami mieszkańcy będą
mieli bezpośredni wpływ na poprawę jakości życia oraz otoczenia
w którym żyją.
– dziękuję za rozmowę.
chcesz się zapisać: email, SMS, czy
obu.
Po wypełnieniu formularza:
imię, nazwisko, miasto, nr telefonu,
i e-mail otrzymasz na swój telefon
specjalny kod weryfikujący, po wpisaniu którego Twój numer znajdzie
się w bazie Biura Promocji Miasta
i Komunikacji Społecznej.
Wypisanie z newslettera następuję w analogiczny sposób.
Formularz dostępny jest na dole
strony głównej: www.darlowo.pl
usługa jest całkowicie bezpłatna i bez jakichkolwiek komercyjnych reklam. ❚
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darłowo wyprzedza raka
ruszył program bezpłatnych profilaktycznych badań laboratoryjnych wykrywających nowotwory u kobiet i mężczyzn
– mieszkańców darłowa. Zbadanych zostanie 500 mężczyzn i 100 kobiet.

c

o zrobić aby skorzystać
z darmowych badań?
Mężczyźni po 40. roku
życia, którzy nie mieli wykonywanych badań PSA i krwi utajonej
w kale w ciągu ostatniego roku powinni zgłosić się do laboratorium
VITA Darłowo, gdzie od 1 marca
przyjmowane są zgłoszenia. Lista
500 mężczyzn, którzy zostaną zbadania zawierać będzie m.in. imię,
nazwisko, numer PESEL, a o wykonaniu badań decydować będzie kolejność zgłoszeń.
W laboratorium zostanie pobrana krew na PSA (specyficzny
marker nowotworowy dla prostaty)
i wykonane oznaczenie krwi utajonej w kale (badanie przesiewowe
w kierunku nowotworu jelita grubego). Pacjenci będą mogli odebrać

Podpisania umowy na wykonanie profilaktycznych badań laboratoryjnych, zawartej pomiędzy Miastem Darłowo, reprezentowanym przez burmistrza Arkadiusza Klimowicza, a Laboratorium Analitycznym VITA, reprezentowanym przez właściciela Pawła Krakowiaka.

modernizujemy
oczyszczalnię ścieków
Z WieSłaWem połcZyńSkim, kierownikiem Zakładu Wodociągów i kanalizacji
miejskiego przedsiębiorstwa Gospodarki komunalnej w darłowie, rozmawia leszek
Walkiewicz
– czy wiadomo jaki procent
miejskich ścieków dostaje
się do oczyszczalni i czy dużo
jeszcze pozostało szamb
do likwidacji?
– Około 90 procent ścieków z terenu miasta trafia na oczyszczalnię
ścieków. Zgodnie z prowadzoną
ewidencją zbiorników bezodpływowych na terenie miasta jest ich
jeszcze około 60.
– kiedy zniknie ostatnie
szambo w darłowie?
– Tak naprawdę, to w zależne od
wyłącznie od właścicieli nieruchomości, na których zlokalizowane są
szamba.
– co wykazują aktualne
badania ścieków?
– Obecnie prowadzone badania
nie wykazują żadnych przekroczeń
parametrów jakościowych ścieków
oczyszczonych, określonych w decyzji starosty.
– czy mamy już koncepcję
modernizacji oczyszczalni
ścieków?
– Tak. Prace nad koncepcją modernizacji oczyszczalni ścieków rozpoczęły się jesienią 2015 roku.
W pierwszym etapie dotyczyły tylko
gospodarki osadowej, jednak po
analizie możliwości technologicznych podjęto decyzję o modernizacji
pozostałych elementów technologii
oczyszczania ścieków. Zgodnie z postanowieniem wójta Gminy Darłowo wykonany został raport oddziaływania na środowisko, który
obecnie został złożony do akceptacji
jako ostatni dokument wymagany.
– co będzie modernizowane
i jakie będą efekty tej modernizacji?
– Zostaną zmodernizowane
wszystkie elementy kolejnych
etapów oczyszczania ścieków. Dla
lepszego oczyszczania mechanicznego zostanie wymieniona krata
schodkowa oraz powstanie dodatkowy budynek krat z jeszcze jedną
kratą schodkową w celu dokład-

niejszego oczyszczania mechanicznego. Na etapie biologicznego
oczyszczania ścieków zostanie wykonany remont membran oraz
rusztów napowietrzających. Kilka
dni temu zaczęliśmy prace przy
oczyszczaniu jednego z reaktorów
biologicznych, wraz z wymianą
membran w rusztach napowietrzających, a także elementów sterowania. Zgodnie z koncepcją powstanie możliwość retencjonowania
nadmiernej ilości ścieków. Posłużą
nam do tego osadniki wtórne, które
w procesie oczyszczania ścieków
zostaną zastąpione systemem MBR.
Podstawowa korzyść to oczywiście

#Fakty
Oczyszczalnia ścieków dla Darłowo
została przekazana do użytku
18 stycznia 2000 r. Technologia
pochodzi z lat 90 ubiegłego wieku.
Zgodnie z decyzją Starosty Sławieńskiego maksymalna przepustowość oczyszczania ścieków
wynosi 5600 m3 na dobę. Jest to
oczyszczalnia przepływowa w
technologii mechaniczno-biologicznej opartej na procesach osadu
czynnego niskoobciążonego wraz
z symultanicznym strącaniem fosforu koagulantami żelaza.

lepsze oczyszczanie ścieków. Planowana modernizacja technologii
odwadniania osadu ściekowego
wraz z jego higienizacją pozwoli
również na zmniejszenia kosztów
energii elektrycznej z jednoczesnym
zwiększeniem efektywności odwadniania.
– jakie są szacowane koszty
modernizacji?
– Koszty modernizacji, przy
uwzględnieniu wszystkich elementów wykazanych w koncepcji,
wynoszą około 27 mln zł.
– Skąd spółka weźmie pieniądze? czy będzie starać się
o pozyskanie dofinansowania z funduszy europejskich i krajowych?
– Będą to raczej fundusze krajowe pochodzące z Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska.
Jeżeli natomiast nie pozyskamy
środków zewnętrznych, to będziemy zmuszeni modernizacji etapami,
co z resztą już rozpoczęliśmy.
– czy po modernizacji
będziemy mogli zapewnić
mieszkańców, że nie będzie
już uciążliwych zapachów
w rejonie Strugi darłowskiej?
– W powstałej koncepcji modernizacji oczyszczalni ścieków założono zrzut ścieków do rzeki Grabowej co pozwoli na wyłączenie
prawie dwukilometrowego odcinka
strugi. Odcinek otwarty będzie miał
długość około 50 metrów i będzie
zlokalizowany zaraz za wylotem
z oczyszczalni ścieków.
– kiedy planuje się zakończyć modernizację oczyszczalni?
– W tej chwili to bardzo trudne
pytanie, gdyż nie wiemy czy uda
się nam uzyskać dofinansowanie,
czy będziemy musieli prace rozkładać na etapy i finansować modernizację ze środków własnych
i kredytów.
– dziękuję za rozmowę.

wyniki w automacie koło laboratorium albo przez internet. W przypadku nieprawidłowych wyników
powinni zgłosić się do swojego lekarza POZ.
Kobiety od 18. roku życia,
u których w rodzinie wystąpił jakikolwiek nowotwór zapraszamy
w pierwszym etapie do wypełnienia
ankiety, która jest dostępna w laboratorium VITA Darłowo, Urzędzie
Miasta Darłowo, przychodni
Darłowo, w klubie Amazonki
Darłowo, u ginekologów Jacka Domarańczyka i Roberta Sakały. Wypełnioną ankietę trzeba przekazać
do laboratorium VITA lub do
punktu, w którym ją pobrano.
Ankiety zostaną przesłane do
„NZOZ Innowacyjna Medycyna”,
gdzie specjaliści dokonają kwalifi-

kacji osób wyznaczonych do badań
genetycznych.
W drugim etapie zakwalifikowane kobiety zostanoinformowane
o terminie wizyty u specjalisty genetyka, która odbędzie się w przychodni w Darłowie, gdzie zostanie
pobrana krew na badania genów
BRCA1, CHEK2, PALB2, RECQL
i selenu.
Wyniki testów wraz z rozpoznaniem rodowodowym i zaleceniami
zostaną przesłane pacjentkom
drogą pocztową.
Zadanie jest współfinansowane
ze środków budżetu Miasta Darłowa na rok 2017 w ramach budżetu
obywatelskiego 2017. Program realizowany we współpracy z NZOZ
„Innowacyjna Medycyna” i Laboratorium VITA Darłowo. ❚

Przebudowa ulic
i chodników
❚ Arkadiusz Klimowicz Burmistrz
Darłowa ogłosił nieograniczony przetarg na przebudowę ulic: Zygmunta
III Wazy w Darłówku Zachodnim,
Juliana Fałata, Adolfa Dygasińskiego,
Wojciecha Kossaka na osiedlu Zorza
oraz budowę chodników i zjazdów
w ulicy Księżnej Zofii.
Przebudowa ulic na osiedlu
Zorza obejmuje ciągi pieszo-jezdne
z kostki betonowej, kanalizację
deszczową i oświetlenie.

W obiekTyWie
oświetlone
ulice
Tegorocznym priorytetem
– co podkreślił Arkadiusz
Klimowicz, burmistrz
Darłowa podczas dyskusji
nad budżetem miasta na rok
2017 – jest budowa oświetlenia ulicznego.
Niedawno oddano do użytku
11 ledowych lamp, które
oświetliły ulice Zacisze (8)
i Miodową (3). Ulica Zacisze
leży na przedłużeniu
ul. Kanałowej i łączy się
z ul. Brzozową, a niewielka
ul. Miodowa jest prostopadła do ul. Jana Henryka
Dąbrowskiego w pobliżu
siedziby Urzędu Gminy
Darłowo.

Przebudowa ul. Zygmunta II
Wazy obejmie ciąg pieszo-jezdny
z kostki betonowej wraz z fragmentem kanalizacji deszczowej.
Natomiast na ul. Księżnej Zofii
planuje się wybudować chodniki
i zjazdy z kostki betonowej wraz
z fragmentem kanalizacji deszczowej.
Planowany termin zakończenia
realizacji inwestycji to połowa miesiąca czerwca 2017 r. ❚
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Święto pionierów
Ziemi darłowskiej

We wtorek 7 marca w 72. rocznicę zdobycia rügenwalde przez wojska radzieckie i polskie uczczono pierwszych polskich
osadników na Ziemi darłowskiej.

u

„Dziś 7 marca 2017 roku mijają 72 lata od wkroczenia wojsk sowieckich
do Darłowa. Wiosna 1945 roku otworzyła nowa kartę w dziejach naszego miasta.
Władzę nad wyludnionym Darłowem objęła sowiecka komendantura wojenna,
która wprowadziła godzinę policyjną. Sowieci grabili wszystko – od zakładów przemysłowych, maszyn i urządzeń, po sklepy i mienie prywatne. Przywracaniem do
życia obrabowanego miasta zajęli się jeńcy wojenni i przymusowi robotnicy pod
wodzą pierwszego polskiego burmistrza Stanisław Dulewicza i jego współpracowników. Zmienili oni charakter miasta na polski. Powołano pełnomocników rządu
upoważnionych do budowania polskiej administracji. Każdy dzień przynosił nowe
wiadomości. Można było zaopatrzyć się w artykuły spożywcze, ubrania, a niekiedy
i w alkohol. Liczba mieszkańców Darłowa powiększała się przeciętnie o 30-50 osób
dziennie. Przybywali oni z głębi kraju i byli przez Zarząd miasta żywieni i zaopatrywani w odzież, bieliznę, obuwie. Ważne było, że byliśmy razem. Wtedy zbliżyły
nas do siebie przeżyte nieszczęścia. Rodziny nasze przybyły do Darłowa dźwigając
brzemię wojny i zbolałe dusze. Nie ważne było kto jest kim i skąd pochodzi. To naszym rodzicom i rodzinom należy się wdzięczność za odbudowe miasta. By pamiętać o pierwszych latach w polskim Darłowie zrzeszyliśmy się w klubie pionierów,
który istnieje od 19 listopada 1999 r. i skupia pierwszych osadników, a obecnie i ich
dzieci. Działamy pod katem utrzymania pamięci polskiego Darłowa, w którym już
trzecie pokolenie rodzi się w naszym ukochanym Darłowie mającym słowiańskie
korzenie. Osiągnięcia, które były naszym marzeniem i pragnieniem nie moglibyśmy zrealizować bez szeroko pojętej pomocy i wsparcia burmistrza miasta
– Arkadiusza Klimowicza, któremu z tego miejsca w imieniu własnym i zrzeszonych pionierów serdecznie dziękuję.”

roczystości rozpoczęły się
od Mszy Świętej w Kościele Św. Jerzego, którą
celebrował proboszcz Parafii M.B.
Częstochowskiej Franciszkanin
o Wiesław Przybysz w intencji Osadników Ziemi Darłowskiej. Wzięły
w niej udział poczty sztandarowe,
kompania honorowa Zespołu Szkół
Morskich, pionierzy, przedstawiciele
darłowskiego samorządu, harcerze
i mieszkańcy Darłowa.
Po mszy przemaszerowano na
Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego
gdzie, przy zapalonym zniczu pod
obeliskiem Pionierów Ziemi Darłowskiej, odbywały się dalsze uroczystości. Arkadiusz Sip, dyrektor
Darłowskiego Ośrodka Kultury, powitał pionierów, poczty sztanda-

rowe, kompanie honorowe, starostę
powiatu sławieńskiego Wojciecha
Wiśniowskiego, przewodniczącą
Rady Miejskiej – Krystynę Sokolińską, burmistrza Arkadiusza Klimowicza i wszystkich przybyłych.
Arkadiusz Klimowicz przypomniał ciężkie powojenne czasy
i zasługi Polaków w przywracaniu
do życia wyludnionego miasta
i nadaniu mu polskiego charakteru.
Doceniono zasługi Pionierów
i obecnie ulice, ronda, szkoły noszą
ich imiona. Uwieczniono również
ich na licznych tablicach pamiątkowych. Gospodarz miasta dla przykładu przypomniał Stanisława Dulewicza – pierwszego powojennego
burmistrza, zakonnika o. Damiana
Tynieckiego – pierwszego pro-

Reportaże
z Pomorza

Złote Gody państwa lipskich

❚ „Tu mówi polska. reportaże
z pomorza” cezarego łazarewicza
pojawią się na polskim rynku wydawniczym wiosną tego roku. Premiera zaplanowana została na 17
maja.
Cieszy fakt, że okładkę zdobi
fotografia Kościoła Mariackiego
w Darłowie, rodzinnego miasta
autora publikacji. Jej autorką jest
Magda Burduk. ❚

boszcza, Eugeniusza Wójcika
– pierwszego prezesa Klubu Pionierów Ziemi Darłowskiej, których
uczczono rondem Pionierów.
Pod Obeliskiem Pionierów, gdzie
honorowe warty zaciągnęły funkcjonariuszki Straży Granicznej, odsłonięto drugą tablicę pamiątkową
z nazwiskami zmarłych pierwszych
darłowskich osadników.
Wydarzenie to uczciła Kompania
Marynarki Wojennej oddając honorową salwę. Następnie przedstawiciele samorządu, placówek oświatowych, instytucji, firm złożyli
wiązanki z biało-czerwonych
kwiatów.
Do zgromadzonych przemawiała
też Bożena Tomalak, prezes Klubu
Pionierów Ziemi Darłowskiej. ❚

Z okazji
pięćdziesięciolecia
małżeństwa Heleny
i Stanisława lipskich
burmistrz uhonorował
jubileuszową parę
medalem za
długoletnie pożycie
małżeńskie
przyznanym przez
prezydenta rp.
❚ – Wspólnie przeżyte 50 lat to
dowód na istnienie wierności, miłości, wzajemnego zrozumienia oraz
istoty związku małżeńskiego.
To wzór i piękny przykład dla
młodych pokoleń wstępujących
w związki małżeńskie. Taka rocznica ślubu to wzruszająca uroczystość. Ożywają wspomnienia, wracają chwile i obrazy mieniące się
swoistym blaskiem – podkreślał
burmistrz Darłowa.
Jubilaci poznali się w Liceum
Ogólnokształcącym w Darłowie
w szkole wieczorowej. Helenka
miała wówczas 16 lat, a Stanisław
20. Po maturze zawarli ślub
w Darłowie 8 października 1966
roku. Po dwóch latach urodził się

syn Kamil, a po sześciu latach córka
Magdalena. Państwo Lipscy dochowali się dwojga dzieci, trojga
wnuków i dwoje prawnuków.
Złote Gody, to jubileusz szczególny.
Helena Lipska (z domu Pancewicz) w Darłowie pracowała początkowo przez dwa lata jako se-

kretarka w szkole. Następnie przez
28 lat w księgowości w Gminnej
Spółdzielni Samopomoc Chłopska.
Od roku 1996 jest na emeryturze.
Stanisław Lipski początkowo
pracował w PPi UR „Kuter”, potem
przez 7 lat w PBRol w Sławnie. Od
roku 1972 przez 28 lat kierował
Miejską Gazownią w Darłowie. Za

solidną wieloletnią pracę został odznaczony brązowym i srebrnym
Krzyżem Zasługi dla Górnictwa
i Naftowego i Gazownictwa. Po 42
latach pracy, od 2001 r. jest na emeryturze.
Jubilat pasjonuje się pielęgnowaniem ogrodu oraz robieniem win
i nalewek. ❚
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Wojewódzka dotacja

rozbudowa hospicjum
W domu opiekuńczo-Hospicyjnym cariTaS w darłowie im. bp. czesława domina podpisano umowę
przekazania 1,3 mln złotych z budżetu samorządu wojewódzkiego na przebudowę hospicjum.

W

obecności burmistrza
Darłowa – Arkadiusza
Klimowicza i dyrektora
hospicjum ks. Krzysztofa Sendeckiego, wicemarszałek woj. zachodniopomorskiego Tomasz Sobieraj
podpisał umowę z dyrektorem diecezjalnego Caritas ks Tomaszem
Rodą w sprawie dofinansowania.
Jest już gotowa dokumentacja
rozbudowy darłowskiego hospicjum wykonana kosztem blisko 100
tys. zł. Obejmuje ona budowę nowego dwukondygnacyjnego budynku połączonego z już istniejącym. Pomieszczenia w nowym
skrzydle zostaną przeznaczone na
rehabilitację podopiecznych, gabinety lekarski i farmaceutyczny,
pokój pielęgniarski oraz pokoje
przeznaczone dla rodzin odwiedzających chorych. Ilość miejsc powiększy się o dwa, ale jakość obsługi i nowoczesny sprzęt zapewnią

1,6
mln ZłoTycH
wyniesie koszt modernizacji hospicjum, z czego
1,3 mln zł pochodzi
z dotacji sejmiku woj. zachodniopomorskiego. ❚

chorym komfortowe warunki. Całe
przedsięwzięcie będzie kosztować
1,6 milina złotych.

Dotacja
Urzędu Marszałkowskiego
wyniesie 1,3
miliona złotych.
Wykonawcy
inwestycji zostaną wyłonieni
w przetargu
w II kwartale
br. Planowany
termin zakończenia inwestycji to połowa roku
2018.
Burmistrz Darłowa podkreślił, że

cieszy się z rozbudowy hospicjum,
gdzie 40 osób ma stałą pracę. Miasto
Darłowo i liczni wolontariusze od
samego początku wspierają działalność hospicjum. Pomoc rozpoczęła
się od momentu sprzedania przez
samorząd terenu pod budowę
domu hospicyjnego za niewielką
kwotę i trwa dalej, poprzez organizację bali charytatywnych, zbiórek
pieniężnych, kwest itp.
Podobnego wsparcia Urząd Marszałkowski udzieli również kilku
innym hospicjom położonym na terenie Pomorza Zachodniego. ❚

Prezes
koszalińskiego
okręgu
wędkarzy
27. okręgowy Zjazd delegatów polskiego Związku
Wędkarskiego w koszlainie
wybrał na prezesem Zarządu
okręgu piotra ebla
z koła łosoś w darłowie.
❚ W zjeździe uczestniczyło
58 delegatów reprezentujących
7300 członków oraz przedstawiciele Zarządu Głównego
PZW oraz prezesi Zarządów
Okręgu Poznańskiego, Gdańskiego, Szczecińskiego. Największą pasją nowego prezesa
jest spinning i wędkarstwo
morskie. Jest propagatorem
surfcastingu i innych dziedzin
wędkowania w morzu. Od lat
działa społecznie i organizuje
wiele imprez wędkarskich
o zasięgu ogólnopolskim i europejskim. Bardzo ważnym
elementem jego działalności
stanowi założona przez niego
Darłowska Szkółka Wędkarska,
gdzie młodzież i dzieci pod
nadzorem instruktorów odbywa całoroczny kurs wędkarstwa. Gratulujemy wyboru i życzymy sukcesów w rozwoju
proekologicznego wędkowania
oraz zacieśniania współpracy
europejskiej. W darłowskim
kolę PZW –„Łosoś” prezesem
został Paweł Paćkowski, dotychczasowy zastępca prezesa. ❚

elewator przechylił się i grozi zawaleniem
Z przeprowadzonych
ekspertyz wynika, że
budynek byłego elewatora
zbożowego nie nadaje się
do użytku, a kosztowny
remont nie gwarantuje
właściwej eksploatacji.
❚ Przeładunki portowe, sprzedaż
kruszyw, skup przechowywanie
i sprzedaż zbóż – to tylko niektóre
specjalności jakimi zajmują się dwie
firmy rodziny Dydynów: Lech Pol

i Agro-Port. Firmy te kupiły od zarządu Portu Morskiego w Darłowie
tereny przylegające do nabrzeży portowych oraz budynki po byłych elewatorach zbożowych, które nie były
od lat remontowane. Jeden z elewatorów udało się zmodernizować
i przystosować do eksploatacji. Na
placu po rozebranym wcześniej zrujnowanym budynku Leszek Dydyna
wybudował nowoczesną halę do
przeładunku i składowania zbóż. Zainwestował pieniądze również w su-

szarnię, nowoczesne laboratorium
do badania zbóż, zakupił wagę samochodową, urządzenia do kruszenia kamieni i segregacji żwirów.
Dzięki temu znacznie wzrosła zdolność przeładunkowa zboża z 30 do
250 ton na godzinę.
Jeśli chodzi elewator zbożowy,
zbudowany czasie II wojny światowej, po dokładnych oględzinach,
badaniach i ekspertyzach okazało się,
że budynek jest niestabilny i nie nadaje się do eksploatacji. Już w latach

80. XX wieku, na skutek niewłaściwej
eksploatacji poprzez nierównomierne
zasypywanie zbożem został przechylony. Nie używany od wielu lat
obiekt niszczał. Remont i zabezpieczenie przed dalszym przechyłem, to
koszt kilku milionów złotych i nie ma
gwarancji na polepszenie sytuacji
i bezpieczne użytkowanie. Wszystkie
urządzenia wewnętrzne są przerdzewiałe i wiele z nich nie nadaje się
nawet na złom. Dolne kondygnacje
elewatora są od wielu lat zalane

wodą, co uniemożliwia eksploatację
elewatora. – Ta budowla, nawet
gdyby została wyremontowana, nie
zabezpieczy właściwego jakościowo,
ekonomicznego i zautomatyzowanego systemu przechowywania zbóż.
Z biegiem lat w tym miejscu powstanie nowoczesna hala do składowania i przechowywania zbóż – dodaje Leszek Dydyna na zakończenie
rozmowy. Agro-Port ma już pozwolenie na rozbiórkę, a jej koszt to wydatek rzędu ponad 500 tys. złotych. ❚

Wędkarskie Grand prix polski w darłowie
najlepszym morskim
wędkarzem okazał się jacek
dorant z Warszawy,
a drużynowo ekipa okręgu
mazowieckiego.
❚ W niedzielę, 19 marca, w Stolicy
Wędkarstwa Morskiego w Darłowie, odbyły się zawody wędkarskie
pod nazwą Grand Prix Polski
w wędkarstwie morskim z łodzi
dryfujących na przynęty sztuczne
o Puchar Burmistrza Ddarłowa.
Organizatorem tego wydarzenia
był Zarząd Sportowego Klubu
Wędkarstwa Morskiego Pomuchel
Lębork. Bazą zawodów był port
morski w Darłowie i ośrodek wczasowy „Korsarz”, który gościł najlepszych zawodników tej morskiej
dyscypliny. Warunki atmosferyczne
pozwoliły jedynie na jeden dzień
zmagań w walce indywidualnej

i drużynowej o miano „króla
dorsza”.
W zawodach udział wzięło 68
wędkarzy z całej Polski. Ryby łowiono na czterech kutrach: „Złota

Rybka”, „Szanon”, „Sparki”,
„Pilot”.
Indywidualne zwycięstwo odniósł Jacek Dorant z klubu Siódemka
Warszawa Ochota, który złowił 16

ryb i zdobył 838 punktów. Drugie
miejsce wywalczył Krzysztof Podanowski z WWKS Toruń, który
złowił 14 ryb i zdobył 740 punktów.
Trzecim był Witold Janiak z Okręgu

Mazowieckiego PZW II, który złowił
11 dorszy ocenionych na 575
punktów. Najdłuższą rybę – 61,6 cm
wyłowił Andrzej Rudnicki z Okręgu
Mazowieckiego.
Drużynowo zwyciężył team
z Okręgu Mazowieckiego II w składzie: Witold Janiak, Michał
Dąbrowski i Bartłomiej Szostakiewicz.
Zawody są zaliczane do punktacji generalnej GP Polski na rok
2017. Sędzią głównym zawodów
był Józef Janowski, a sekretarzem
– Jerzy Nurzyński.
Puchary dyplomy i nagrody rzeczowe wręczał Arkadiusz Klimowicz – burmistrz Królewskiego
Miasta Darłowa, a asystowali mu
prezes okręgu Słupskiego PZW
– Teodor Rudnik, Piotr Ebel – prezes
Okręgu Koszalińskiego PZW
i przedstawiciele organizatorów. ❚
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Spotkanie z prymusami w ZSS

myślenie popłaca

W Zespole Szkół Społecznych im. lotników morskich w darłowie 1 marca 2017 r. arkadiusz klimowicz – burmistrz darłowa
w towarzystwie dyrektorki ZSS joanny Tarkowskiej na uroczystym spotkaniu z uczniami i rodzicami wręczył 56 stypendiów,
w tym 36 dla najlepszych uczniów Sp i 20 dla gimnazjalistów.

Z

e Szkoły Podstawowej stypendia otrzymali następujący uczniowie: Aurelia
Andryszczuk, średnia ocen 5,50
– stypendium 150 zł; Agata Bartczak
(5,25) – 125 zł; Natalia Biedrzycka
(5,08) – 125 zł; Zofia Chyska (5,42) –
150 zł; Oliwier Góral (5,17) – 125 zł;
Zuzanna Jabłońska (5,67) – 250 zł;
Emilia Kołazda (5,17) – 125 zł; Wiktoria Kroplewska (4,75) – 100 zł; Marika Kuś (5,50) – 150 zł; Bartosz Maj
(5,42) – 150 zł; Natalia Matuszewska
(4,83) – 100 zł; Adrian Ziemski (5,33)
– 150 zł; Jagoda Bzymek (5,17) – 125
zł; Dominika Czupajło (4,75) – 100
zł; Nikola Dziuba (4,75) – 100 zł; Jesika Erdmann (4,83) – 100 zł; Oliwia
Harasimowicz (5,17) – 125 zl; Weronika Jędrzejewska (5,50) – 150 zł;
Lena Kierszniewska (5,33) – 150 zł;
Jan Nowaczyk (4,92) – 100 zł; Krystian Sokoliński (5,25) – 125 zł; Julia
Świątkowska (5,33) – 150 zł; Jakub
Tarkowski (5,58) – 250 zł; Jakub
Tomczyk (5,33) – 150 zł; Kajetan
Tomczyk (5,25) – 125 zł; Matylda
Wiśniowska (5,25) – 125 zł; Hubert

Wodziński (5,25) – 125 zł; Tomasz
Bartczak (4,83) – 100 zł; Julia Dombryn (5,08) – 125 zł; Wiktoria Karczewska (5,25) – 125 zł; Wiktoria
Krawczyk (5,08) – 125 zł; Oktawian
Lichocki (4,92) – 100 zł; Artur Masłowski (4,75) – 100 zł; Amelia Rutkowska (5,08) – 125 zł; Eryk Segato
(4,83) – 100 zł; Aksel Staniszewski
(5,17) – 125 zł.
Z Gimnazjum ZSS w Darłówku
stypendium otrzymali: Julia Drzewucka średnia ocen 4,86 – stypendium; Marta Koliczko (5,29) – 200 zł;
Julia Koralewska (5,00) – 175 zł;
Hanna Pryputniewicz (5,00) – 175 zł;
Katarzyna Pryputniewicz (5,21) – 175
zł; Malwina Skotarska (4,93) – 125 zł;
Karolina Cholewińska (5,44) – 200 zł;
Liza Hanula (4,80) – 125 zł; Karol Kalinowski (4,81) – 125 zł; Filip Masłowski (4,75) – 125 zł uczeń gimnazjum; Aleksander Orzechowski
(5,19) – 175 zł; Patrycja Przybysz
(5,25) – 175 zł; Patrycja Tomczyk
(5,69) – 250 zł; Sebastian Wierzbicki
(4,94) – 125 zł; Agata Bilińska (5,36)
– 200 zł; Aleksandra Koguciuk (4,86)

#
– 125 zł; Zuzanna Mickiewicz (5,00)
– 175 zł; Katarzyna Pańka (5,00)
– 175 zł Jakub Rokicki (5,50) – 200 zł;
Aleksandra Smętek (5,29) – 200 zł.
Ze statystyki wynika, że ponad 45

procent uczniów Zespołu Szkół Społecznych za dobre wyniki w nauce
darłowski samorząd uhonorował stypendiami. Wszystkim Gratulujemy
i życzymy dalszych sukcesów! ❚

osiągnięcia uczniów w darłowskim miejskim Gimnazjum

Rośnie liczba stypendiów
3 marca, na uroczystym
spotkaniu uczniów,
rodziców i grona
pedagogicznego w sali
gimnastycznej w miejskim
Gimnazjum im. Stanisława
dulewicza wręczono
najlepszym stypendia.
❚ Nagrody wręczyli burmistrz
Darłowa Arkadiusz Klimowicz i zastępca dyrektora MG – Ewa Jaźwińska. Otrzymało je 40 uczniów. W porównaniu z rokiem ubiegłym kwoty
stypendium są znacznie większe
i jednocześnie wzrosła ich ilość.
Otrzymali je następujący uczniowie: Anna Grodzka – średnia ocen
5,21; Agata Mielniczek (4,79); Maja
Nowakowska (4,79); Amelia Tomaszewska (5,14); Piotr Szymczak

W tym roku szkolnym Rada Miejska
wydatnie
zwiększyła
sumę
pieniędzy dla najlepszych uczniów,
których średnia ze wszystkich
przedmiotów jest większa od 4,75.

(5,36); Dominika Burek (4,88); Laura
Kliber (5,38); Aleksandra Kuczmarska (5,06); Martyna Siedlecka
(4,75); Wioleta Olszewska (5,06); Patrycja Florek (5,21); Hanna Pawlicka
(5,36); Michał Pawlicki (5,29); Daria
Marciniak (5,14); Natalia Wieczorek
(5,64); Oliwia Michalak (5,07); Julia
Mioduszewska (5,00).
Niezależnie od stypendiów przy
okazji wręczono gimnazjalistom dyplomy i nagrody za inne osiągnięcia
w konkursach i olimpiadach. ❚

#

(4,92); Nikodem Wysocki (5,14);
Krzysztof Gałuszewski (4,79); Roksana Górska (5,50); Zuzanna Kuriata
(5,29); Agata Piłat (4,92) – kwota stypendium 125,00 zł uczennica gimnazjum, Aleksander Podwałka (4,86);

najlepsi
z najlepszych

Aleksandra Stasiak (4,93); Adrian
Tyfel (5,15); Dominika Fiedorowicz
(5,14); Zuzanna Schultz (4,86); Aleksandra Kaczmarczyk (4,75); Olga
Czajkowska (4,81); Natalia Gibuła
(4,81); Julian Grodz (5,19); Justyna

Jazowska (5,94); Natalia Karska
(5,25); Julia Miszczuk (5,13); Wiktoria
Musiał (4,81); Wojciech Sobieraj
(4,81); Aurelia Stefańczuk (4,94);
Magdalena Budzar (4,75); Martyna
Rutecka (4,81); Marlena Sołtysińska

❚ W Zespole Szkół im. Stefana Żeromskiego nagrodzono najlepszych
uczniów. Burmistrz Arkadiusz Klimowicz oraz kierownik Referatu
Oświaty i Spraw Społecznych Zbigniewa Mielczarskiego wręczyli stypendia motywacyjne i sportowe za
I półrocze.

Stypendia naukowe otrzymali:
Paulina Stasiak (II ZSZ), Weronika
Firmowska (IIIb LO), Aleksandra
Worobiej (IIb LO), Magdalena Zawadka (I LO) oraz Klaudia Kuklewska (I LO).
Stypendia sportowe otrzymali:
Paulina Szymańska (II a LO),

Kwoty stypendium dla gimnazjalistów w zależności od osiągniętej
średniej wyniosły od 125 zł do 250
zł. Przy średniej od 4,75-4,99 kwota
stypendium wynosiła 125 złotych.
Ci co mieli średnią od 5,00 do 5,25
otrzymali stypendium w kwocie 175
zł. Uczniowie ze średnią od 5,26 do
5,50 dostali stypendium w wysokości 200 zł. Uczniowie z najwyższą
średnią powyżej 5,50 otrzymali stypendium w kwocie 250 złotych.

Agnieszka Michalska (IIa LO),
Kacper Szymański (II ZSZ), Adrian
Duszkiewicz (IIb LO), Michał
Koziński (IIIa LO), Joanna Zimoch
(IIb LO), Natalia Major (IIIb LO),
Marta Jaskulska (I LO). Wszystkim
nagrodzonym gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. ❚
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oświatowe zmiany w darłowie
16 lutego, na nadzwyczajnej sesji rady miejskiej w darłowie, jednomyślnie podjęto uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół
podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego na terenie miasta darłowa.

o

publikowane w styczniu
2017 w Dzienniku Ustaw
nowe Prawo oświatowe
oraz Przepisy wprowadzające
– Prawo oświatowe reformujące
oświatę wchodzą w życie. Oznacza
to, że reforma oświaty zostanie na
pewno przeprowadzona, a jej wdrażanie rozpoczęło się już w tym roku!
Jak wygląda sytuacja w Darłowie
i co nas czeka w ciągu najbliższych
lat?!
Do Szkoły podstawowej nr 3 im.
Żołnierza Wop w roku szkolnym
2016/2017 uczęszcza 607 uczniów
do 29 oddziałów. Kształcenie dzieci
odbywa się na dwie zmiany. Szkoła

zatrudnia 58 nauczycieli, w tym 2 na
urlopie zdrowotnym i 1 na urlopie
rodzicielskim. W administracji i obsłudze pracuje 13 osób. W roku
szkolnym 2017/2018 do Szkoły
Podstawowej dojdzie rocznik dzieci
urodzonych w roku 2010. Obecnie
w klasie I SP nr 3 uczy się 17 dzieci
urodzonych w 2010 r., którzy rozpoczęli naukę jako sześciolatkowie.
Z rocznika 2010 pozostało 97 dzieci
zameldowanych
na
terenie
Darłowa. W każdym roczniku jest
kilkoro dzieci zamieszkujących,
a nie zameldowanych w Darłowie.
Przy założeniu, że SP im. Lotników
Morskich utworzy jedna klasę, w SP

nr 3 zostaną utworzone 3 lub 4
oddziały klas pierwszych. Łącznie
w roku szkolnym 2017/2018 w klasach od I do VII uczyć się będzie
687 uczniów, nie licząc ewentualnych 6-latków urodzonych w roku
2011. Szkoła Podstawowa Nr 3 docelowo będzie działać w dwóch budynkach. Klasy I-V w dotychczasowym budynku przy ul. WOP
i klasy VI-VIII w obecnym budynku
Gimnazjum.
W miejskim Gimnazjum w 13
oddziałach uczy się 245 uczniów.
Szkoła zatrudnia 34 nauczycieli,
w tym 6 niepełnozatrudnionych. Po
odejściu w czerwcu 2017 uczniów

klas trzecich w budynku gimnazjum pozostanie 9 oddziałów i 165
uczniów.
Miejskie Gimnazjum im. Stanisława Dulewicza zakończy działalność 31 sierpnia 2019 roku. Z przeprowadzonej symulacji wynika, że
w roku szkolnym 2017/2018 w budynku przy Franciszkańskiej 2
kształcić się będzie 186 gimnazjalistów i 193 uczniów SP w klasach VI
i VII. W roku szkolnym 2018/2019
odpowiednio 70 gimnazjalistów
i 279 uczniów SP w klasach VI, VII,
VIII.
W roku szkolnym 2019/2020
w budynku byłego gimnazjum

ii konkurs Wiedzy o bałtyku

morskie omnibusy
We wtorek, 21 marca,
w kinie „bajka” odbyła się
uroczysta gala, na której
Waldemar Śmigielski,
dyrektor Zarządu portu
darłowo wręczył tytanom
wiedzy o bałtyku nagrody
i wyróżnienia.
❚ Konkurs wiedzy o Bałtyku wpisał
się w edukacyjny pejzaż Darłowa.
Młodzi darłowiacy po raz drugi
mieli okazję udowodnić, że o Morzu
Bałtyckim wiedzą prawie wszystko.
I sprostali zadaniu.
Tegoroczna edycja była już
drugą, a jego uczestnikami mogli
być uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Po eliminacjach
szkolnych przyszedł czas na finał
miejski.
Uczniowie szkół podstawowych
odpowiadali na testy składające się
z 75 pytań. Oprócz pytań z zakresu
geografii Morza Bałtyckiego znalazły się elementy z fauny i flory,
udzielania pierwszej pomocy oraz
orientowania się przy pomocy kompasu. Pojawiły się też pytania
z dziejów i wydarzeń naszej historii,
które miały miejsce na Morzu
Bałtyckim.
W szkołach gimnazjalnych
i średnich test, oprócz większej skali
trudności,
był
wzbogacony
o wiedzę z zakresu żeglarstwa.
W tym zakresie trzeba było znać ro-

pierwszego dnia wiosny,
21 marca, w darłowskim
kinie bajka odbył się
XiV Finał konkursu poezji
morskiej. „poetycko
o morzu, czyli Złota muszla
2017”.
❚ W tegorocznym konkursie wzięło
udział 33 uczniów z 10 gimnazjów
powiatu sławieńskiego. Uczestnicy
napisali aż 44 wiersze. Jury w składzie: Mariola Kowalczyk, Emilia Maraśkiewicz i Bogusław Janiczak nagrodziło „Złotą Muszlą” julię
mioduszewską z Gimnazjum Miejskiego im. S. Dulewicza w Darłowie
za wiersz pt. „Lustro”. „Srebrną

21 marca uczniowie odebrali nagrody, przygotowane przez Zarząd Portu w Darłowie, podczas uroczystej gali
w darłowskim Kinie Bajka.
dzaje ożaglowania, typy żaglowców, a także umieć odróżniać szczegóły nieboskłonu.
Jak zwykle, oprócz satysfakcji ze
znalezienia się w finale miejskim,
magnesem były nagrody. Te hojną
ręką co roku funduje Zarząd Portu
Morskiego w Darłowie.

W tym roku nagrodą główną
w kategorii szkół ponadgimnazjalnych była możliwość udziału
w 10-dniowym rejsie żaglowcem Pogoria po Morzu Śródziemnym. Nagrodą za miejsce drugie i trzecie był
rejs jachtem Marina Royale. Wygrał
maciej borowski z Zespołu Szkół

Morskich, druga była alicja Zdyr
z Zespołu Szkół Morskich, a trzecia
klaudia kuklewska z Zespołu Szkół
im. Stefana Żeromskiego.
Dla pierwszego gimnazjalisty
i pierwszego ucznia podstawówki
nagrodą był dwudniowy rejs na
Bornholm z opiekunem w do-

poetycko o morzu, czyli Złota muszla 2017

laury dla julii
Muszlę” otrzymała Wiktoria Sobierańska z Zespołu Szkół ze Sławska
za wiersz pt. „Cztery wersy”.
„Brązową Muszlę” wręczono rozalii
Walasek z Gimnazjum w Kopnicy
za utwór poetycki pt.: „List samotnego żeglarza”. Nagrodę dodatkową
ufundował kapitan portu w Darłowie za szantę „Pożegnalne wiatry”,
którą otrzymała Zuzanna kuriata
z Miejskiego Gimnazjum w Darłowie. Jury konkursu przyznało

także 9 wyróżnień. Otrzymali je następujący gimnazjaliści: Weronika
brzezina z Gimnazjum w Kopnicy,
dawid bury z Gimnazjum
w Pieszczu, maja dorosińska i Zuzanna izdebska ze Społecznego
Gimnazjum STO w Darłówku,
agata piłat z Miejskiego Gimnazjum w Darłowie, Wiktoria niewielska ze Sławna, lena jeżewska
z Gimnazjum w Postominie, Wiktoria
drop z Gimnazjum we Wrześnicy

i martyna Florkiewicz z Zespołu Szkół
w Starym Jarosławiu. Gratulujemy!
Recytacje wyróżnionych i nagrodzonych wierszy uświetniły występy: Przemysława Anuszkiewicza
z SP Nr 3 w Darłowie, uczennicy MG
w Darłowie – Oliwii Michalak przy
akompaniamencie Artura Hamerlinga i Marcela Harasimiuka oraz
Darłowskiego Studia Taneczno-Wokalnego Revoltade, którego kierownikiem i choreografem jest pan Da-

będzie filia SP nr 3, gdzie uczęszczać
będzie 336 uczniów klas VI, VII
i VIII SP.
Podjęta uchwała RM niewątpliwie przyczyni się do obniżenia
kosztów osobowych oraz umożliwi
kształcenie dzieci w systemie jednozmianowym. Jednocześnie, wraz
z reformą darłowskiej oświaty, wejdzie w życie sprawa jednego obwodu w całym mieście. Podjęta
uchwała Rady Miejskiej zostanie
wysłana do zaopiniowania Zachodniopomorskiemu
Kuratorowi
Oświaty w Szczecinie, który ją zaopiniował pozytywnie.
l. WalkieWicZ
wolnym czasie. Wycieczkę na Bornholm wygrali: Filip masłowski
z ZSS im. Lotników Morskich
i dominika byrwa z SP nr 3 im.
Żołnierza WOP.
Dla drugich i trzecich miejsc
w obu kategoriach nagrodą był rejs
jachtem Marina Royale. Wśród gimnazjalistów drugie miejsce zajął
jakub rokicki z ZSS im. Lotników
Morskich, a trzecie Sebastian Wierzbicki z ZSS im. Lotników Morskich.
W kategorii szkół podstawowych drugi był jakub Tarkowski
z ZSS im. Lotników Morskich,
a trzeci patryk krzemiński z SP nr 3
im. Żołnierza WOP.
Dla wszystkich, którzy zajęli od
I-III miejsca, w każdej kategorii edukacyjnej, przypadły także nagrody
rzeczowe od Burmistrza Miasta.
Równocześnie odbył się także
konkurs plastyczny „Bałtyk moimi
oczami”, na który wpłynęło aż 127
prac z przedszkoli publicznych
i klas I-III szkół podstawowych.
Wśród
przedszkolaków
pierwsze miejsce zdobyła praca
Hanny maciejewskiej, drugie
miejsce uzyskała kalina Gruszczyńska, a trzecie miejsce zajęła praca
Wiktora materniaka – wszyscy
z Przedszkola im. J. Porazińskiej.
Z prac uczniów klas I-III
pierwsze miejsce zdobyła praca
Huberta niedźwiedzia z III klasy
Szkoły Podstawowej z Zespołu
Szkół Społecznych, drugie miejsce
zajęła praca małgorzaty malec
z klasy I Szkoły Podstawowej z Zespołu Szkół Społecznych, a trzecie
miejsce otrzymała praca niny Guzowicz z kl. III a ze Szkoły Podstawowej nr 3 im. Żołnierza WOP. Nagrodą dla wszystkich wyróżnionych
w konkursie plastycznych jest rejs
po redzie Portu Darłowo. ❚
riusz Chimko. Wszystkim osobom
i lokalnym instytucjom, które zaangażowały się w organizację konkursu oraz przyczyniły się do
uświetnienia finału Złotej Muszli,
serdecznie dziękujemy!
Organizatorem konkursu jest
Miejskie Gimnazjum im. Stanisława
Dulewicza w Darłowie. Wieloletnimi
propagatorkami poezji wśród młodzieży w naszym regionie są nauczycielki – Adela Janiczak, Angelika Kuriata i Małgorzata Brzozowska.
Wszystkie nagrodzone i wyróżnione wiersze wydrukowano
w okolicznościowym tomiku oraz
opatrzono ilustracjami o tematyce
morskiej. ❚
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darłovia – czas na awans

darłovia zakończyła rozgrywki rundy jesiennej na czołowym miejscu, dającym nadzieję na upragniony awans do ligi wyższej. ale
przed nami wiosna, czyli 13 meczów rundy rewanżowej, które zdecydują, jakie dwa zespoły radośnie ten awans odtrąbią.

d

arłovia i Kotwica II Kołobrzeg mają największe
szanse na awans. Trzeci
zespół – Leśnik II Manowo ma do
drugiego miejsca 5 punktów straty,
a więc nie jest to przewaga dająca
czołowej dwójce komfort dogrania
rundy. Trzeba zwyczajnie wygrać
wszystko.
Darłovia przygotowania do sezonu rozpoczęła 20 stycznia. Wobec
rezygnacji z przyczyn osobistych
dotychczasowego trenera Krzysztofa Jasiewicza Zarząd stanął przed
koniecznością zatrudnienia nowego
szkoleniowca. Ostatecznie został
nim Łukasz Jarosiewicz. Wraz z nim
udało się podpisać kontrakt z Adrianem Rząsą, który ma być poważnym wzmocnieniem siły ofensywnej Darłovii. To na razie jedyne
zmiany w składzie kadry pierwszego zespołu.
W okresie przygotowawczym
treningi przeplatane były sparingami. Darłowianie w większości
spotykali się z zespołami wyższej
klasy rozgrywkowej (Wieża Postomino, Iskra Białogard, Karol Peplino
czy Jantar Ustka). Rozegrali sparing
też z naszym rywalem zza między
– Kowalami z Kowalewic – wygrywając 9 : 1.
Z meczu na mecz dała się zauważyć wzrastająca dyspozycja
piłkarska Darłovii. Kadra zespołu,
oprócz transferu Rząsy była
stabilna, zawodnicy grają w podobnym składzie trzeci sezon, Jak
już wspominaliśmy, taka mieszanka
zawodników bardzo doświadczonych z piłkarskimi żółtodziobami
daje znakomite efekty. W perspektywie rundy rewanżowej dawka
optymizmu zarówno w Zarządzie
klubu, jak i wśród kibiców jest
spora.
Rzeczywiście, daje się zauważyć,
że frekwencja na wszystkich treningach jest znakomita i walka o zaufanie trenera trwa w najlepsze.
Ten sezon może być dla klubu

przełomem. Oprócz trzech pierwszych zespołów nie ma innych faworytów do awansu. Jest tylko
jedno „ale” – to jest piłka nożna.
Trzy i więcej punktów trzeba podnieść z zielonej murawy. A nikt nie
położy się na niej i odda zwycięstwo. Wprost przeciwnie. Kluby
takie jak Darłovia czy Kotwica
znacznie podnoszą przeciwnikom
poziom adrenaliny i chęć udowodnienia, kto jest lepszy. Dlatego
uwaga trenera o należytej koncentracji jest strategiczna.
Z zespołu z powodu nie wznowienia treningów odpadli: Adamczak Szymon (studia), Pituła
Marcin, Pyszniak Patryk, Woźniak
Szymon.
Zarząd klubu prowadzi też rozmowy w temacie sprowadzenia do
zespołu młodego Brazylijczyka
Maicona. Zawodnik uczestniczył
już w kilku zajęciach z zespołem,
a teraz reguluje swoje kwestie licencyjne. ❚

#kadra rundy wiosennej 2016/17:
bramkarze: Kotas Marcin, Morawski Wojciech, Śpiewak Artur.
obrońcy: Idasiak Błążej. Krawczyk Paweł, Stołowski Piotr, Szopiński Tomasz,
Wisowaty Maciej, Wiernicki Remek.
pomoc: Dudek Piotr, Sawa Mariusz, Florkiewicz Paweł, Dywan Bartosz, Kącki
Adrian, Rząsa Adrian, Siudek Kamil, Łańko Marcin.
napastnicy: Sawicki Wiktor, Maciąg Artur.

#opinie:

Łukasz Jarosiewicz,
trener:
– Jestem człowiekiem z zewnątrz,
ale o zespole oddanym pod moją
szkoleniową opiekę wiedziałem
sporo. Praca mojego poprzednika
dała efekty i mi pozostaje znakomicie ją kontynuować. Oczywiście
popracować jest zawsze nad czym.
Oprócz tradycyjnej siły i techniki
dużą uwagę zwróciłem na koncentrację, jaką musimy się charakteryzować na boisku. Darłovia w poprzednich sezonach często traciła
bramki w ostatnim kwadransie gry,
najczęściej przy korzystnym dla
siebie wyniku. Szczególnie utraty
punktów w sezonie 2015/16 nie pozwoliły awansować zespołowi już rok
temu. No i baza. Euro boisko,
sztuczne oświetlenie to bogactwo

naszej sportowej bazy. Możliwość
przeprowadzania zajęć w okresie zimowym w godzinach wieczornych
zdecydowanie zwiększyła frekwencję
na treningach. U mnie zasada jest
prosta: na treningach swą pracą
i obecnością udowadniasz swoją
przydatność w pierwszej jedenastce.
Do wyników sparingów, mimo, że
były niezłe, wagi nie przywiązuję.
To spotkania rundy wiosennej zdecydują o awansie”.

lice, Wieży czy Sokoła wiem, że nie
ma się czego bać w sensie sportowym. Najważniejsze wyrwać się z tej
ligi, awansować, a personalnie już jesteśmy gotowi do walki na boiskach
wyższej ligi. Zespół jest przygotowany na to wyzwanie, teraz pozostaje to udowodnić na boisku”.

Artur Romańczuk,
członek Zarządu Darłovii:

Wojciech Polakowski,
prezes Darovii:
– Trener Łukasiewicz pracuje bardzo
wydajnie i ciężko. Jest z zespołem
w każdym aspekcie jego zajęć.
Cel, o którym mówiłem wiele razy
jest jasny – awans. Po występach
w Lidze Okręgowej Mechanika Bobo-

– Zrobiliśmy wszystko, aby nic nie
przeszkadzało zespołowi w boju
o awans. Logistycznie już od dawna
jesteśmy na poziomie co najmniej
IV ligi. Czas zacząć to przekuwać na
wyniki sportowe. Poza tym obiecałem mojemu tacie, byłemu zawodnikowi klubu, że awans będzie. I być
musi, bo ojciec ojcem, ale mi nie daruje innych rozstrzygnięć”.

piłkarskie święto osadnika darłowskiego
W niedzielne
przedpołudnie, 12 marca,
na naszej arena darłowo
rządzili piłkarze. Tym razem
jednak tacy, których
w naszej nomenklaturze
nazywamy oldbojami (34+).
❚ Stadion przy Sportowej odwiedziły ekipy Bałtyku Koszalin, Jesion
– Trans Tychowo, Oldboy Manowo
i dwa zespoły miejscowej Darłovia
Oldboy.
Mecze stały na dobrym poziomie
– z odpowiednią dawką emocji i zaciętości. Poziomu, reprezentowanego przez wszystkich graczy, ich
technicznych umiejętności i ambicji

mogliby pozazdrościć czynnej klasy
piłkarze.
Najwyższe laury i I miejsce i okazały puchar Burmistrza Darłowa
Arkadiusza Klimowicza wywalczył
Bałtyk Koszalin. Niezwykle emo-

cjonujący mecz o 2 i 3 miejsce stoczyły w braterskim boju drużyny
miejscowej Darłovii. Pierwszy wygrał tę rywalizację 3:1 i zabrał na
boisku II miejsce, pozostawiając
trzecie kolegom z klubu.

Znakomita impreza zgromadziła
wielu widzów, wielu byłych piłkarzy Darłovii, a jej gościem honorowym był Andrzej Sznajder
– wielki miłośnik piłki kopanej,
organizator rozgrywek ligowych

w kategorii oldboj, miłośnik Darłowa
i wieloletni szef naszych policjantów.
Warto też wspomnieć o sędziach
zawodów. Byli nimi Panowie Artur
Romańczuk i Tomasz Szkatulski.
Na trybunach ich praca wzbudzała
entuzjazm. Komentowano, że
wielka Barcelona z tak dobrymi arbitrami nigdy nie urządziłaby remontady znakomitym Francuzom.
Turniej, jak zawsze znakomity,
pomysł z Oldbojami również.
Potem, przy grillu serwowanym
przez jednego z najlepszych
piłkarzy w historii Darłovii – Czesia
Budnego wspominano i wspominano. Do zobaczenia za rok.
a.r.

