Co druga złotówka
na inwestycje

Dzięki konsekwentnej polityce inwestycyjnej zmienia się systematycznie oblicze Darłowa i jego nadmorskich dzielnic. Do niedawna polna droga staje się
arterią komunikacyjną...

Z roku na rok rosną
wydatki miasta na inwestycje. Darłowo może
też pochwalić się stabilną sytuacją finansową.
Właśnie dlatego burmistrz nie miał najmniejszych problemów z uzyskaniem absolutorium.
Absolutorium to nic innego jak
akceptacja radnych dla finansowej
polityki miasta, nad którą pieczę
sprawuje burmistrz. To jedno z
najważniejszych głosowań w
ciągu roku w radzie i okazja do
analizy budżetu, czyli dochodów
i wydatków samorządu.

A tegoroczny skarbiec miasta
zamyka się dochodami przekraczającymi 52 miliony złotych i
wydatkami ogółem na rekordową sumę ponad 84 milionów
zł. Blisko 47 milionów (to jest
55,5%) przeznaczono na inwestycje. Plany budowy hali sportowej przy Zespole Szkół Żeromskiego, inwestycje w porcie, czy
też budowy nowych ulic – to
tylko niektóre z przykładów,
które warto wymienić.
Co ważne, wydatki miasta na
inwestycje rosną od kilku lat. Podczas sesji Rady Miejskiej za udzieleniem absolutorium głosowało 12
radnych, nikt się nie wstrzymał,
ani nikt nie był przeciw.

Jak zwykle na wstępie sesji –
burmistrz miasta Darłowo przestawił Radzie i mieszkańcom
sprawozdanie z działań podejmowanych w okresie pomiędzy
sesjami. Będzie ono zamieszczone
na stronach internetowych
miasta.
Przybyły na sesję darłowskiego samorządu Wojciech Stefanowski, były wieloletni wójt
gminy Sławno, a obecnie przewodniczący Rady Powiatu Sławieńskiego serdecznie dziękował burmistrzowi Darłowa
za wspieranie samorządów z terenu powiatu sławieńskiego, za
inicjatywy utworzenia Darłowskiej Lokalnej Grupy Rybackiej i

Darłowskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej, a także i za
krzewienie partnerskiej współpracy samorządów. Życzył również ten wielki przyjaciel Darłowa z okazji jubileuszu siedemsetlecia II lokacji Darłowa
dalszego wspaniałego rozwoju
miasta.
Podczas absolutoryjnej sesji
radni przyjęli też uchwałę o wyrażeniu zgody na użycie herbu
miasta Darłowo na dziobie statku
„Franek Zubrzycki II”, o nadaniu
ulicy łączącej ul. Sportową z ul.
Kardynała Stefana Wyszyńskiego
nazwy Kardynała Ignacego Jeża
oraz o przedłużeniu ul. Leopolda
Okulickiego. ●

Kogo wspiera
darłowska
pomoc społeczna

l

Do ponad 8 milionów złotych
zwiększono pulę w tegorocznym budżecie miasta przeznaczoną na opiekę społeczną.
To nieco więcej niż w ubiegłym roku,
gdy darłowski MOPRS dysponował
kwotą blisko 8 milionów. Z tego na
świadczenia społeczne, świadczenia
rodzinne i zaliczki z funduszu alimentacyjnego wypłacił 3.899.275 zł. Na
wypłatę zasiłków okresowych i celowych wydał 1.076.035 zł. Natomiast
na zasiłki stałe przeznaczył 301.283 zł.
Ogółem na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla 891 gospodarstw przeznaczono 655.430 zł. Dożywianiem
objęto 868 osób. Na ten cel zgodnie
z programem dożywiania wydano
669.846 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników MOPS wydano 1.004.546 zł.
Z różnych form pomocy społecznej skorzystało ogółem blisko 1500 osób.
Najczęstszymi powodami przyznania
wsparcia były: bezrobocie – 713,
ubóstwo – 616, niepełnosprawność
– 358, długotrwała lub ciężka choroba
– 459, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu
gospodarstwa domowego – 352.
Oprócz świadczeń pieniężnych i rzeczowych dodatkowo MOPS rozprowadził w ubiegłym roku 43 tony żywności
dla osób najbardziej potrzebujących.
Darłowo w ubiegłym roku zamieszkiwało na stałe 14.014 osób, w tym
7.284 kobiet. Na koniec ubiegłego
roku w Powiatowym Urzędzie Pracy
zarejestrowanych było 1.101 bezrobotnych darłowiaków, z czego 542 to
osoby długotrwale bezrobotne.
Prawo do zasiłku posiadało 260 bezrobotnych.

Ile miasto wydaje
na oświatę

l

Dokładnie 14.594.089 zł
wydało miasto na oświatę
i wychowanie w ubiegłym roku.
10.936.501 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników
oświaty. A tak wyglądał podział na
poszczególne szkoły i przedszkola:
Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Żołnierzy
WOP – 3.630.150 zł; Miejskie Gimnazjum im. S. Dulewicza – 2.942.640
zł; Zespół Szkół im. S. Żeromskiego
– 2.141.510 zł, Zespół Szkół im. Lotników Morskich – 1.343.824 zł,
Przedszkole Nr 1 – 652.064 zł; Przedszkole nr 2 im. J. Porazińskiej
– 1.664.631 zł; Przedszkole Jacek
i Agatka – 808.637 zł.
Na inwestycje w miejskich placówkach
wydano 373.978 zł. Za te pieniądze powstał m.in. szkolny plac zabaw przy SP
nr 3, zmodernizowano też wnętrze
szkoły. Z kasy miasta na dokształcanie
i doskonalenie zawodowe nauczycieli
wydano 72.087 zł. Samorząd wsparł
również realizację unijnych programów edukacyjnych realizowanych
w naszych szkołach (Leonardo da Vinci
i Comenius) kwotą 101.901 zł. W roku
2012 wydatki na oświatę mają przekroczyć 16 milionów.
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Wojskowe starcia
w błocie

Przez teren zlotu przewinęło się kilkadziesiąt tysięcy osób.

Jedno z największych
w Europie spotkanie
miłośników militariów
i zabytkowej techniki
wojskowej przyciągnęło
do Darłowa tłumy turystów.
Na 15. zlot już tradycyjnie
przybyli miłośnicy militariów nie
tylko z całej Polski, ale też z
Belgii, Danii, Holandii, Litwy,
Niemiec i Rosji.
Oprócz stałych punktów programu jak np.: przejażdżki czołgami, pojazdami opancerzonymi, jeepami, motocyklami,
kuchni polowej, bazaru militarnego, filmów o tematyce wojennej
dla zlotowiczów przygotowano
szereg atrakcji. W piątek wzięli
oni udział w prologu militarnym
połączonym z wyjazdem do
Sławna przez Krupy. W sobotę
po dwóch latach przerwy na
rynku przed ratuszem wznowiono paradę i pokaz pojazdów
wojskowych. Tam z bliska każdy
mógł podziwiać sprzęt militarny
używany przez różne armie
świata oraz jego właścicieli ubranych najczęściej w galowe mundury. Zrobiono kilka tysięcy
zdjęć. Tam również każda grupa
miłośników militariów miała
okazję zareklamować swoje pasje.
Nowością tegorocznej edycji
Zlotu były: namiot z grami wojennymi i symulatorami. Podczas
zlotu odbył się otarty Turniej w

World of Tanks przygotowany
przez Electronic Sports League.
Przewodnim tematem sieciowej,
drużynowej gry akcji były starcia
pojazdów pancernych. Zawodnicy w wielkim namiocie na 20
stanowiskach wkroczyli na pola
bitewne z okresu II wojny światowej. Uczestnicy gry mieli do
dyspozycji 150 wirtualnych pojazdów pancernych pochodzących z USA, Niemiec, Francji,
ZSSR i Wielkiej Brytanii. Rywalizowali z innymi zawodnikami z
całego świata. Wydarzeniem
dwóch wieczorów były podniebne laserowe pokazy światła
zsynchronizowanego z dźwiękiem przygotowane przez grupę
„Use your imagination” i czołowych DJ-ów.
Muzeum Oręża Polskiego z
Kołobrzegu tym razem prezentowało: polską ośmiolufową wyrzutnię rakietową kaliber 140
mm, działo bezodrzutowe B-10
zdolne do przebijania pancerza o
grubości 240 mm, ckm oraz
system polowej telefonicznej
łączności. Miłośnicy sprzętu militarnego ze Szczecinka, gdzie w
latach 1945–1992 stacjonowała
jednostka Armii Radzieckiej pokazali interesującą ekspozycję
militarnego sprzętu używanego

przez Armię Radziecką. Przygotowało ją Stowarzyszenie Miłośników Wojsk Polsko-Radzieckich w Szczecinku. Oryginalne
motory używane przez armie
biorące udział w II wojnie światowej pokazali koszalińscy cykliści. Ciekawie prezentowały
się: rakietowy kierowany pocisk
przeciwlotniczy typu S-75, prototyp miniaturowej łodzi podwodnej do celów dywersyjnych
Błotniak 155, replika czołgu Pantera oraz samochód sztabowy
Star A-66.
Oprócz wystaw pojazdów, inscenizacji wojskowych, pirotechnicznych pokazów prawie przez
cały czas na zlotowej scenie koncertowały zespoły muzyczne począwszy od Orkiestry Reprezentacyjnej z Koszalina po szereg
zespołów darłowskich i pomorskich kapel.
Zorganizowano też mini Festiwal Piosenki Żołnierskiej oraz
szereg konkursów jak np. na najlepszą Dioramę, czy najpiękniejszy pojazd.
Dodatkową atrakcją XV Międzynarodowego Zlotu Historycznych Pojazdów Wojskowych
były ogniowe stanowiska artyleryjskiej baterii przeciwlotniczej z
czasów II wojny światowej ochra-

niającej od wschodu i północy poligon super ciężkiej artylerii w
Darłówku Zachodnim oraz
stocznię i port. Przez kilka miesięcy darłowscy miłośnicy fortyfikacji artyleryjskich pod kierunkiem Mariana Laskowskiego
odsłaniali je usuwając setki ton
piachu. Dzięki temu za symboliczną opłatą można obejrzeć stanowisko dowodzenia, cztery stanowiska dział przeciwlotniczych
kalibru 105 mm, schrony dla ar-

tylerzystów, pomieszczenia kotłowni i agregatu prądotwórczego.
Jedynym zgrzytem w zlotowej
maszynerii był wypadek w
czasie, którego podjeżdżający
pod stromą górę militarny czterokołowiec przewrócił się na bok
przygniatając dwóch pasażerów.
Jednemu nic się nie stało. Drugiego rannego przetransportowano śmigłowcem do szpitala w
Koszalinie. ●

Marian Laskowski zaprosił gości nie tylko z Polski, ale też z kilku państw europejskich.
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Beso-Media,
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A to miejsce, w którym uczestnicy zlotu najczęściej robili sobie pamiątkowe
zdjęcia.

Swój sprzęt prezentowali m.in. pasjonaci z Muzeum Oręża Wojska Polskiego.
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Tyrmand
patronem kultury
Syn Leopolda Tyrmanda
Matthew odsłonił na
budynku Darłowskiego
Ośrodka Kultury tablicę
z imieniem ojca – patrona tej zasłużonej placówki kultury.
Wybór Leopolda Tyrmanda na
patrona Darłowskiego Ośrodka
Kultury wynika głównie z trzech
powodów. Po pierwsze z akcji
książki „Siedem dalekich rejsów”
umieszczonej w Darłowie w
końcu lat czterdziestych ubiegłego wieku. Po drugie z miłości
patrona do jazzu i takiej samej miłości darłowian, która objawia się
w organizacji od pięciu lat
„Czwartkowych pociągów do
jazzu”, na których występują
światowe sławy tego gatunku
muzyki. Po trzecie Darłowo poprzez organizację „Dni z dobrą
książką” i spotkań twórców literatury kryminalnej nawiązuje do
gatunku uprawianego przez Tyrmanda w powieści „Zły”.
Imię pisarza nadała DOK-owi
Rada Miasta uchwałą podjętą jednomyślnie 31 maja 2012. Z tej
okazji ośrodek zorganizował
Dzień Leopolda Tyrmanda i Noc
Kultury.
Święto zainaugurowano projekcją filmu o Leopoldzie Tyrmandzie „Zły” w reżyserii Jerzego Sztwiertni (1992), a po nim
Ewa Winnicka, redaktor „Polityki” przeprowadziła rozmowę
z synem pisarza – Matthew, który
specjalnie z tej okazji przyjechał
do Darłowa.
Matthew Robert Tyrmand od
niedawna ma polskie obywatelstwo. Miał 4 lata, gdy odszedł
jego znany ojciec. Po ukończeniu
Studiów w Uniwersytecie w Chicago pracował jako finansista
w Nowym Jorku. Po przeczytaniu anglojęzycznego dorobku
literackiego taty postanowił poznać korzenie rodziny i ojczyznę
ojca. Skłoniły go do tego również

Nadmorska
zgodnie z planem

l

Wszystko wskazuje na to, że
zgodnie z planem, jesienią
tego roku, budowana od podstaw
ulica Nadmorska poprowadzi wprost
do portu rybackiego w Darłówku Zachodnim. Inwestycję rozpoczęto w
październiku 2011 roku . Jej wartość
to ok. 9 milionów złotych.
– Pieniądze na budowę 1,3 kilometra siedmiometrowej jezdni i

Nr 7 (117)

trzymetrowego chodnika wraz z
pasem dla rowerów darłowski samorząd pozyskał z unijnego programu rybackiego. Prace są już zaawansowane – mówi burmistrz
Arkadiusz Klimowicz. Ta droga umożliwi dojazd do nowego basenu rybackiego i nowych nabrzeży, których
budowę rozpoczniemy tego lata.
Poza tym, niejako przy okazji, poprawi się również dojazd do plaży i
innych atrakcji naszego kurortu dla
licznie odwiedzających nas turystów
– podkreśla burmistrz.

Tym, co nie
wrócili z morza

l

Mathew Tyrmand odsłonił tablicę z imieniem jego słynnego ojca.
zaproszenia Polaków zamieszczone na Facebooku.
Do Polski przyjeżdża od 2010
roku. Obecnie po raz szósty. Ma tu
coraz więcej przyjaciół. W Darłowie był po raz pierwszy. Gdy
odwiedził starówkę, kościół
Św. Gertrudy, zamek i port, czyli
miejsca gdzie dzieje się akcja
powieści Leopolda Tyrmanda
„Siedem dalekich rejsów” poczuł
silną więź z tym urokliwym miasteczkiem. – Darłowo urzekło mnie
od razu – mówił na spotkaniu z
Czytelnikami twórczości jego ojca.
Aby lepiej poznać i zrozumieć wydaną po polsku spuściznę literacką
Leopolda postanowił nauczyć się
języka polskiego.
Wziął też udział w Nocy Kultury z Leopoldem Tyrmandem,
która rozpoczęła się koncertem

zespołu „Singin ‘Birds singing
swing”, specjalizującego się w
znanych i lubianych standardach
muzyki polskiej i amerykańskiej z
dawnych lat.
Następnie znany operator filmowy Arkadiusz Tomiak zaprezentował spektakl telewizyjny
„Siedem dalekich rejsów” w adaptacji Radosława Figury i w reżyserii Marcina Ziębińskiego. Na
zakończenie Nocy Kultury w
kinie „Bajka” odbyła się projekcja
filmu nagrywanego w Darłowie
w 1963 „Naprawdę wczoraj”.
Film nakręcony w oparciu o scenariusz Leopolda Tyrmanda reżyserował Jan Rybkowski. W rolach głównych wystąpili: Andrzej
Łapicki, Beata Tyszkiewicz, Ewa
Krzyżewska, Gustaw Holoubek,
Wiesław Gołas. ●

W niedzielę, 24 czerwca, na
zacumowanym przy Nabrzeżu Usteckim statku ZSM „Franek
Zubrzycki II” z okazji Święta Morza
odprawiono Mszę Świętą w intencji
ludzi morza. Mszę celebrował proboszcz parafii p.w. Św. Maksymiliana
M. Kolbego o. Marek Kiedrowicz,
który podkreślił zasługi rybaków i
mówił też o niebezpieczeństwach,
które czyhają na pracujących na
morzu. Poświęcił też odnowioną
przez Zarząd Portu Morskiego Darłowo figurę Matki Boskiej z nową
granitową tablicą poświęconą darłowianom, którzy nie powrócili z
morza. Pod Różą Wiatrów znajdują
się rok oraz nazwiska 18 mieszkańców naszego miasta, którzy nie powrócili z morza.
W przeddzień obchodów Święta
Morza w Darłowie 23 czerwca Urząd
Morski w Słupsku udostępnił do
zwiedzania swój najnowszy nabytek
– łódź do wykonywania pomiarów
hydrograficznych, typu S-10500/K.
Wielu darłowiaków i turystów obej-

Tablica stanęła w pobliżu rozsuwanego mostu.
rzało stojącą przy Nabrzeżu Kołobrzeskim supernowoczesną łódź pomiarow, wyposażoną m.in. w sonar,
sondy i wszelkie systemy zabezpieczające.

Wakacyjny remont sali

W planach jest również odgrzybianie murów zabytkowego obiektu.

Sto tysięcy ton w porcie
Rekordowe przeładunki.
I to już w czerwcu.
Czwartek 28 czerwca – zostanie zapisany w kronikach portowych jako dzień, w którym została pokonana kolejna granica.
Po raz pierwszy w historii Zarządu Portu Morskiego Darłowo
przeładowano 100.000 ton towarów w jednym roku. I to już
w czerwcu.
Oczekiwaną, stutysięczną tonę
przywiózł statek bandery maltańskiej IRIS-1, który był 63 statkiem w tym roku w darłowskim
porcie.
Pierwsze półrocze zamknęło
się wynikiem: 65 statków i 103.574
tony. Dla porównania wynik z całego roku ubiegłego: 50 statków i
73.000 ton. – Taki skok ilościowy
możliwy był dzięki działalności

Statki najczęściej zawijają do portu z transportami kruszywa.
w darłowskim porcie Morskiej
Agencji Gdynia, która pełni rolę
agenta wszystkich zawijających tu
statków – informuje Waldemar
Śmigielski, dyrektor Zarządu
Portu Morskiego w Darłowie.
– Jeżeli utrzyma się w Polsce

zapotrzebowanie na kruszywa,
a wszystko wskazuje, że tak
będzie, to możliwa do pokonania
staje się następna granica, którą
sobie wyznaczyliśmy – 100
statków handlowych w roku
– dodaje dyrektor. ●

l

Wykonanie nowej podłogi,
odgrzybianie murów, skucie
tynków wewnętrznych, ocieplenie
styropianem, remont instalacji centralnego ogrzewania, naprawa zarysowanych ścian, impregnacja elementów drewnianych, wymiana
tablic rozdzielczych oraz remont magazynku sprzętu sportowego – sala
gimnastyczna przy Gimnazjum Miejskim w Darłowie w trakcie wakacji
przejdzie gruntowny remont.

Przed ekipami remontowymi stoi dość
trudne zadanie, bo budynek pochodzi
sprzed 1939 r. i znajduje się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków.
To jednokondygnacyjny obiekt murowany z cegły ceramicznej, posadowiony na fundamentach z kamienia.
Dach wykonany jest z drewnianych wiązarów, na których ułożono krokwie.
Przetarg, który ma wyłonić wykonawcę zakłada zakończenie modernizacji sali do 31 sierpnia tego roku.

Z Darłowa
do Rzucewa

nazjów. Udział w kolonii wzięły
przede wszystkim wszystkie dzieci z
Miejskiej Świetlicy Środowiskowej
„Bezpieczna Przystań”.
Mikroklimat Rzucewa uznawany jest
za leczniczy. Dzieci w czasie licznych
zajęć rekreacyjnych korzystały z boisk
sportowych, sali gimnastycznej, świetlicy i wycieczek turystycznych oraz
brały udział w ogniskach, zabawach i
dyskotekach. Organizatorzy przygotowali im m.in. wycieczkę do Trójmiasta.

l

Do 9 lipca w Rzucewie – kaszubskiej wsi położonej nad
Zatoką Pucką – wypoczywały dzieci z
darłowskich szkół. W nadmorskim terenie pełnym interesujących szlaków
turystyczno – krajoznawczych w Internacie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych aktywnie wypoczywało 30
dzieci ze szkół podstawowych i gim-
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Niech żyją wakacje
Edukacja zakończona.
Nagrody na zakończenie
roku dla najlepszych
uczniów.
Koniec roku szkolnego to doskonała okazja do podsumowań
i nagrodzenia tych, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce.
W Zespole Szkół im. Stefana Żeromskiego w Darłowie najwyższe
średnie oceny osiągnęli: kl. I A:
Szymon Żebrowski – 5,53; Patrycja
Tomczyk – 5,0; Anna Lasota – 4,80;
kl. I C – Klaudia Wojciechowska –
4,93; kl. IIA: Łukasz Radziński – 5,
50; Nicola Domaser – 5,0; Weronika Andrys – 4,92; Karolina Pacuła – 4,92; kl. II b – Christian Nowaczyk – 5,0; kl. III a -Eryk Jęcka –
5,19; kl. III b – Natalia Motyl – 5,0.
Najlepszym licealistą został
Szymon Żebrowski i on w przyszłym roku szkolnym będzie kandydował do stypendium premiera.
W Miejskim Gimnazjum
im. Stanisława Dulewicza na koniec roku szkolnego 2011/2012
wyróżniono aż 47 wzorowych
uczniów. W imieniu burmistrza
stypendia wręczył kierownik
referatu oświaty i pomocy społecznej w Urzędzie miasta Zbigniew Mielczarski.
W Zespole Szkół Społecznych
im. Lotników Morskich podczas
uroczystości zakończenia roku
szkolnego za wyniki w nauce,
wzorowe zachowanie i stuprocentową frekwencję wręczono kilkadziesiąt nagród książkowych
i dyplomów. Specjalne podziękowania otrzymali rodzice za prace
na rzecz szkoły. Prymusem
Szkoły został Ksawery Kalicki –
absolwent trzeciej klasy gimna-

Zakończenie roku w Zespole Szkół Społecznych.

Ostatni apel w Zespole Szkół im. Żeromskiego.
zjalnej. Burmistrz Darłowa Arkadiusz Klimowicz wręczył 38
uczniom stypendia, które przydadzą się im na wakacje. Ser-

decznie pożegnano Ewę Panek
– wychowawcę klasy IIIg, która
od 1 września przejdzie na emeryturę. Specjalne gratulacje

otrzymał wychowawca roku Radosław Knuta, który jako jeden z
szesnastu najlepszych polskich
wychowawców odebrał nagrodę

Żeromski czeka na halę
W tym roku ma się
rozpocząć budowa hali
sportowej z zapleczem
socjalnym – mówi
Bogdan Herbeć, dyrektor Zespołu Szkół
im. S. Żeromskiego.
– Ilu uczniów uczęszczało
do szkoły w minionym roku
szkolnym?
– Mieliśmy 330 uczniów i 26
nauczycieli, w tym 21 dyplomowanych. W skład Zespołu
wchodzą: trzyletnie Liceum Ogólnokształcące, w którym uczyło się
244 uczniów i Zasadnicza Szkoła
Zawodowa. W ZSZ 66 uczniów
zdobywa zawód: mechanika pojazdów samochodowych, lakiernika, stolarza, lakiernika, elektryka, piekarza, kucharza małej
gastronomii, sprzedawcy, fryzjera, fotografa.
W roku szkolnym 2012/2013
powstaną trzy klasy liceum: klasa
matematyczno-przyrodnicza,
klasa humanistyczno-regionalna
i klasa ogólna
– Jak wypadły tegoroczne matury?
– Nie mamy jeszcze konkretnych wyników egzaminów maturalnych, ale zdecydowana wię-

Sukcesy uczniów

kszość absolwentów liceum
kontynuuje naukę na wyższych
uczelniach całego kraju.
– W co inwestowała szkoła?
– Z funduszy Rady Szkoły zakupiono: monitor informacyjny,
program do układania planu
lekcji oraz futbol stołowy. W tym
roku czeka nas potężna inwestycja: ma rozpocząć się budowa
hali sportowej z zapleczem socjalnym.
– Szkoła słynie też
z wolontariuszy.
Czym oni się zajmują?
– W ZS działa Szkolny Klub
Wolontariusza „Promyk nadziei”. Należy do niego ok. 50
uczniów. Pracują oni cały rok,
a szczególnie podczas akcji organizowanych przez szkołę i Darłowskie Centrum Wolontariatu.
Tradycyjnie młodzież uczestniczy
w akcjach jesiennej i zimowej zbiórki żywności „Podziel się posiłkiem”. W tym roku po raz drugi

W Olimpiadzie Biologicznej w Szczecinie uczniowie kl. II A LO przygotowani
przez Dorotę Morawską: K. Cieślak, M. Fedyniak, Ł. Radziński wyróżnili się
dużą wiedzą i umiejętnościami;
● W Olimpiadzie Chemicznej w Szczecinie uczeń Ł. Radziński, stypendysta
Premiera zajął dobrą lokatę;
● W Matematycznych Mistrzostwach Polski uczniowie LO zostali laureatami
powiatu sławieńskiego. Pierwsze miejsca zajęli: Z. Smulska, P. Dulewicz i M.
Dębicki. Opiekunem uczniów była Bożena Galińska.
● W ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej w eliminacjach miejskich
dwa pierwsze miejsca zajęły A. Glinka i A. Morawska. Obie awansowały do
eliminacji powiatowych, w których A. Glinka zajęła 3. miejsce, a A. Morawska miejsce 1. i zakwalifikowała się do eliminacji wojewódzkich. Opiekunem uczennic był Bogdan Herbeć;
● W Mistrzostwach Pierwszej Pomocy w Koszalinie z dobrym rezultatem reprezentowali LO uczniowie: K. Buczkowski, M. Michalski, S. Rogala, I. Jaśkiewicz, G. Straszak.

nasi wolontariusze zaangażowali
się w ogólnopolską akcję pod
nazwą „Szlachetna paczka”.
Przez kilka miesięcy przygotowują Darłowską Laponię Św. Mikołaja oraz koordynują szkolną
akcję zbierania plastikowych
nakrętek. Wolontariuszem roku
został Krzysztof Wawrzyniak.
Warto też podkreślić, że działa
u nas Pogotowie Naukowe.
– Czym jeszcze zajmują się
uczniowie?

– W Zespole Szkół działa też
Młodzieżowa Rada Miasta, która
powstała dzięki staraniom, Bogusławy Mądrzak. Na sesjach Rady
Miejskiej młodzież poznaje działania samorządu. Jej skład: przewodnicząca – M. Dankowska i
członkowie: K. Wychowałek, M.
Gruba, K. Wątek, P. Spławska, K.
Kołodziejczyk, J. Olewiński, P.
Morawski, Ł. Więckowski realizują projekt unijny „Młodzież w
działaniu”. ●

z rąk prezydenta RP, Bronisława
Komorowskiego oraz organizatorów programu społecznego
„Szkoła bez przemocy”. ●

Sukcesy sportowe
licealistów
W Mistrzostwach powiatu sławieńskiego w sztafetowych biegach przełajowych pierwsze
miejsce zajęła drużyna dziewcząt
w składzie: A. Morawska, B.
Chaber, J. Mazur, A. Komoś, A. Michalska, Aleksandra Lauda, S. Rogala, K. Komoś, M. Szymczewska,
P. Jacyszyn. B. Łukaszewska. Drużyna chłopców: M. Rowiński, M.
Przybysz, A. Mikołajczyk, F.
Jóźwiak, P. Florkiewicz, M. Wisowaty, M. Cimoszko, S. Natkański,
N. Rojowski zajęła 3 miejsce.
W Mistrzostwach powiatu w piłkę
siatkową chłopców Licealiada
2012 uczniowie ZS zajęli I miejsce.
Darłowskie Liceum reprezentowali: K. Buczkowski, M. Michalski,
M. Paćkowski, P. Góra, M. Przybysz, M. Rowiński, M. Rajewski.
Opiekunem szkolnej drużyny jest
Wojciech Leśniak.
Reprezentacja chłopców awansowała do Mistrzostw Regionu Koszalińskiego i zajęła 3 miejsce.
Udany występ w Licealiadzie
miały uczennice ZS, które w piłce
siatkowej zajęły 2. miejsce.
Opiekunem zespołu dziewcząt
jest Krzysztof Iwanowski, a w
skład drużyny weszły: S. Rogala, K.
Góra, J. Surgiel, K. Wychowałek, P.
Wychowałek, A. Lauda, A. Żmuda,
L. Surdel, M. Zborowska.
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Dzieci i ryby też mają głos

Rywalizowały
z najlepszymi

l

Zawodniczki Szkoły Podstawowej nr 3 w Darłowie reprezentowały nasze województwo w
Finałach Mistrzostw Polski SZS szkół
podstawowych w Rawie Mazowieckiej, co jest najwyższym osiągnięciem
w historii szkoły. W zawodach, w
których startowali mistrzowie województw, Szkoła Podstawowa nr 3 trafiła do silnej grupy z SP 7 Świdnik, SP
87 Kraków, SP 4 Żołynia, SP 29 Poznań. Najbardziej wyrównane mecze

Matematyka
jest fajna!

l

Z każdym dniem do grona młodych wędkarzy dołączają kolejni. Tak wyglądało zorganizowane dla tej grupy zakończenie
roku szkolnego.

Za nami okręgowy
konkurs dla wędkującej
młodzieży.
To już jedenasta edycja otwartego konkursu dla dzieci i młodzieży, który zorganizował na
zlecenie Zarządu Okręgu PZW
w Koszalinie – Zachodniopomorski Wędkarski Klub Sportowy „Jurmen” Koszalin.
W każdej grupie wiekowej, za
zajęcie 1-3 miejsca wręczono wędkarskie statuetki. Natomiast ci
którzy uplasowali się na miejscu
1 -6 zostali nagrodzeni książkami
o tematyce wędkarsko-przyrod-

niczej, lekturami szkolnymi
oraz dyplomami. W przypadku
równej ilości punktów o zajętym
miejscu decydował młodszy wiek
uczestnika.
W poszczególnych grupach
wiekowych zwyciężyli: w wieku
7-12 lat: 1. Jakub Waszkowiak
– Koszalin, 2. Hanna Warzyńska
– Koszalin, 3. Oliwier Patrak
– Darłowo, 4. Mateusz Pańczyk
– Koszalin, 5. Adam Moskwa
– Stary Jarosław k. Darłowa,
6. Szymon Sójka – Koszalin.
W wieku 13 – 15 lat: 1. Miłosz
Czerwiński – Stary Jarosław, 2.
Maciej Borowski – Darłowo, 3.

Przybyło nam 14 młodych wędkarzy
Szkółkę utworzono pięć miesięcy temu z inicjatywy prezesa koła PZW Piotra
Ebla. Do tej pory przeszkolono 14 młodych wędkarzy w wieku 7-16 lat.
Adepci wędkarstwa poznali tajniki wędkowania, zanęcania, rodzaje ryb i akcesoria wędkarskie. Poznali również ekologię, etykę wędkarską oraz zasady
bezpiecznego zachowywania się nad wodą. Wielokrotnie z sukcesami łowili
ryby. Zakończenie szkolenia odbyło się przy udziale burmistrza, przedstawiciela koszalińskiego zarządu okręgu PZW, rodziców dzieci i zarządu koła
„Łosoś”. Młodzi wędkarze otrzymali puchary, dyplomy i upominki. – To był
bardzo dobry projekt – chwalili prezesa zarządu. Po wakacjach znowu ruszy
Darłowska Szkółka Wędkarska. Sukces ten to również zasługa ludzi, którzy
biorą czynny udział w jej racach. Do najbardziej zasłużonych należą Ryszard
Sadowski, Piotr Pedrycz, Andrzej Cembik, Antoni Hołub, Grzegorz Rzucidło,
Paweł Paćkowski, Wojciech Badzmirowski, Zbigniew Surgiel.

Krzysztof Pławski – Darłówko,
4. Wiktor Janda – Koszalin, 5. Patryk Kamin – Darłowo, 6. Sandra
Szygenda – Stary Jarosław.
W wieku 16 – 18 lat: 1. Tomasz
Haczkowski – Ustronie Morskie,
2. Michał Grzyb – Koszalin, 3. Katarzyna Czerwieńska – Stary Jarosław, 4. Oliwia Makara – Koszalin, 5. Bartosz Pedrycz –
Darłówko, 6. Maciej Mędrak –
Koszalin.
Pucharami wyróżniono szkoły, z których przysłano największą ilość odpowiedzi. Zwyciężył
Zespół Szkół nr 2 ze Starego Jarosławia przed Zespołem Szkół
Społecznych im. Lotników Morskich z Darłówka oraz Szkołą
Podstawową nr 3 z Darłowa.
W kategorii kół wędkarskich,
które najbardziej zaangażowały
się w popularyzacje konkursu
i z których otrzymano najwięcej odpowiedzi, zwyciężyły:
1 miejsce – koło „Przylesie” Koszalin, 2 miejsce – koło „Łosoś”
z Darłowa, 3 miejsce – koło
z Ustronia Morskiego.
W kategorii młodzieżowych
szkółek wędkarskich szkolących
wędkarski narybek zwyciężyła
Darłowska Szkółka Wędkarska
przy kole „Łosoś” w Darłowie. ●

Moje miasto Darłowo
Zakończył się VII Turniej
Wiedzy o Darłowie dla
klas drugich.
Pod koniec roku szkolnego
w Szkole Podstawowej nr 3 w Darłowie odbył się VII Turniej
Wiedzy o Darłowie, w którym od
siedmiu lat biorą udział uczniowie
klas drugich miejscowej szkoły.
Jest to sprawdzian wiedzy
o Królewskim Mieście Darłowie,
elementach historii, zabytkach,
osobliwościach nadmorskiej miejscowości z siedemsetną przeszłością, a także okazja do wspólnej
zabawy i dopingowania swojej
klasie. Klasy reprezentowane były
przez czteroosobowe drużyny
i dwuosobowe zespoły, które podczas trwania turnieju malowały
Darłowo widziane okiem dziecka.
Były też zadania dla całej klasy

– rozwiązanie gigantycznej krzyżówki i ułożenie z rozsypanych
wyrazów słów szkolnego hymnu.
Zmaganiom przyglądali się jurorzy, wśród których byli zaproszeni goście: burmistrz Darłowa
Arkadiusz Klimowicz, kierownik
referatu oświaty w Urzędzie
Miasta Zbigniew Mielczarski,
radna Rady Miejskiej i pracownik
Zamku Książąt Pomorskich Renata Potomska, która co rok przeprowadza dla uczniów lekcje
historii w muzeum, dyrekcja
szkoły: Andrzej Protasewicz, Katarzyna Łusiewicz i Małgorzata
Wawulska i wiceprzewodnicząca
Rady Rodziców przy SP3 Izabela
Bednarczyk. Wszystkie klasy
przygotowały również prezentację o Darłowie w różnej formie.
Klasa II a rymowane zaproszenie
do odwiedzania miasta napisane

przez Amelię Tomaszewską, II b
wierszyk napisany przez cała
klasę, II c śpiewała piosenkę, a II
d recytowała wiersz o Darłowie
napisany przez mamę uczennicy
tej klasy Edytę Redas. Prezentacje
także podlegały ocenie komisji.
Poziom wiedzy uczniów był w
tym roku bardzo wyrównany i o
miejscach zadecydowały pojedyncze punkty.
Pierwsze miejsce zdobyły ex
aequo dwie klasy: IId (wych.
Anna Bukowska) i IIc (wych.
Beata Wojtkowska), II miejsce
przypadło klasie IIa, (wych. Justyna Tomczyk), III miejsce – IIc
(wych. Magdalena Podlasiewska).
Uczniowie otrzymali atrakcyjne nagrody ufundowane przez
Urząd Miasta Darłowa i wydawnictwo MAC. ●

Przekonani są o tym laureaci
oraz uczestnicy dziewiątego
już Międzygimnazjalnego Konkursu
Matematycznego, który odbył się w
drugiej dekadzie czerwca w Miejskim
Gimnazjum im. Stanisława Dulewicza
w Darłowie. Bezkonkurencyjny w
tym roku okazał się Piotr Morawski,
reprezentujący gospodarzy. Drugie
miejsce zajął Maciej Kieżel – z Zespołu Szkół Społecznych im. Lotników
Morskich w Darłowie, trzecie miejsce
wywalczył Hubert Rudzki – z Gimnazjum im. S. Dulewicza
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nasze siatkarki stoczyły z SP 29 Poznań ulegając (22:25) oraz SP4 Żołynia ,woj. podkarpackie 1:2 (16:18 w
decydującym secie). W meczu o
miejsce 13 uległy SP 14 Toruń 1:2, w
meczu o 14 miejsce pokonały SP
Wzdół Rządowy 2:1.
Skład drużyny: Julia Wasiel, Klaudia
Furmańska, Wiktoria Pasik, Katarzyna
Pietrzyk, Natalia Ordak, Agata Majkut,
Natalia Wieczorek, Julia Wojtkiewicz,
Paulina Dominiak, Oliwia Kowalczuk,
opiekun zespołu: Jerzy Roszak. Julia
Wasiel uznana została za jedną z najlepszych zawodniczek turnieju, otrzymując nagrodę specjalną.

Konkurs matematyczny od pierwszej edycji organizowały nauczycielki
przedmiotów ścisłych tj. matematyki
i fizyki w Miejskim Gimnazjum: Ewa
Socha, Alicja Słoma oraz Ewa Koralewska. Realizacja konkursu na najwyższym poziomie nie byłaby możliwa, gdyby nie przychylność oraz
pomoc sponsorów przedsięwzięcia.
Od kilku kolejnych lat wspiera go
związany z Darłowem poseł, a zarazem sekretarz stanu w ministerstwie środowiska Stanisław Gawłowski.
Szczególnie
wiele
zawdzięczamy także prezesowi Ryszardowi Mrozińskiemu oraz
członkom zarządu Bałtyckiego Banku
Spółdzielczego w Darłowie.

Pamiątkowe zdjęcie laureatów konkursu.

Sport i pierwsza pomoc
Pracowity Dzień Dziecka
w „Żeromie”.
Przez cały Dzień Dziecka Zespół im. Żeromskiego tętnił życiem. Odbywały się tutaj zawody
sportowe – międzyszkolne rozgrywki w piłkę siatkową i koszykową – oraz pokazy ratownictwa przedmedycznego. Na
sali gimnastycznej dziewczęta

prowadziły zaciętą walkę o wygraną, a w szkolnej świetlicy
młodzież uczyła się zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Pokaz, w którym
uczniowie wzięli udział, był
pierwszym w ramach realizowanego w szkole projektu „Najważniejsze jest ludzkie życie – młodzież działa” („Działaj lokalnie”). ●

Chętni mogli spróbować własnych sił próbując resuscytacji na specjalnym fantomie.
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Pomogliśmy małej Hani
Wraz z końcem roku
szkolnego, zakończyła
się pierwsza akcja zbiórki plastikowych nakrętek
na rzecz malutkiej
mieszkanki Darłowa
cierpiącej na wrodzoną
łamliwość kości.
27 czerwca był ostatnim dniem
zbiórki. Pomieszczenie, w którym
wolontariusze
Darłowskiego
Centrum Wolontariatu gromadzili nakrętki było zapełnione
workami do tego stopnia, że
reszta zbioru w workach i reklamówkach czekała na placu przy
MZBK.
Przez wiele miesięcy mieszkańcy Darłowa i okolic odkręcali
i składali wszelkiego rodzaju plastikowe nakrętki ze świadomością, że dochód z ich sprzedaży,
pomoże w leczeniu i rehabilitacji
Hani. Już dziś można powiedzieć,
że wszyscy odnieśli sukces.
Wspólnie udało nam się zebrać
4 tony nakrętek!
A co słychać u maleńkiej
mieszkanki Darłowa? 6 lipca
Hania skończyła roczek. – Nadal
jeździmy co kilka miesięcy na podawanie specjalnego leku do
Łodzi. Jesteśmy po pierwszym,
miesięcznym turnusie rehabilitacyjnym w Centrum Zdrowia
Dziecka w Warszawie i czekamy
na kolejny, którego termin mamy
na 15 sierpnia – mówią wzruszeni
rodzice. – Korzystamy też z hy-

Podziękowania
W imieniu Rodziców Hani oraz Zarządu Darłowskiego Centrum Wolontariatu, dziękujemy wszystkim
osobom zaangażowanym w akcję.
Również tym, którzy nie zostali
wymienieni, a którzy przynosili
nakrętki do sklepu Bato w Darłowie.
Mimo iż tegoroczna akcja dobiegła
końca, a transport zabrał nakrętki,
już po południu panie ze Stowarzyszenia Kobiet Wiejskich w
Skibnie przywiozły 8 kolejnych
worków, dając tym samym sygnał
do rozpoczęcia kolejnej zbiórki.

W akcję zaangażowali się niemal wszyscy mieszkańcy Darłowa.
dromasażu w ośrodku Panorama
Morska w Jarosławcu, a za kilka
dni zaczynamy tam pierwsze
próby gimnastyki z rehabilitantem! To duże wyzwanie, ryzyko ale i nieopisane rezultaty,
ponieważ dla Hani woda jak i
każde inne ćwiczenia są bezcenne
w rozwoju ruchowym. Mimo
swojego wieku Haneczka jeszcze
nie siedzi, zaczyna lekko stabilizować głowę, także przed nią
ogromna praca. Im większa rośnie tym bardziej widać jak zniekształcone ma rączki i nóżki, ale o

tym czy będzie musiała i mogła
mieć operacje wstawiania prętów
prostujących jeszcze za wcześnie
by decydować.
Nakrętki w ramach wielkiej
charytatywnej akcji nadsyłały i
przynosiły osoby prywatne,
uczelnie, szkoły i przedszkola.
Oto ich pełna lista: Szkoła Podstawowa nr 3 im. WOP w Darłowie, Miejskie Gimnazjum im.
St. Dulewicza w Darłowie, Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Darłowie,
Zespół Szkół Społecznych STO

im. Lotników Morskich w Darłowie, Zespół Szkół Morskich
w Darłowie, Przedszkole nr 2 im.
Janiny Porazińskiej w Darłowie,
Niepubliczne
Przedszkole
i Żłobek „Jacek i Agatka” w Darłowie, Niepubliczne Przedszkole
„Promyczek” w Darłowie, Niepubliczne Przedszkole „Smyk”
w Darłowie, Niepubliczne Przedszkole „Sasetka” w Darłowie,
Niepubliczne przedszkole „Promyczek” w Darłowie, Dzienny
Ośrodek Rehabilitacyjno – Terapeutyczny w Darłowie, Zespół

Szkół nr 2 w Starym Jarosławiu,
Zespół Szkół nr 3 w Dąbkach, Zespół Szkół nr 4 w Kopnicy, Świetlice Środowiskowe w Gminie
Darłowo, Zespół Szkół Społecznych w Korlinie, Szkoła Podstawowa w Żukowie, Szkoła Podstawowa w Lejkowie, Szkoła
Podstawowa w Bobrowicach,
Szkoła Podstawowa w Warszkowie, Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie, Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych w Drawsku
Pomorskim, Zespół Szkół Podstawowych nr 4 w Świnoujściu,
Wielopoziomowa Drużyna Harcerstwa z Gwiazdowa, Szkoła
Podstawowa w Gwiazdowie, Apteki medyczne sp. z o.o. Warszawa. ●

Kolejne kamienice pięknieją
Nie tylko budynek
przy Powstańców
Warszawskich 52
zyska dawny
blask.

Ocieplanie ścian, przemurowanie kominów, wymiana obróbek blacharskich, rynien i rur
spustowych – trwa remont zabytkowego budynku przy ul. Po-

Tak prezentują się budynki wyremontowane przez wspólnotę.

wstańców Warszawskich 52,
którym administruje Wspólnota
Mieszkaniowa kierowana przez
Szymona Krawczuka.
– Remontujemy też budynek
przy ul. Rzemieślniczej 7, gdzie
wymieniamy dach, odnawiamy
elewację wraz z częściowym
dociepleniem – dodaje Szymon
Krawczuk. Pieniądze pochodzą
z premii termomodernizacyjnych
oraz z preferencyjnych kredytów.
Wspólnota Mieszkaniowa kierowana przez Krawczuka istniej
od pięciu lat.
Aktualnie firma prowadzi obsługę ponad 40 Wspólnot. W latach 2008-2011 przeprowadziła
wiele kapitalnych remontów.
Gruntownie wyremontowała
m.in. budynki przy ulicy Emilii
Plater nr: 5, 7, 18, H. Wieniawskiego 20. W wielu innych
budynkach przeprowadziła remonty dachów, klatek schodowych, elewacji zewnętrznych, instalacji technicznych (min. Emilii
Plater 16, 1 Maja 8-12, Wyspiańskiego 5, Wenedów 11. W kilku
przypadkach dzięki współpracy i
partycypacji w kosztach z
Urzędem Miejskim w Darłowie
udało się zlikwidować szamba
przy ul. Powstańców Warszawskich 62 i przy Placu T. Kościuszki 7. Niedawno zostały
zakończone prace remontowe budynków przy ul. Bogusława X
nr 26, Emilii Plater 8 i pl. T. Kościuszki 7, Powstańców Warszawskich 20-21 oraz nr 46 i Leśnej 27. ●

Święto
melomanów
Festiwal już na stałe wpisał się w program wakacyjnych imprez. Koncerty odbywają się w kościele św. Gertrudy.

Darłowski Festiwal
Organowy jedną z wakacyjnych atrakcji.
Podobnie jak przez ostatnie
kilkanaście lat, także i w te wakacje nie zabraknie w Darłowie
święta dla melomanów. A to za
sprawą sześciu koncertów organizowanych w ramach najstarszego z realizowanych cyklicznie
darłowskich festiwali – Festiwalu
Organowego. Wszystkie spotkania z muzyką, nie tylko organową ,jak zwykle odbędą się w
kościele św. Gertrudy. Organizatorem cyklu koncertów organowych jest Filharmonia Koszalińska im. Stanisława Moniuszki
w Koszalinie oraz Darłowski
Ośrodek Kultury. Wszystkie
koncerty będą rozpoczynać się

o stałej porze – godzinie 19:15.
Poniżej przedstawiamy szczegółowy wykaz koncertów:
14.07 – Darłowo: Krystian Skoczyński – organy (Niemcy),
kwartet smyczkowy
Milos
(Montreal)
24.07 – Darłowo: Stanislav
Surin – organy (Słowacja), duet
harfowy Maria Dłuska – Lewandowska, Anna Blum (Poznań)
1.08 – Darłowo: Henryk
Gwarda – organy (Wyspy Alandzie), Kozak Trio (Rosja)
15.08 – Darłowo: Przemysła
Kapituła – organy (Warszawa),
Narodowa Orkiestra Młodych
Talentów Republiki Białoruś
22.08 – Darłowo: Vano Sarajischwili – organy (Norwegia),
Krzystof Bilicki – skrzypce (Norwegia). ●
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Emeryci w kolorowej świetlicy
Pomieszczenia
po stolarni zamienią się
w nową siedzibę
związku emerytów.
Do tej pory spotykali się w pomieszczeniu o powierzchni 28 m
kwadratowych, które było jednocześnie ich biurem i świetlicą.
Korzystali też ze świetlicy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej lub stołówki Polskiego
Komitetu Społecznego w Darłowie.
Wreszcie członkowie zarządu rejonowego Polskiego
Związku Emerytów, Rencistów
i Inwalidów postanowili powalczyć o nową, przestronną
siedzibę. 130-metrowe pomieszczenia służące kiedyś
jako stolarnia w Miejskim Zarządzie Budynków Komunalnych i przekazane im w dzierżawę są jednak w kiepskim
stanie. Seniorzy napisali co
prawda wniosek do programu
Działaj lokalnie” i dostali
wsparcie na organizację zajęć
pod hasłem „kolorowa świe-

tlica”, ale wciąż brakuje pieniędzy na remont.
– Potrzebna każda pomoc!
– apelują. Drzwi i okna do wymiany, ściany i podłogę trzeba
wyrównać i położyć płytki,
wszystkie pomieszczenia pomalować i wyposażyć. Od momentu
realizacji projektu, tj. od 1 maja
zostały podjęte prace elektryczne,
wyrównano ściany, postawiono
ściankę, na bieżąco wykonuje się
prace porządkowe.
Świetlica, po wyremontowaniu, ma służyć do organizowania spotkań seniorów naszego
miasta, a nawet z gminy Darłowo.
– Jesteśmy pełni obaw, ale też
i nadziei że się uda. Uroczyste
otwarcie świetlicy planowane jest
na październik 2012 – informują.
Celem projektu jest integracja
mieszkańców Darłowa w wieku
senioralnym przez umożliwienie
spotkań i organizację różnorodnych zajęć w „Kolorowej Świetlicy”. Możliwość dysponowania
własnym czasem dla spełnienia
swoich potrzeb i na rzecz innych

Przed seniorami jeszcze sporo pracy. Dlatego liczą oni na wsparcie mieszkańców.
ludzi, w pięknych pomieszczeniach, wspólnie wyremontowanych, to jest to!

Zebrane pieniądze przeznaczone będą na zakup farb, rozpuszczalników, gipsu, cementu,

Miecze z całej Europy

Nowy
przewodnik

l

Darłowo – przewodnik turystyczny autorstwa Magdaleny Burduk wydany został przez
Miasto Darłowo – Referat Promocji
Miasta i Współpracy Zagranicznej.
Pozycja liczy blisko 80 stron, zawierających m.in. fotografie, fragmenty
planu miasta, opisy darłowskich zabytków, miejsc godnych uwagi, a
także bazę gastronomiczną, noclegową oraz niezbędnik teleadresowy.
Najnowszy przewodnik podpowiada
turystom, jak w sposób ciekawy i dogłębny poznać Darłowo, jak urozmaicić sobie czas urlopu by spędzić go
aktywnie i ciekawie. Nie zabrakło
w nim opisów historycznych, tras pieszych i rowerowych, informacji praktycznych, ciekawostek oraz mnóstwa
fotografii, które stanowią niejako
przedsmak lokalnej atmosfery – Darłowa, miasta z klimatem.
Zdjęcia do tej publikacji wykonali:
Magdalena Burduk, Krzysztof
Walków, Krzysztof Subicki.
Przewodnik dostępny jest bezpłatnie
w punkcie Informacji Turystycznej w
Darłowie przy ul. Powstańców Warszawskich 54. Polecamy uwadze.

Wyjątkowa wystawa
w Zamku Książąt
Pomorskich
W zamku króla Eryka Pomorskiego w Darłowie otwarto unikalną wystawę „Miecze Europy”.
Dzięki niej możemy poznać historię i rodzaje mieczy. Pośród 61
replik możemy zobaczyć, jakich
mieczy używali w walce rycerze
od czasów greckich i rzymskich
poprzez Wikingów i średniowiecze oraz miecze władców,
królów i barbarzyńców. Najbardziej efektowna na wystawie jest
imponujących rozmiarów (1,85
m) kopia XVI-wiecznego dwuręcznego flamberga, który kształtem przypomina język ognia. Repliki mieczy prezentowanych na
wystawie w Darłowie wykonali
specjaliści z wielu krajów Polski,
Włoch, Francji, Anglii, Hiszpanii
i Indii.
Pierwsze miecze, powstawały
już w epoce brązu, na terenie
Chin i Egiptu. W Europie już
w piątym wieku p.n.e. Trakowie
i Grecy wytwarzali miecze
z brązu. Najdynamiczniejszy
rozwój tej siecznej broni w Europie przypada na średniowiecze, kiedy miecze stały się
symbolem stanu rycerskiego.
Bardzo często miecz otrzymywał
własne imię i noszono go przed
władcami na znak władzy i spra-

Wystawę można oglądać do końca września. Łącznie w Darłowie znalazło się aż 61 replik.
wiedliwości. Był niezbędny przy
ceremonii koronacji i podczas pasowania na rycerza. Na wystawie
możemy zobaczyć jak powstawały miecze ze stali damasceńskiej, jak wyglądał Excalibur
utkwiony w skale, miecze Grun-

waldzkie, czy słynny Węzeł Gordyjski.
Ekspozycja została przygotowana przez firmę Trzygłów oraz
Muzeum Zamek Książąt Pomorskich w Darłowie w atrakcyjny
i kompetentny sposób. Towa-

rzyszą jej dwa specjalnie przygotowane filmy o historii miecza
i procesie jego wykuwania. Wystawę można oglądać do końca
września 2012 r.
Bilety: 8 zł (normalny) i 6 zł
(ulgowy). ●

zerwy celowej na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk
żywiołowych. W ramach otrzymanych środków realizowanych
będzie 6 zadań, na całej długości
wybrzeża, będącego w zakresie
działania słupskiego Urzędu.
Jednym z zadań jest „Przebu-

dowa konstrukcji staw na głowicach falochronów w Porcie Darłowo”. Szacowany koszt przedsięwzięcia to kwota 800 tys. zł.
Wykonawca zostanie wyłoniony
w przetargu publicznym. Zadanie ma być zrealizowane do
końca 2012 roku. ●

Inwestycje w porcie
Naprawiona promenada
– wkrótce falochrony.
Przejście na plażę zachodnią
przy ul. Sosnowej przeszło kapitalny remont. Wymieniono drewniane deski i stalową konstrukcję.
Całość prac remontowych sfinan-

sowane z miejskiego budżetu.
Koszt to ok. 60 tys. zł.
Urząd Morski w Słupsku
otrzymał 3,5 mln zł z rezerwy
budżetu Państwa na realizację
zadań związanych z naprawą
szkód po styczniowych sztormach. Pieniądze pochodzą z re-

materiałów elektrycznych i niezbędnych do przeprowadzenia
prac remontowych. ●

Darłowiak
w sprzedaży

l

W sklepach monopolowych,
kawiarniach i restauracjach
dostępny jest już od kilku dni najnowszy produkt browaru z Lwówka
Śląskiego. Właściciel browaru Marek
Jakubiak twierdzi, że jest to najlepsze
letnie piwo plażowe, jakie będzie dostępne w Darłowie i nie tylko, bo planuje zawojować nim całe Pomorze.
W słowach o wyjątkowym smaku jest
wiele prawdy, bo jak dowiedzieliśmy
się od sprzedawców „Darłowiak”
cieszy się wielką popularnością
wśród kupujących.
Warto przypomnieć, że Marek Jakubiak zamierza zbudować w Darłowie
własny browar i chce rozlewać Darłowiaka bezpośrednio nad morzem.

8 WYDARZENIA
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Karolina mistrzynią Polski!
Wspaniała postawa,
cztery medale darłowianek i mistrzostwo kraju
Karoliny Komoś!
Z czterema medalami powróciły zawodniczki Bcm Nowatex – Uzdrowisko Dąbki
Ziemia Darłowska z najważniejszej tegorocznej imprezy kolarskiej na szosie, która odbyła się na
ziemi kieleckiej w Jędrzejowie i
Sędziszowie.
Tytuł mistrzyni Polski juniorek
na szosie za sprawą efektownego
finiszu Karoliny Komoś też powędrował do Darłowa!
Już pierwszego dnia imprezy
wspaniały wynik podczas jazdy
indywidualnej na czas uzyskała
Daria Fabiszak, która po efektownej jeździe zdobyła brązowy
medal wśród zawodniczek do 23
lat (orliczki) tracąc na dystansie
25 kilometrów tylko jedną sekundę do srebra i 37 sekund do
złota.
Podczas wyścigu juniorek ze
startu wspólnego nasze dziewczyny jechały bardzo czujnie. Wyścig ułożył się po naszej myśli i do
mety dotarła cała grupa. Rewelacyjnie wykorzystały tę sytuację
nasze 17-letnie zawodniczki: Patrycja Jacyszyn zdobywając
brązowy medal i Karolina Komoś

wygrywając złoty medal i tytuł
Mistrzyni Polski. Tym samym
Karolina jako pierwszoroczna juniorka ma prawo jazdy w białoczerwonym trykocie aż do mistrzostw 2013! Pecha miała
Katarzyna Kirschenstein, przebita

opona wyeliminował ją z walki o
medale.
W wyścigu orliczek na dystansie 130 kilometrów brąz wywalczyła Paulina Menzińska, potwierdzając swoją szybkość na
końcówkach etapu. ●

Lokomotywa w kinie

Co robić w wakacje?
Turystom polecamy
40-minutowe rejsy pięknym statkiem wycieczkowym Unicus cumującym w pobliżu latarni
morskiej.

Podsumowanie akcji
„Cała Polska Czyta
Dzieciom”.
W środę 27 czerwca w kinie
„Bajka” w Darłowie odbyło się
podsumowanie społecznej akcji
„Cała Polska Czyta Dzieciom”.
Inicjatorem spotkania była
Miejska Biblioteka Publiczna im.
Agnieszki Osieckiej w Darłowie.
Honorowy patronat nad wydarzeniem objął burmistrz miasta
Arkadiusz Klimowicz wraz z małżonką Joanną.
Spotkanie rozpoczęto głośnym
odczytaniem „Lokomotywy” Juliana Tuwima. Zaproszeni goście
przeczytali dzieciom fragmenty
książek. W trakcie spotkania

Lena i Nikola
najlepsze

l

X Jubileuszowa Edycja Ogólnopolskiego Konkursu „Europa naszym wspólnym domem”
organizowanym przez Szkołę Podstawową Nr 4 w Koszalinie zakończyła
się dla dzieci z Przedszkola Nr 2
im. Janiny Porazińskiej w Darłowie
ogromnym sukcesem. Dwie 5-letnie
dziewczynki z grupy VII, Lena Ejankowska i Nikola Łacina przygotowane
przez nauczycielkę Marię Knapińską
zdobyły I miejsca w przedszkolnej kategorii wiekowej, w tematyce: „Piłkarskie podróże Euro 2012”; „Euro
2012 – barwy Ukrainy”. Prace plastyczne naszych zdolnych przedszkolaków wybrano z nadesłanych aż
z 13 województw naszego kraju, spośród 539 uczestników (przedszkolaków i uczniów klas I-III).

Wypłyń w morze

To propozycja nawet dla zaprzysięgłych „szczurów lądowych”. Bezpieczny rejs Unicusem
jest doskonałym pomysłem na

wręczono dyplomy uznania dla
osób, które czytały dzieciom bajki
we wszystkich przedszkolach na
terenie Darłowa. Gościem specjalnym była pisarka Roksana

spędzenie wolnego czasu dla całej
rodziny od 0 do 100 lat! Być
w Darłowie i nie wypłynąć
w morze, to tak jakby być
w Rzymie i nie widzieć papieża...
Bardziej
wprawionym
„wilkom morskim” polecamy
rejsy w morze łodziami motorowymi. Można je wynająć na
przystani „U Antka” na ul. Stefana Żeromskiego (koło straży
pożarnej).

Jędrzejewska-Wróbel, autorka
książek dla dzieci.
Sponsorami spotkania był Dyrektor Banku PKO oraz Bank
Spółdzielczy w Darłowie.

Piękna Italia
Po raz kolejny, uczniowie darłowskiego liceum
wraz z nauczycielami
wzięli udział w międzynarodowym spotkaniu.
Oto ich wrażenia z wyjazdu
zorganizowanego w ramach unijnego projektu: Tym razem, miejscem tegoż projektu były Włochy,
a dokładniej miasto Turyn. Zanim
jednak zagościliśmy tam, mieliśmy również okazję zachwycić
się niezwykłymi oraz malowniczymi pejzażami Dolomitów.
Szczególną atrakcją okazał się nieplanowany wcześniej wjazd kolejką linową na Sass Pordoi. Gospodarze przygotowali dla nas
bardzo ciekawy program, który

obfitował zarówno w zwiedzanie
ciekawych oraz fascynujących
miejsc, jak i czas wolny. Obiektami, które mogliśmy podziwiać,
były m.in.: Sacra di San Michele
(opactwo św. Michała), które położone jest na Górze Pirchiriano,
Pałac Królewski oraz Katedra Turyńska, w której to umieszczony
jest słynny na cały świat Całun
Turyński. Duże wrażenie wywołała na nas wizyta w Muzeum
Kina, mimo iż czekanie na nią
oznaczało otoczenie z każdej
strony grupą ludzi z takimi samymi gadżetami, które chcieli
nam sprzedać. W owym muzeum
byliśmy również w Mole Antonelliana, gdzie rozciągał się przepiękny widok na cały Turyn.

Każdy może korzystać z rejsów statkiem wycieczkowym.

Dostępne są też rejsy jachtami wycieczkowymi.
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ŁAZAREWICZ

Dodam, że bardzo się staramy by nasi
goście nie byli rozczarowani. Na pogodę wpływu nie mamy, choć i w tej
sprawie robimy co możemy. Zaprosiliśmy do naszego kurortu ekipę TVN
Meteo z uroczą i piękną prezenterką
Dorotą Gardias by dla Państwa zrelacjonować, miejmy nadzieję, słoneczną
plażową pogodę. A gdy plażowanie nie
będzie możliwe lub będziemy go mieli
już po dziurki w nosie, to zaparaszamy
na kilkadziesiąt różnorakich imprez artystycznych, kulturalnych i rozrywkowych. U nas nie można się nudzić! Lato

Cezary

zaczeliśmy jak zwykle wielkim zlotem
pojazdów wojskowych, a w lipcu
i sierpniu czeka nas kilka festiwali.
Pierwszy – Bałtyk Festiwal Media
i Sztuka to arcyciekawe spektakle, koncerty i spotkania z ludźmi mediów, kultury i polityki. W lipcu czeka nas jeszcze
dobre kino w ramach Festiwalu Filmów
Skandynawskich i spotkania z pisarzami w formule Darłowskich Dni z
Dobrą Książką.
W sierpniu będzie festiwal muzyki raegge i trwający całe lato festiwal organowy.

Nie zawiodą się na nas miłośnicy kabaretów, beachsoccera i sportów motorowych. Jednym zdaniem: Darłowo i
Darłówko tego lata będzie tętnić bogactwem różnorodnych imprez i wydarzeń.
Jestem pewien, że przekonacie się Państwo, że nadmorskie Miasto Zachodzącego Słońca ma do zaoferowania
znacznie więcej niż nasza sympatyczna
konkurencja z nad morza.
Arkadiusz Klimowicz
burmistrz Darłowa

Chcieliśmy rozmawiać o sprawach ważnych,
ale w wakacyjnej atmosferze. Stąd zrodził się
pomysł darłowskich spotkań: Media i Sztuka.
Media – bo chcieliśmy w Darłowie
rozmawiać z gwiazdami dziennikarstwa.
Sztuka – by na samych rozmowach się
nie skończyła. Stąd propozycję teatralne,
koncerty muzyczne, filmy dokumentalne
i kabaret.

FESTIWAL MEDIA I SZTUKA

Festiwal „Media i Sztuka”
– plejada osobowości
W

strukcji rządu, ale znanych
postaci będzie jeszcze więcej.
Wśród gości tegorocznego festiwalu znaleźli się między
innymi Maria Czubaszek, Michał
Olszański, Marcin Meller, Daniel
Passent, Henryk Sawka, Ewa
Ewart, Dorota Warakomska.
Świat sztuki reprezentować będą
Marian Opania i Krystyna Janda,
a świat polityki Małgorzata Kidawa-Błońska.
– O muzyczną stronę festiwalu
zadba Radio Koszalin – wyjaśnił

Raz

jego prezes Piotr Ostrowski.
– Nosiliśmy się z zamiarem zorganizowania własnego festiwalu,
ale doszliśmy do wniosku, że lepiej będzie wzbogacić muzyką
tak fantastyczną imprezę, jaką
wymyśliło Darłowo.
Już pierwszego dnia na scenie
ustawionej obok latarni morskiej
najpierw zagra koszaliński Mr
Zoob, a po nim na scenie pojawi
się zespół Raz, Dwa, Trzy. W sobotę finał konkursu o bursztynowy mikrofon, do którego zgło-

siło się 78 zespołów z całej Polski,
a 10 zakwalifikowało się do
finału. Nagroda główna to 5 tysięcy złotych i 50 godzin do wykorzystania w Studiu Koncertowo-Nagraniowym im. Czesława
Niemena w Radiu Koszalin. Ponadto zostaną przyznane nagroda publiczności i nagroda
dziennikarzy.
Jedną z atrakcji tegorocznego
festiwalu będą też emisje na
żywo z Darłowa dwóch odcinków „Szkła kontaktowego” –

popularnego programu TVN24.
Muzyczną gwiazdą imprezy
będzie Formacja Nieżywych
Schabuff.
– Goście, którzy do nas przyjadą, nie będą schowani w złotej
klatce. Chcemy, by wszyscy mieli
z nimi jak najczęstszy kontakt
i liczymy na to, że dzięki temu
Darłowo stanie się latem medialną stolicą Polski – zaciera ręce
burmistrz Klimowicz. ❚
źródło: strefaimprez.pl

Trzy
Dwa

Piękna Pani

z telewizji…
D

orota Gardias, najpiękniejsza pogodynka polskich mediów przyjeżdża do
Darłowa zapowiadać słoneczną pogodę. Pani Dorota
będzie gościem Bałtyckiego
Festiwalu Media i Sztuka,
który w połowie lipca przyciągnie do Darłowa czołowych
polskich dziennikarzy i artystów. Obecność Doroty Gardias na darłowskiej plaży z
pewnością sprawi, że 13 i 14
lipca będą najgorętszymi
dniami tego lata nad darłowskim morzem.Prognozę pogody wyemituje TVN Meteo.

MELLER

ubiegłym roku zaprosiliśmy wszystkich na
„zerową” edycję festiwalu i już wówczas
nie zabrakło ludzi z pierwszych
stron gazet – mówił Arkadiusz
Klimowicz, burmistrz Darłowa.
– Byli między innymi Wojciech
Pszoniak, Marcin Meller, Grzegorz Miecugow, ale było też
dwóch przyszłych ministrów
– Bartosz Arłukowicz i Jarosław
Gowin. W tym roku nie chcemy
„wywoływać” kolejnej rekon-

Marcin
Festiwal „Media i Sztuka” w Darłowie
to sympatyczna propozycja spotkań
dziennikarzy i artystów ze swoimi i poten
cjalnymi czytelnikami i widzami. Nikt nie
schlebiał najprostszym gustom, publiczność
i tak wykazywała zainteresowanie, a władze
Darłowa troszczyły się o niekoturnową
atmosferę.
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10 grup muzycznych
powalczy w finałowej
rozgrywce Bałtyk
Festiwalu o miano
najlepszego zespołu
i główną nagrodę
– Bursztynowy mikrofon. Nie do pogardzenie jest też 5 tysięcy
złotych i 50 godzin
nagrań w studiu koncertowo-nagraniowym Radia Koszalin!

WINNICKA

– Wybór finalistów nie był
łatwy, bo do konkursu zgłosiło
się aż 78 zespołów. Było to dla
nas dużym zaskoczeniem, bo
to pierwsza jego edycja – podsumowuje Adrian Adamowicz
z Radia Koszalin, dyrektor artystyczny festiwalu Bałtyk Festiwal Media i Sztuka.
– Formuła konkursu była
otwarta, więc rozstrzał gatunkowy zgłoszonych zespołów

Ewa

był bardzo szeroki: od folku,
przez reggae, pop, hip-hop,
muzykę elektroniczną po rock
i mocne odmiany metalu.
Bardzo to nas ucieszyło, bo to
oznacza, że ludziom w sercach
grają bardzo różne dźwięki
i nie oglądając się na mody
promowane w stacjach radiowych, grają to, co kochają.
Jury konkursowe złożone
z sześciu osób miało więc niełatwy orzech do zgryzienia.
Ostatecznie spośród wszystkich zgłoszeń wybrano dzie-

sięć zespołów. Wśród finalistów znalazły się kapele (w kolejności alfabetycznej): Alechandro z Radomia, Coffeina
z Bochni, Eden Express z Przemyśla, słupska Fluktua, krakowski Hatbeakers, Jupa
z Rzeszowa, koszaliński
Kaboom!, Milczenie Owiec
z Gdańska, Noxx z Ostródy
i Pullover z Gdyni.
Jak się okazuje, jedynym
przedstawicielem regionu koszalińskiego na Bałtyk Festi-

walu będzie rockowy zespół
Kaboom! – Naprawdę dostaliśmy się? Super! Już ten fakt
można uznać za sukces naszej
kapeli, skoro zostaliśmy wybrani z takiej liczby zgłoszeń
– skomentował na gorąco Radosław Czerwiński, wokalista
Kaboom!
Ten i dziewięć pozostałych
zespołów walczyć będzie o statuetkę „Bursztynowego Mikrofonu”, 5 tysięcy złotych i 50

godzin do wykorzystania
w studiu koncertowo-nagraniowym w Radiu Koszalin.
Bałtyk Festiwal Media
i Sztuka zorganizowany zostanie w Darłowie między 13
a 15 lipca. Oprócz występów
kapel konkursowych będzie
można także zobaczyć na
żywo Raz Dwa Trzy, Formację
Nieżywych Schabuff oraz
Mr. Zoob (którego wokalistą
jest Radosław Czerwiński).
Ponadto w Darłowie będzie
też można spotkać się z gwiazdami polskiego dziennikarstwa, artystami i politykami
m.in. Danielem Passentem,
Mariuszem Szczygłem, Marcinem Mellerem, Marią Czubaszek, Dorotą Warakomską,
Piotr Bałtroczykiem. ❚
źródło: http://gramuzyka.
redblog.gk24.pl

Wbrew powszechnym narzekaniom, że ludzie w Polsce nie roz
mawiają ze sobą, nie słuchają drugiego człowieka, są niecierpli
wi i powierzchowni, postawiliśmy na stare, dobre rozmowy.
Jeden człowiek pytał i jeden odpowiadał. Kto chciał – mógł
przyjść, posłuchać, zadać pytania i dostać odpowiedzi.
Rozmawialiśmy o ważnych sprawach. Bez fajerwerków, udziw
nień i przerw na reklamę.
I to był strzał w dziesiątkę.
Okazało się, że tak naprawdę jesteśmy ciekawi świata, innych
ludzi i ich poglądów. Lubimy oglądać trudne filmy dokumental
ne, słuchać opowieści o teatrze i książkach, interesujemy się
polityką bez szaleństw. Nie taką jaką widać w telewizji.
Zwłaszcza, kiedy nie piętrzą się przed nami obowiązki, kiedy nie
gnamy do pracy, mamy za to czas, który jesteśmy w stanie
poświęcić sobie samym.
Wakacje to świetny czas na rozmowę.
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Artyści, m

zagoszczą w Darłow

ie

tym roku festiwal
wzbogacony zostanie
o część muzyczną realizowaną wspólnie
z Radiem Koszalin. Całość o nazwie Bałtyk Festiwal Media
i Sztuka rozegra się w dniach od
13 do 15 lipca.
Przez trzy dni mieszkańcy
nadmorskiego kurortu i licznie
wypoczywający w tym czasie w
Darłowie i okolicach turyści
będą mogli wziąć udział w serii
otwartych dla publiczności spotkań, debat, i koncertów. Będzie
plenerowe kino festiwalowe
w darłowskim porcie i spektakle
teatralne w kinie przy ul. Morskiej.
Integralną częścią festiwalu
stanie się dwukrotna emisja

NAJSZTUB

W

Piotr

z Darłowa kultowego programu
telewizji TVN24 „Szkło kontaktowe” i nadawana na żywo z Darłówka „Lista Przebojów Programu 3” prowadzona przez
Piotra Barona.
O Bursztynowy Mikrofon rywalizować będzie 10 zespołów
z całej Polski prezentujących
różne style muzyczne.
Na festiwalowej scenie przy latarni morskiej jako gwiazdy festiwalu wystąpią zespoły Raz Dwa
Trzy, Mr. Zoob oraz Formacja
Nieżywych Schabuff. Bałtyk Festiwal Media i Sztuka będzie
transmitowany na antenie Polskiego Radia Koszalin, które
w tym czasie uruchomi w kurorcie nad Wieprzą swoje studio.
Przed wakacyjną darłowską

publicznością wystąpi gwiazda
polskiego kina i teatru Krystyna
Janda w spektaklu „Shirley Valentine”. Znany i lubiany aktor
Marian Opania rozbawi publiczność piosenkami ze swojego recitalu.
Z publicznością w miasteczku
festiwalowym
zbudowanym
wokół Terminala Sztuki w darłowskim porcie spotka się
łącznie ponad dwudziestu najlepszych polskich dziennikarzy,
publicystów, satyryków i artystów. Posłuchać, porozmawiać
i zdobyć autograf będzie można
m.in. od Marcina Mellera, Marii
Czubaszek, Daniela Passenta,
prof. Jerzego Bralczyka, Teresy
Torańskiej i Ewy Ewart.
Swoje najnowsze książki za-

Darłowo przez kilka najbliższych
dni będzie letnią stolicą polskich
mediów. W królewskim mieście
pojawią się też artyści i celebryci.
Wszystkich przyciągnie druga
edycja Festiwalu Media i Sztuka.

prezentują znani reportażyści
i publicyści Ewa Winnicka
(Tygodnik Polityka), Cezary
Łazarewicz (Newsweek), Witold
Szabłowski i Mariusz Szczygieł z Gazety Wyborczej w ramach projektu Instytut Reportażu.
Rzeczpospolitą
reprezentować będzie Igor Janke. Ze
znanym
reżyserem
Janem

Kidawą-Błońskim i jego żoną
Małgorzatą, szefową sejmowej
komisji kultury podyskutować
będzie można o tym czy, kultura
wciąż jest ważna dla Polaków.
Kino festiwalowe zaprezentuje
m.in. dokument Doroty Warakomskiej Route 66, impresje
Michała Ogórka i obsypane nagrodami filmy dokumentalne
Ewy Ewart. ❚

Organizatorzy zastrzegają sobie zmiany w programie
festiwalu. Aktualny program dostępny na stronie
internetowej www.darlowo.pl

Ten festiwal urodził się i... będzie żył,
bo jest potrzebny. Darłowiakom, wczasowi
czom pod kapryśnym polskim niebem
i nad kapryśnym polskim morzem,
a przede wszystkim ludziom mediów, sztuki
i polityki. Twórcze zwarcie tych trzech
żywiołów już w roku narodzin pokazało,
że w spokojnej atmosferze wakacji, nie
spiesząc się, można się czegoś o sobie
nawzajem dowiedzieć, zdementować plot
ki, wyprostować fakty i idee…
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Krystyna Janda
Porcja wzruszeń,
humoru i nadziei
w monodramie
o czterdziestolatce
zaczynającej nowe
życie… tym razem
w Darłowie.
Sztuka obecna jest
na afiszu Teatru
Powszechnego
nieprzerwanie
od ponad trzynastu
lat i ma za sobą niemal pięćset przedstawień!

– MISTRZYNI AKTORSTWA

rystyna Janda
jako kura domowa?!!! To
całkiem możliwe... ale nie do
końca.
Znudzona
i zahukana żona przy
mężu otwarcie wyznaje: Wiesz, co ja
sobie całe życie
mówiłam? Dzieci dorosną to ja se stąd
pójdę. Dzieci dorosły,
a ja, co? Nie ma gdzie
iść! A poza tym to
wiesz, co ludzie
mówią? „Po czterdziestce to tak jakby już wszystko
było i nic człowieka nie rajcuje.” Tylko, że u mnie
to szybciej poszło! Ja to się tak czułam jak miałam
dwadzieścia pięć! Pewnego dnia decyduje się na
szaleństwo. Mając powyżej uszu małżeńskich powinności, wszystko postanawia zacząć od nowa.
Pragnie się jeszcze cieszyć życiem i, mimo że lat jej
nie ubędzie, zamiast mówić: „Boże, mam czterdzieści dwa lata” woli wykrzyknąć: „Shirley, masz
dopiero czterdzieści dwa lata, jak to cudownie!”.
I nie ma tu znaczenia płeć, bo zapewne każdy
z nas miał, ma lub będzie miał taki okres w
życiu, że chciałby krzyknąć jak tytułowa bohaterka i rzucić się w wir wydarzeń ciesząc się
dniem i wyznając zasadę „carpe diem”. ❚

K

edna z największych polskich aktorek
Krystyna Janda będzie gościem festiwalu Media i Sztuka. Wakacyjna
darłowska publiczność będzie mogła
spotkać się z gwiazdą w Terminalu
Sztuki w sobotę 14 lipca o godzinie 17.00.
Rozmowę z ulubioną aktorką Andrzeja
Wajdy poprowadzi znany dziennikarz
radiowy i telewizyjny Michał Olszański.
Będzie też okazja do zdobycia autografów. A wieczorem o godzinie 20.00
Krystyna Janda na scenie darłowskiego
kina przy ulicy Morskiej da popis swojego aktorskiego kunsztu w monodramie
„Shirley Valentine”.

J

Fragment
z dzienników:
Na wszystkich zdjęciach z Shirley wyglądam tak jakbym sobie bimbała,
odpoczywała, miała miło, ba, rozkosznie! Bawiła się z wielką przyjemnością
i w całkowitym rozluźnieniu. I co więcej, to prawda. A dziś po tylu godzinach
na scenie z Nią, przygodach, zdarzeniach, podróżach (trzy razy w Ameryce,
Australii, Kanadzie), po tylu salach teatralnych w Polsce, mogę ją grać zawsze,
wszędzie i właściwie w każdej kondycji, w przeciągu i na drągu. Byłam kiedyś
na Manhattanie bliska zagrania tego bez dekoracji i rekwizytów, bo siedziała cała
sala a ciężarówki ze wszystkim nie dojechały. Zagrać jako – ćwiczenie z nieistniejącym przedmiotem. Nie miało to dla mnie już większego znaczenia. Na
szczęście, kiedy weszłam na scenę, żeby objaśnić publiczności z jak dziwnym
niespodziewanie spektaklem będą za chwilę mieli do czynienia, spostrzegłam,
że jeden z maszynistów, w desperacji, nie szukając już tylnego wejścia, przedziera się przez salę z kuchenką gazową na plecach. Właściwie żałuję, byłoby
to ekscytujące przeżycie taki spektakl, taka próba.

Autor: Willy Russell
Reżyseria: Maciej Wojtyszko
Tłumaczenie: Małgorzata Semil
Scenografia: Ewa Bystrzejewska

RECENZJE
KOBIETA, KTÓRA
ROZMAWIA ZE ŚCIANĄ
Widz ma do czynienia z niezwykle
prostą historią o zwyczajnej kobiecie,
gospodyni domowej, której nijakość
życia w kuchni, przy garnkach, staje
się ciężarem i powodem do odkrywania siebie. Cóż więc urzeka w tej
prostej, gawędziarskiej historii?
Dlaczego już kilka pokoleń kobiet
i mężczyzn ogląda wciąż na nowo ten
sam monodram? (…)
W rolę Shirley Valentine wcieliła się
Krystyna Janda, która w roku premiery miała trzydzieści osiem lat
i ogromne doświadczenie w odgrywaniu ról kobiet będących „na za-

kręcie”. Niewątpliwie ten bagaż
doświadczeń wniosła do sztuki, budując z dokładnością szczegółu postać Shirley. Dzięki poprzednim rolom
w monodramach Janda dobrze wiedziała, jak ważne jest słowo oraz wyczucie przestrzeni, która jest zagospodarowywana i kreowana przez to
słowo. (…)
Dawid Klachacz, 1 stycznia 1 (145) /
2010 / teatr

Shirley Valentine bawi
i inspiruje
Monodramat Krystyny Jandy porusza, skłania do zastanowienia się
nad sobą i swoim życiem. Równo-

cześnie pobudza do śmiechu, gdyż
okazuje się, że nawet największe problemy można rozwiązywać na wesoło.
Katarzyna Małecka – autor serwisu
Wiadomości24.pl, 21.05.2010 r.

Wspaniała rola
Krystyny Jandy!
Aktorka wciela się w rolę Shirley Valentine od wielu lat, jednak na
scenie, widz zauważa jej zaangażowanie oraz... radość z gry. Krystyna
Janda bawi się podczas spektaklu
równie dobrze, jak publiczność... jeśli
nie lepiej!
Janusz R. Kowalczyk, Rzeczpospolita

Ewa Ewart…
... te dwa słowa są synonimem najwyższego lotu dziennikarstwa i filmu dokumentalnego. W niedzielę, 15 lipca, o godz. 22
dziennikarka osobiście zaprosi do obejrzenia dwóch wspaniałych dokumentów: Dzieci Biesłanu i Syndrom Meza Emeryta.
Za pierwszy film otrzymała amerykańska nagrodę Peabody, uważaną za telewizyjnego Pulitzera. W październiku 2009 roku otrzymała za nie także Nagrodę im. Andrzeja Wojciechowskiego.
Można powiedzieć, że specjalizuje się w tematach ekstremalnych, docierając tam, gdzie nikomu innemu się nie udało – pokazała obozy śmierci w Korei Północnej, rozmawiała z szefami kolumbijskiej mafii narkotykowej i z dowódcami separatystów
baskijskich z ETA. Jako jedyna dziennikarka przeprowadziła wywiad z Michaiłem Gorbaczowem w dzień po nieudanym puczu
Janajewa.
W Polsce jej filmy mogliśmy zobaczyć dopiero w końcu 2008 r.,
gdy zaczęła je emitować stacja TVN24. ❚
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13 i 14 lipca 2012 roku
Szkło Kontaktowe
prowadzone będzie
na żywo z Darłowa
Grzegorz Miecugow – polski dziennikarz, redaktor
radiowej Trójki, twórca i prezenter Faktów TVN,
współprowadzący Szkło Kontaktowe będzie gościem Bałtyk Festiwalu Media i Sztuka. Nie tylko
będziemy mieli okazję spotkać go w mieście króla
Eryka, ale również zobaczymy go w roli prowadzącego – jednego z najpopularniejszych magazynów satyryczno-publicystycznych polskiej telewizji – emitowanego na antenie programu TVN24.
Szkło Kontaktowe z Darłowa już w piątek i sobotę (13 i 14 lipca 2012) o godzinie 22 na antenie
TVN24.
To niepowtarzalna promocja Darłowa! Zapraszamy
do oglądania.

Spotkanie z Grzegorzem
Miecugowem
Już pierwszego dnia ubiegłorocznego Festiwalu Media i Sztuka w hotelu „Lidia” doszło tegorii największe odarcerz, narciarz
w AZS, dziennido spotkania ze znanym dziennikarzem telewizyjnym Grzegorzem Miecugowem. krycie telewizyjne w
karz, redaktor
i Złotą Gruszkę „za
Spotkanie pod nazwą „Inny punkt widzenia” poprowadziła Anna Kaplińska z tygodni- 2006
radiowej Trójki,
szczególne osiągnięcia
ka Gala. Dowiedzieliśmy się, z niego, że Grzegorz Miecugow syn Brunona dziennika- dziennikarskie”.
wydawca i prezenter
rza i twórcy kabaretu „Jama Michalikowa” urodził się w 1955 w Krakowie.
Wiadomości w TVP1,
Elegancki,
kultutwórca
i
prezenter
ralny, trochę nieobecny.
Faktów w TVN, felietoJest powściągliwy w
nista „Dziennika Polskiego” i puszawskiego radia. W okresie
współtworzył kanał informa„Przekrojem”, dla którego przeokazywaniu emocji i sprawia
blicysta „Przekroju” ma korzenie
1982 -1983 był inspektorem w
cyjny TVN24. W 2004 został noprowadza wywiady. Od 1992
wrażenie zamkniętego. Ale
ormiańsko-gruzińskie. W KraPolskim Radiu. Następnie został
minowany do prestiżowej naprowadzi zajęcia dla studentów
kiedy z powagą opowiada o
kowie ukończył Liceum ogólnoredaktorem programów dla
grody Grand Press w kategorii
dziennikarstwa. Jest członkiem
swoich fascynacjach, staje się
kształcące im. J.III Sobieskiego a
dzieci. W 1987 dołączył do zepublicystyka za rozmowę z
Katedry Dziennikarstwa Collebliski słuchaczom. Klasa, dowcip
następnie Wydział Filozofii na
społu Zapraszamy do Trójki,
cyklu Inny punkt widzenia
gium Civitas.
i inteligencja w jednym to tylko
Uniwersytecie Warszawskim
którego w końcu został szefem.
przeprowadzoną ze StaniW 2007 po sukcesie, jaki odniektóre z atutów Grzegorza
(1978). Przez pewien czas
W 1989 przeszedł TVP. W TVP1
sławem Lemem. Jest szefem wyniósł program Szkło kontaktowe,
Miecugowa. Po spotkaniu dzienpróbował się dorobić w Austrii
był prezenterem i wydawcą
dawców TVN24. Od stycznia
wraz z Tomaszem Sianeckim nanikarz podpisywał swoją najna wytwarzaniu błystek wędkarWiadomości. W 1997 razem z
2005 współprowadzi Szkło konpisał książkę Kontaktowi czyli
nowszą książkę beletrystyczną
skich.
Tomaszem Lisem współtworzył
taktowe, jest również jednym z
szklarze bez kitu. Jest także aupt. „Przypadek” Jeszcze tego saW latach 1977 – 1979 praFakty w TVN. Po wyniknięciu
prowadzących program Gość
torem beletrystycznej książki
mego dnia 8 lipca o godz. 22
cował kolejno, jako asystent dykonfliktu z Lisem został doradcą
poranny. Wcześniej był gospoPrzypadek (2010). Wystąpił w filrazem z Tomaszem Sianeckim
rektora i reżysera w Teatrach
marszałka Sejmu Macieja Płażydarzem programów Cały ten
mach: Pułapka (1997), jako
poprowadził z Darłowa w TVN
Reduta i na Rozdrożu. Od 1980
ńskiego ds. medialnych. Do
świat i Inny punkt widzenia.
dziennikarz Wiadomości i Ryś
wydanie na żywo „Szkła Kondo stanu wojennego był redakTVN wrócił w 2001. Prowadził
Pisze felietony z serii „Swoje
(2007) jako policjant z Suwałk.
taktowego”. ❚
torem kulturalnym w redakcji
pierwszą polską edycję reality
wiem” do „Dziennika Polskiego”.
Otrzymał kilka nagród jak np.:
informacyjnej lokalnego warshow Big Brother, a także
Od lipca 2010 współpracuje z
Ostre Pióro w 2005, Wiktora kaźródło: darlowo.pl
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Grzegorz

Jest to festiwal, który płynie
pod prąd temu wszystkiemu
co dzieje się wokół nas,
czyli zmusza do refleksji
i zastanowienia się…

FESTIWAL MEDIA I SZTUKA

Zapraszamy jący rejs
u
n
y
c
s
a
f
a
n
Marian Opania zabierze
Państwa w cudowny rejs
po archipelagu złożonym
z zabawnych, lirycznych,
ale i dramatycznych
oraz „szlachetno-erotycznych”
piosenek.
programie recitalu
usłyszymy piosenki z
repertuaru Włodzimierza Wysockiego,
Mariana Hemara, Bułata Okudżawy i Jaque Brella. W tym
piosenkę będącą wizytówką aktora „Cukierki dla panienki
mam” (w tłumaczeniu Wojciecha Młynarskiego). Oprócz
piosenek aktor będzie prezentował monologi Antoniego Słomińskiego, Jana Pietrzaka oraz
Marcina Wolskiego. Ten „rejs”
pod dowództwem znanego aktora potrwa grubo ponad godzinę. Towarzyszyć mu będzie
przy fortepianie Aldona Krasucka, prof. Akademii Teatralnej
w Warszawie.

W

Czego się można
spodziewać?!
Mariana Opani jak zwykle perfekcyjnego w prezentowaniu
różnorodnych odcieni i zakamarków ludzkiej natury…
W obśmiewaniu prostactwa,
jak w skeczu Marcina Wolskiego
„Wysoka Izbo”, czy Michaiła
Żwanieckiego „W muzeum”...
W poruszaniu tych subtelnych, delikatnych strun, tylko
czasem jeszcze odzywających się

gdzieś – cicho i nieśmiało, w tym
całym codziennym zabieganiu…,
głęboko w naszej duszy…, jak
choćby w utworach Jonasza Kofty
„Tyle lat jesteśmy razem miła”,
Jacques’a Brela „Piosenka starszych kochanków”, czy „Cukierki
dlapanienki mam”, Mariana Hemara „Tyle jest miast”, Konstantego Ildefonsa Gałczynskiego
„Powiedz mi jak mnie kochasz”,
czy Bułata Okudżawy „Modlitwa”...
Mariana Opani rewelacyjnego
również w tekstach bezpośrednio
i dosadnie nazywających rzeczy
po imieniu, jak w piosenkach
Włodzimierza
Wysokiego:
„Bokser”, „Rejs Moskwa –
Odessa”, „Skoczek wzwyż”, czy
J. Brela: „Amsterdam”, „Burżuje”…
Momenty liryczne i poważne
aktor natychmiast równoważy w
dwójnasób fantastycznymi interpretacjami tekstów Marcina Wolskiego – „Nieśmiały monolog”,
„Sexpert”, czy „Odkrycie Ameryki”…
Jeżeli się spóźnicie na spektakl,
to na pewno drogowskazem dla
Was będą salwy śmiechu, które
wywołuje właśnie twórczość
Marcina Wolskiego, czy teksty
utrzymane w poetyce „szmoncesu”, jak monologi Antoniego

Marian Opania

, aktor teatralny i filmowy, artysta kabaretowy. Urodził się 1 lutego 1943 w Puławach.
Jeszcze w czasie studiów na PWST w Warszawie, zadebiutował w filmie „Miłość dwudziestolatków” („Amour a vingt
ans”). Debiut na scenie teatralnej przyszedł później, po zakończeniu studiów, 10 października 1964 roku. Przez następne trzynaście lat Marian Opania był związany z Teatrem Klasycznym w Warszawie. W 1970 roku za role w filmach „Skok” i „Sąsiedzi” otrzymał Nagrodę im. Zbyszka Cybulskiego dla najlepszego młodego aktora roku, przyznawaną przez tygodnik „Ekran”. Jego najwybitniejsze role to monodram „Moskwa-Pietuszki”, Wienedikta
Jerofiejewa i rola redaktora w „Człowieku z żelaza”, Andrzeja Wajdy.
Od ponad dwudziestu lat Marian Opania związany jest z warszawskim Teatrem Ateneum, gdzie poza rolami dramatycznymi zachwycał interpretacją piosenek i songów w muzycznych spektaklach „Wysocki”, „Brel” i „Hemar”.

Słonimskiego – „Bridż”, czy piosenka Jan Gerżabka, „Ja już mam
dosyć swojej żony”.
Poznajcie Mariana Opanię
w wielu odsłonach… ❚
(na podstawie:
http://poklad.home.pl/joomla/,
http://zamek.szczecin.pl/kalendarz)

darlowo.pl

mediaisztuka.pl

baltykfestiwal.pl

Piątek 13 lipca

15:00 Uroczyste otwarcie Festiwalu
15:00 Z czego śmieją się Polacy czyli każdy szczyt ma swój czubaszek
- z Marią Czubaszek rozmawia Cezary Łazarewicz
16:00 Zapraszamy do Trójki czyli pół wieku Programu 3 PR - Ewa
Winnicka, Piotr Baron, Marcin Meller, Michał Olszański,
Cezary Łazarewicz
17:00 Potrujmy o sporcie - dlaczego nie wygraliśmy Euro?
Co z igrzyskami w Londynie? - Michał Olszański i jego goście:
Władysław Kozakiewicz, Henryk Sawka
17:00 Debata „Media a turystyka” - spotkanie z dziennikarzami
branży turystycznej - Hotel Lidia
18:00 „Moskwa - Odessa” Marian Opania - recital (sala Kina
Bajka)*
18:00 Przeszkleni - Z Grzegorzem Miecugowem i Tomaszem
Sianeckim rozmawia Cezary Łazarewicz
19:00 Lista Przebojów Programu 3 PR - prowadzi Piotr Baron
20:00 Mr. Zoob - muzyczna scena przy latarni morskiej
22:00 Raz. Dwa. Trzy. - muzyczna scena przy latarni morskiej
22:00 Szkło Kontaktowe - Grzegorz Miecugow, Tomasz
Sianecki - emisja programu z Darłowa
Sobota 14 lipca

12:00 Marcin Meller i jego goście: Henryk Sawka, Jerzy Bralczyk,
Michał Ogórek
14:00 Rozpoczęcie konkursu muzycznego o Bursztynowy
Mikrofon:
(Eden Express (Przemyśl), Fluktua (Słupsk), Fun Fire (Kraków),
Grupa Projekt (Koszalin), Hatbreakers (Kraków),
Jupa (Rzeszów), Kaboom (Koszalin), Milczenie Owiec (Gdańsk),
TAKLoopNIE (Gniezno, Poznań)
15:30 Dobra Passa - z Danielem Passentem rozmawiają
Cezary Łazarewicz i Ewa Winnicka
16:15 Angielski król Polski - tajemnice polskiego Londynu - rozmowa
Mariusza Szczygła z Ewą Winnicką autorką książki „Londyńczycy”.

17:00 Różowe Tabletki - 100 twarzy Krystyny Jandy
- Michał Olszański rozmawia z Krystyną Jandą
19:00 Marcin Meller zabiera w podróż po Gruzji
20:00 „Shirley Valentine” - monodram Krystyny Jandy (kino Bajka)*
20:00 Kultura się liczy - panel dyskusyjny z udziałem Małgorzaty
Kidawy-Błońskiej, Krzysztofa Dudka, Igora Janke, Henryka
Sawki
21:00 Formacja Nieżywych Schabuff - scena przy latarni morskiej
21:30 projekcja filmu Różyczka w reż. J. Kidawy - Błońskiego
22:00 Szkło Kontaktowe - Grzegorz Miecugow, Tomasz Sianecki
- emisja programu z Darłowa
Niedziela 15 lipca

13:30 Mistrzowie Polskiego Reportażu - spotkanie z Jackiem
Karczewskim, Mariuszem Szczygłem, Witoldem Szabłowskim
15:30 Ameryka Doroty Warakomskiej - Route 66 (film)
17:00 Na języku Bralczyka - Michał Ogórek rozmawia z profesorem
Jerzym Bralczykiem
18:00 Sto Pytań do Seweryna Blumsztajna
19:00 My i Oni - Michał Ogórek rozmawia z Teresą Torańską
22:00 Ewa Ewart zaprasza na Dzieci Biesłanu i Syndrom Meza Emeryta
23:00 Na serio czy dla jaj - kroniki z czasów PRL-u prezentuje
Michał Ogórek
* - spektakle w kinie Bajka przy ul. Morskiej 56
w Darłowie będą biletowane - bilet: 30 zł
- karnet na oba spektakle - 50 zł

Miejsce spotkań:
Terminal Sztuki przy ul. Kotwicznej w Darłówku

Miejsce koncertów:

Scena przy latarni morskiej - ul. Wschodnia w Darłówku

