
Co ważnego wydarzyło się 
w Darłowie w 2013 roku?! 

Program 
ferii zimowych 
w Darłowie. 

Kto wygrał paszport 
na Pogorię?! 5-67

Na ósmym już dorocz-
nym Balu Charytatyw-
nym na rzecz Domu
Hospicyjno-Opiekuń-
czego Caritas 
im. Biskupa Czesława
Domina w Darłowie
zebrano rekordową
sumę ponad 
80 tysięcy złotych. 

Bal odbył si 8 lutego 2014 w
Hotelu Lidia Spa & Wellness w
Darłówku. Zebrana kwota po-
kryje w większości zakup agre-
gatu prądotwórczego zabezpie-
czającego hospicjum w awaryjne
zasilanie oraz na inne najwa-
żniejsze potrzeby. Przez osiem
edycji tych charytatywnych im-
prez zebrano już ponad 600 ty-
sięcy złotych. Niezmiennie , od
samego początku organizują go
społecznie Danuta Woźniak i Jo-
anna Klimowicz we współpracy z
dyrektorami Domu Opieku-
ńczego. W ostatnich dwóch latach
był to ksiądz Krzysztof Sendecki.

Na bal zjechało 180 osób nie
tylko z Darłowa ale również z Ko-
szalina, Sławna, Ustki, Biało-
gardu, Jastrowia, Szczecina i Po-
znania.Wśród gości byli m.in.,
poseł na sejm i wiceminister śro-
dowiska Stanisław Gawłowski,
senator Piotr Zientarski, prezy-
dent Koszalin Piotr Jedliński, sta-
rosta sławieński Wojciech Wi-

śniowski i burmistrz Sławna
Krzysztof Frankenstein. 

W trakcie licytacji najwyższą
cenę osiągnęła oryginalna ko-
szulka Roberta Lewandowskiego
z Borussi Dortmund z auto-
grafem zawodnika. Koszulkę
przekazaną na aukcję przez Kazi-

mierza Wojnicza z Darłowa wyli-
cytował sławieński przedsi-
ębiorca Włodzimierz Olszewski.
Kwota końcowa tej licytacji – to
bagatela 11 tysięcy złotych!

Na pozostałych aukcjach także
było ciekawie a licytujący długo
nie dawali za wygraną. Pióra – pre-
zydenta Bronisława Komorow-
skiego i ministra zdrowia Bartosza
Arłukowicza stały się własnością
Marioli i Marka Wojniuszów
(Stocznia Darłowo) za łączną
kwotę sześciu tysięcy stu złotych.
Różaniec – dar papieża Franciszka
– kupił za 10 tysięcy przedsiębiorca
Ireneusz Nawrocki, a obraz prze-
kazany przez ministra Stanisława
Gawłowskiego wylicytował
Krzysztof Bobrowski za kwotę
4500 złotych. Doktor Krzysztof Ba-
stek z Koszalina nabył za kwotę 5
tysięcy złotych rzeźbę ofiarowaną
na licytację przez małżeństwo Woj-
niuszów. Kilka lat temu Wojniu-
szowie zakupili tą figurę ofiaro-
waną na bal przez kardynała
Kazimierza Nycza. 

Gwiazdą muzyczną wieczoru
był zespół Don Vasyl i Cygańskie

Gwiazdy. Tradycją stało się, że
występ gwiazdy sponsoruje firma
Toruńskie Zakłady Materiałów
Opatrunkowych pod marką Seni. 

– To zasługa proboszcza pa-
rafii św. Gertrudy księdza Euge-
niusza Gnibby. To on nawiązał z
firmą kontakt i go pielęgnuje.
Dzięki temu, co roku mamy
atrakcyjny koncert – mówi Da-
nuta Woźniak. 

Darłowski bal na rzecz hospi-
cjum jest jedną z większych im-
prez charytatywnych na Po-
morzu. Co roku bije też rekordy
pozyskanych funduszy. Dla przy-
kładu – tegoroczny bal charyta-
tywny w Koszalinie – przyniósł
56 tysięcy złotych.

Impreza w Darłówku była re-
lacjonowana przez Radio Ko-
szalin, Głos Koszaliński, i tygo-
dnik Obserwator Lokalny. �

VIII darłowski bal charytatywny

Rekordowy dochód

600
tysięcy złotych zebrano
podczas ośmiu edycji balu
charytatywnego

11-12

Szczodre 
serca 
darłowian

120 wolontariuszy 
w Darłowie zbierało datki
na WOŚP. Na terenie 
miasta Darłowa zebrano
22,4 tys. złotych. 

Tegoroczną zbiórką publiczną
w Darłowie zajmowały się cztery
sztaby WOŚP. Sztabem w Szkole
Podstawowej Nr 3 kierowała wi-
cedyrektorka – Małgorzata Wa-
wulska. Dzieci zebrały do puszek
4580 zł, a wraz z częścią z licytacji
– 5200 zł. 

W Zespole Szkół Morskich kie-
rowała sztabem Magdalena
Miszke – dyrektorka ZSM. Ze-
brano 2354 złote. 

Organizacją sztabu i zbiórki na
WOŚP w Zespole Szkół Społecz-
nych w Darłówku kierował Łu-
kasz Piórecki – zebrano 5437 zło-
tych. 

W Liceum Ogólnokształcącym
im. St. Żeromskiego tradycyjnie
od kilkunastu lat sztabem kie-
rował Janusz Resil. Wolonta-
riusze od Żeromskiego zebrali
wraz z częścią przypadająca na
szkołę z licytacji łącznie 9400 zło-
tych. 

Niezależnie od zbiórki do pu-
szek w Darłowskim Ośrodku
Kultury wicestarosta sławieński
Andrzej Protasewicz i Bogdan
Herbeć, dyrektor Zespołu Szkól
im. S. Żeromskiego,  prowadzili
licytację gadżetów i darów na
WOŚP podczas 6. Finału kon-
kursu „Odkrywamy talenty”.
Przyniosła ona dochód w wyso-
kości 2500 złotych. 

Łącznie na terenie miasta Da-
rłowa zebrano 22,4 tys. złotych.
Fundacja Wielka Orkiestra Świ-
ątecznej Pomocy ze środków,
które zebrano podczas 22. Finału
WOŚP doposaży szpitale dzie-
cięce i oddziały geriatryczne w
nowoczesny sprzęt. �

22,4
tys. złotych zebrano 
podczas tegorocznego 
finału WOŚPWłodzimierz Olszewski z koszulką Roberta Lewandowskiego w towarzystwie

organizatorek balu – Danuty Woźniak (z lewej) i Joanny Klimowicz.

Już niebawem
Kolejna impreza z wieloletnimi
tradycjami już niebawem. 1
marca w Bobolinie w ośrodku
wczasowym Bursztyn odbędzie
się bal charytatywny, z którego
dochód tym razem zostanie prze-
znaczony na działalność Dzien-
nego Ośrodka Rehabilitacyjno-
-Terapeutycznego. Informacja dla
chętnych do udziału w balu – są
jeszcze ostatnie wolne miejsca.
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Darłowscy wędkarze
podsumowali bogaty
ubiegły rok. Teraz myślą
o czekającym ich w tym
roku jubileuszu 65-lecia.  

W niedzielę, 12 stycznia, w da-
rłowskim Ośrodku Rozrodu Ło-
sosia obradowali członkowie Koła
nr 12 „Łosoś” – Polskiego Związku
Wędkarskiego. Darłowskie koło
PZW, którym kieruje zarząd z Pio-

trem Eblem na czele liczy 140
członków i zaliczane jest do jed-
nych z najlepszych w Polsce.
Świadczą o tym wyróżnienia jego
członków, czy powierzanie im or-
ganizacji ważnych zawodów i mi-
strzostw. Nadmorskie Darłowo po-
strzegane jest jako najbardziej
dynamicznie rozwijający się
ośrodek wędkarstwa w Polsce. Sza-
cuje się, że w roku 2013 odwiedziło
miasto blisko 80 tys. amatorów

wędkarstwa morskiego i śródlądo-
wego. Często przybywają do Da-
rłowa dziennikarze z prasy węd-
karskiej i telewizji Taaaka Ryba, co
owocuje interesującymi informa-
cjami promującymi Królewskie
Miasto Darłowo i jego wędkarskie
walory.

W roku ubiegłym dla
członków koła zorganizowano 8
zawodów wędkarskich na darłow-
skich łowiskach i 3 rodzinne wy-
jazdowe, w tym 2 z cyklu Grzyby –
Ryby. Wielkim powodzeniem cie-
szyły się zawody wędkarskie dla
dzieci przeprowadzone w Dniu

Dziecka. Wysoko oceniono zorga-
nizowane prze darłowskie koło
Mistrzostwa Polski z plaży i
Grand Prix Polski w wędkarstwie
morskim. Z inicjatywy prezesa

koła władze zarządu Melioracji
Urządzeń Wodnych woje-
wództwa zachodniopomorskiego

przyjęły do planu wykonanie
przepławki dla ryb łososiowatych
na Kanale Młyńskim. Należy pod-
kreślić, że bardzo dobrze się roz-
wija założona w 2012 Darłowska
Szkółka Wędkarska. W przedsta-
wionym wędkarzom sprawoz-
daniu zarząd podkreślił bardzo
dobrze układającą się współpracę
z darłowskim samorządem, który
wspomaga koło w jego licznych
przedsięwzięciach. 

Rok 2014 jest jubileuszowym dla
darłowskiego wędkarstwa, gdyż
minie 65 lat od momentu utwo-
rzenia koła PZW w Darłowie. �

Czas na jubileusz 

140
członków liczy Koło

„Łosoś”

W sali konferencyjnej darłow-
skiego ratusza 9 stycznia odbyło się
noworoczne spotkanie samo-
rządowe władz miasta z zaproszo-
nymi przedstawicielami samo-
rządów, duchowieństwa, radnymi,
biznesu, oświaty, organizacji poza-
rządowych, miejskich spółek i pla-
cówek kultury. 

W spotkaniu udział wzięli m.in.:
starosta powiatu sławieńskiego –
Wojciech Wiśniowski, przewodni-
czący Rady Miejskiej Zbigniew
Grosz, wójt gminy Darłowo Fran-
ciszek Kupracz. 

Arkadiusz Klimowicz ser-
decznie przywitał przybyłych gości
i złożył życzenia noworoczne. W
imieniu samorządu powiatowego
realizacji noworocznych postano-
wień życzył starosta sławieński –
Wojciech Wiśniowski. Następnie,
jak co roku wręczył wyróżnienia za
podjęte w roku ubiegłym inicja-
tywy, które miały istotny wpływ
na budowanie pozytywnego wize-
runku Darłowa i jakości życia. Po-
dziękowania za twórcza pracę
przekazał nagrodzonym także wło-
darz Darłowa, podkreślając ich
wkład w budowanie nowej jakości
życia lokalnej społeczności. 

Dyrektorka Miejskiego Gimna-
zjum im. S. Dulewicza Małgorzata
Świątkowska została wyróżniona
za owocną współpracę ze Związ-
kiem Harcerstwa Polskiego. Wy-
różnienie przeznaczono dla Kręgu
Seniora ZHP „Darłowianie” pod
przewodnictwem Barbary Łesak za
służbę, wieloletnią pracę z mło-
dzieżą i dziećmi oraz popularyzację
pięknych idei polskiego skautingu. 

Kolejną wyróżnioną przedsta-
wicielką oświaty była dyrektorka
Zespołu Szkół Morskich Magda-
lena Miszke wraz z Agnieszką Mic-
kiewicz, Urszulą Kozłowską Emilią
Kamecką i Robertem Gorgolem. Pe-
dagodzy otrzymali wyróżnienie za
organizację wydarzenia pn. „Pokaz
Stołów Wigilijnych”, które na
trwałe wpisało się w tradycję ocze-
kiwania Świąt Bożego Narodzenia
naszego nadmorskiego grodu.

Wśród nagrodzonych nie za-
brakło przedstawicieli sportu. Prezes
klubu kolarskiego BCM – Nowatex –
Ziemia Darłowska,  Eugeniusz
Adamów wraz z kolarkami na czele
z Darią Pikulik uhonorowano za po-
pularyzację darłowskiego kolarstwa
kobiecego, imponujące wyniki spor-

towe na najważniejszych torach i
szosach kolarskich w kraju i poza
jego granicami.

Z kolei Katarzyna i Wojciech Po-
lakowscy prowadzący Uczniowski
Klub Sportowy „Orlik” w Darłowie
zyskali uznanie za rozwijanie spor-
towych pasji wśród młodego poko-
lenia, naukę woli walki i rywali-
zacji zgodnej z zasadami fair play
oraz organizację wielu rodzinnych
imprez piłkarskich w Darłowie.

Wyróżniono także Honorowy
Klub Krwiodawców „KROPELKA”
za niesienie bezinteresownej po-
mocy daru ratującego bezcenne
życie ludzkie. W imieniu Klubu wy-
różnienie odebrała Sylwia Szym-
czak 

L. WALKieWicZ

Wyróżnieni za działanie
Podczas noworocznego spotkania w ratuszu
uhonorowano mieszkańców, którzy 
w codziennym działaniem budują pozytywny
wizerunek Darłowa.

Gratulacje w imieniu Kręgu Seniora Darłowianie odebrała druhna Małgorzata
Świątkowska.

Joanna i Wojciech Polakowscy od ponad 3 lat zajmują się prowadzeniem sto-
warzyszenia – klubu piłkarskiego Orlik Darłowo.

Dyplom pamiątkowy z rąk burmistrza odebrały, w imieniu Klubu Kolarskiego
Ziemia Darłowska, siostry Daria i Wiktoria Pikulik oraz Wiktoria Konopka.

Spotkanie świąteczno-noworoczne. Od lewej nauczyciele Zespołu Szkół Mor-
skich: Agnieszka Mickiewicz, Robert Gorgol i dyrektor Magdalena Miszke. Gratulacje dla Klubu Honorowych Dawców Krwi Kropelka odebrała Sylwia Szymczak.
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Gospodarką odpadami 
i sprzątaniem miasta zaj-
muje się Zakład
Oczyszczania i Estetyzacji
Miasta w Miejskim
Przedsiębiorstwie
Gospodarki Komunalnej
w Darłowie. Kieruje nim
Katarzyna Demska.

Codziennie, od godziny 6 rano,
pracownicy ZOIEM sprzątają, zimą
odśnieżają i posypują drogi i chod-
niki, jesienią grabią liście, opróżniają
kosze oraz zbierają odpady z całego
miasta w oparciu o ustalony har-
monogram prac. Do wywożenia,
transportu i opróżniania odpadów
używają specjalistycznego sprzętu
dostosowanego do rodzaju pojem-
ników i kontenerów na odpady.
Wszystkie odpady trafiają do
Punktu Selektywnej Zbiórki Od-
padów Komunalnych (PSZOK) po-
łożonego przy ulicy F. Chopina.
Tam w znacznej części przebiega se-
gregacja odpadów. 

Tworzywa sztuczne rozdzielane
są na przeźroczyste i kolorowe, a
następnie sprasowane w bele po
około 200 kg, Do osobnych boksów
trafiają opakowania szklane, skąd
podobnie jak tworzywa sztuczne
są wywożone do recyklingu. Nie-
dawno zgodnie z wymogami
ustawy o odpadach urządzono sta-
nowiska i odpowiednie pojemniki
na gromadzenie makulatury, wiel-
kogabarytowych odpadów i opa-
kowań takich jak np.: zużyte
opony, gruz, meble. Osobno gro-
madzone są lampy fluorescencyjne

(świetlówki, rtęciówki, itp.), aku-
mulatory ołowiowe, niklowo-kad-
mowe, baterie alkaliczne i pozo-
stałe, przepracowane oleje
silnikowe, przeterminowane lekar-
stwa, termometry, opakowania po
rozpuszczalnikach, farbach i lakie-
rach, chemikalia, zużyte
urządzenia elektryczne i elektro-
niczne, w tym zawierające freony, a
także odpady ulegające biodegra-
dacji. Odrębnie składowane są me-
tale i złom oraz odzież i tekstylia.
Wszystko jest przeważone odnoto-
wane i wysłane do specjalistycz-
nych odbiorców. 

Można stwierdzić, że w zbiórce
i segregacji odpadów zrobiliśmy
spory krok do przodu, szczególnie
przy zbieraniu odpadów w sys-
temie workowym. Często jednak
zdarzają się przypadki, szczególnie
w dużych kontenerach stojących
przy blokach, że część mieszka-
ńców w ogóle nie segreguje śmieci
i wrzuca szkło i opakowania z two-
rzyw sztucznych do ogólnego kon-
tenera, co bardzo mocno kompli-
kuje gospodarkę odpadami i
powoduje wzrost kosztów segre-
gacji. Mamy nadzieję, że to się
zmieni.                                                     

Co roku samorząd lub MPGK
dokupują nowy sprzęt zarówno do
sprzątania miasta, jak i do gospo-
darki odpadami. W tym roku
miasto kupiło specjalistyczny od-
kurzacz do sprzątania. Natomiast
MPGK kosztem 134 tys. zł zakupiło
specjalistyczny samochód do se-
lektywnej zbiórki i transportu od-
padów. �

Dbają o czystość miasta

Jest światło 
na Wyszyńskiego
i Popiełuszki

Z końcem 2013 roku przy

dwóch darłowskich tymcza-

sowych ulicach: kardynała

Stefana Wyszyńskiego i księdza Je-

rzego Popiełuszki zamontowano 27

lamp oświetlających. Z kasy miasta

na ten cel wydano 172.200 złotych.

Ulicę Wyszyńskiego oświetliło 15

energooszczędnych lamp ledowych,

a Popiełuszki 12 lamp. �

Uwaga!
Burmistrz Miasta Darłowo

przypomina, iż Mieszkańcy

Osiedla Darłówko zobowią-

zani byli złożyć nowe deklaracje z wy-

sokością opłaty za odbiór odpadów

komunalnych z podaniem średniego

miesięcznego zużycia wody za po-

przedni rok kalendarzowy do końca

stycznia. 

Mieszkańcy miasta Darłowo powinni

również złożyć nową deklarację w

przypadku zmiany ilości osób za-

mieszkałych w nieruchomości. �

Najwięcej zajmuje
się turystyką, ale
niektórzy mogą
produkować broń i
amunicję, a nawet
statki kosmiczne 
– wynika z rejestru
firm darłowskich.
Ogółem w Darłowie
działa aż 1514
firm! Najstarszy
przedsiębiorca ma
92 lata!

Z rejestru firm i podmiotów go-
spodarczych prowadzonego w
Urzędzie Miejskim wynika, że w
Darłowie działało w roku ubiegłym
1514 firm. Ilość ta nie zmieniła się w
porównaniu do roku 2012. Przez
cały rok 2013 działało 919 przedsi-
ębiorstw, a 596 okresowo, głównie
w sezonie letnim. Najwięcej, bo 648
posiada i prowadzi obiekty nocle-
gowe dla turystów i wczasowiczów
oraz wynajmuje kwatery. Restau-
racje i placówki gastronomiczne
prowadzi 216 prywatnych właści-
cieli. Sprzedażą detaliczną, han-
dlem na straganach i targowiskach
zajmuje się najczęściej sezonowo
173 osoby. Specjalistyczne roboty
budowlane oferuje 154 firmy. Sto-

larkę budowlaną i montaż okien
ma zarejestrowaną 145 przedsi-
ębiorstw. Przygotowaniem i poda-
waniem napoi zajmuje się 139 pod-
miotów gospodarczych. W
wykonywaniu i konstrukcji i po-
kryć dachowych specjalizuje się 111
firm, a tynkowaniem 120. Wyko-
nywaniem instalacji wodno-kana-

lizacyjnych, cieplnych, gazowych i
klimatyzacyjnych zajmuje się 123
podmioty. Drogowy transport to-
warów prowadzi 89 osób.  

Interesującą zapewne może być
statystyka dotycząca wieku da-
rłowskich przedsiębiorców. 

Na ogółem 590 sklasyfikowa-
nych właścicieli firm 117 jest w
wieku od 19-29 lat. Znacznie wi-
ęcej, bo 311 osób ma 30-39 lat. W
wieku 40-49 są 263 osoby. 

Najwięcej przedsiębiorców (296)
prowadzi firmy, mając 50-60 lat.
192 osoby prowadzą działalność
gospodarczą w wieku 60-65 lat. Biz-
nesem zajmuje się też 139 eme-
rytów, w tym 26 powyżej 80 lat i
jedna osoba w wieku 92 lat. 

W Darłowie mamy też 22 tak-
sówkarzy, a 24 osoby zajmuje się
działalnością portali interneto-
wych. Zarejestrowane są też takie
firmy, które mogą się zajmować
m.in. produkcją wojskowych po-
jazdów bojowych, taboru szyno-
wego, statków kosmicznych, wy-
twarzaniem monet, transportem
kosmicznym, produkcją samo-
chodów osobowych, autobusów i
motocykli, kabli światłowodo-
wych, produkcją broni i amunicji,
materiałów wybuchowych, desty-
lowaniem, rektyfikowaniem i
mieszaniem alkoholi, produkcją
lokomotyw i taboru szynowego,
czy działalnością detektywi-
styczną. �

Przedsiębiorczy jak... darłowiak
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emerytów zajmuje się 

w Darłowie biznesem, 

w tym 26 ma powyżej 

80 lat, a jedna 92 lata

W 2013 roku do portu
morskiego w Darłowie
wpłynęły 84 statki han-
dlowe, a przeładunki
towarów wyniosły 110
tysięcy ton – poinformo-
wał kapitanat portu
Darłowo. 

Z darłowskiego portu mor-
skiego w roku 2013 wywieziono
57,099 ton towarów. Jednocześnie
przywieziono do Darłowa 51,561
ton towarów.  Ubiegłoroczne ob-
roty wyniosły 108,660 ton.  Mimo
tego wyniku obroty w stosunku do
rekordowego roku 2012 spadły o
80 tys. ton. Aż 55 statków o po-
nadnormatywnych gabarytach
otrzymało w 2013 zezwolenie za-
winięcia do portu w Darłowie. 

– Ponadnormatywne statki to
takie jednostki, które są dłuższe niż
75 metrów, lub mają zanurzenie

ponad 4 metry – wyjaśnia kapitan
portu Bogusław Janiczak.  Główną
agencją maklerską zajmującą się
handlem morskim przez nasz port
jest Oddział Morskiej Agencji
Gdynia w Darłowie. Agencja prze-
ładowała 59.200 ton m.in. pszenicy,
żyta, wapna, rzepaku otręb, dolo-
mitu, drewna i kruszywa. 

Port w Darłowie jest oczkiem w
głowie darłowskiego samorządu,
jak wielokrotnie podkreślał Arka-
diusz Klimowicz, burmistrz miasta
Darłowo. W celu zwiększenia prze-
ładunków modernizowana i rozwi-
jana jest infrastruktura portowa i
drogi dojazdowe do portu. W roku
ubiegłym Urząd Morski w Słupsku
skończył w Darłowie przebudowę
Nabrzeża Skarpowego i Parkowego
o łącznej długości 1337 metrów. Na-
tomiast darłowski samorząd, wspo-
magając się funduszami unijnymi
kończy przedłużanie Nabrzeża

Słupskiego  na długości 120 metrów
oraz buduje nowy basen rybacki. 

Przebudowy i modernizacje
umożliwią pogłębienie toru wod-
nego dla statków handlowych, a co
za tym idzie wchodzenie statków o
większej ładowności. Oprócz funkcji
handlowej i rybackiej port w Da-
rłowie poprzez budowę w roku
ubiegłym portu jachtowego roz-
winął funkcję turystyczną. Dzięki
temu Darłowo odwiedziło blisko
500 jachtów morskich z całej europy.
Funkcja turystyczna portu podobnie
jak funkcje handlowa i rybacka
portu będzie w dalszym ciągu roz-
wijana m.in. poprzez budowę ter-
minala odpraw granicznych. �

Pełne nabrzeża 1450
metrów nabrzeża 
przebudowano 
w ubiegłym roku 
w darłowskim porcie

30 grudnia zakończono
w darłowskim 
awanporcie pogłębianie 
toru wodnego.

Niedawny orkan Ksawery po-
łączony ze sztormem o sile 9-11 w
skali Beauforta przy maksymalnym
stanie wody w sięgającym 640 cm
w porcie Darłowo, oprócz szkód w
pasie nadmorskim, dokonał wy-
płycenia toru wodnego w darłow-
skim awanporcie. Aby umożliwić
dostęp statków handlowych do
portu w Darłowie Urząd Morski w
Słupsku postanowił zlikwidować
wypłycenie toru. Przez kilka dni ły-
żkowa pogłębiarka „Małż II” wy-
dobywała piasek z toru i wywoziła
urobek na klapowisko. Łącznie wy-
dobyto 3841 m sześc. piasku. �

Tor dla większych statków 

l

l

Krótko
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Miasto Darłowo prze-
znaczy w tym roku 
na inwestycje ponad
41 milionów złotych 
– prawie połowę
budżetu! 

23 grudnia na sesji Rady Miej-
skiej radni przy jednym glosie
wstrzymującym się  uchwalili bu-
dżet miasta Darłowo na 2014 rok.
Władze miasta prawie połowę bu-
dżetu przeznaczyły na inwestycje.
Zapisane w nim dochody mają wy-
nosić 51.349.315 zł. Przyszłoroczny
budżet przewiduje wydatki na
kwotę 85.680.494 zł. Z tej sumy
41.293.735 zł, czyli 48,2 procent pla-
nuje się przeznaczyć na wydatki
majątkowe czyli inwestycje.

– Mimo, że rok 2014 nie będzie
dla finansów miasta Darłowa łatwy
zdecydowaliśmy, że nie będziemy
podwyższać na rok 2014 zarówno
podatku od nieruchomości jak po-
datku od środków transportowych
– stwierdził burmistrz Arkadiusz
Klimowicz.

W strukturze wydatków wyjąt-
kowe miejsce zajmuje rybołówstwo
i rybactwo, na które przeznaczono
ponad 15 mln zł. W ramach tych
wydatków 9.592.00 zł przezna-
czono na kontynuację budowy no-
wego basenu rybackiego w porcie
oraz 5.469.885 zł na przedłużenie
Nabrzeża Słupskiego.

Równie ważną dziedziną jest
także transport i łączność, na które
przeznaczono 14.837.800 zł. 

W ramach tych sum zaplano-
wano następujące inwestycje:

– poprawa dostępności do portu

morskiego w Darłowie z sieci dróg
krajowych i wojewódzkich poprzez
budowę dróg dojazdowych –
13.000.000 zł                                           

– budowa przystani jachtowej
na pomostach pływających w ba-
senie rybackim – 1.600.000 zł,   

– budowa chodników przy uli-
cach: gen. Maczka – 70.000 zł, Ksi-
ężnej Anny – 30.000 zł, Spokojnej –
120.000 zł,

– budowa parkingu przy ul.
Wyspiańskiego (etap I) – 150.000 zł,

– budowa skrzyżowania ulic Le-
śnej z Wiśniową – 70.000 zł,

– budowa ulicy nowoprojekto-
wanej (dojście do Orlika przy ZS –
Żeromskiego) dokumentacja tech-
niczna – 30.000 zł

– budowa ul. Polnej – 69.000 zł
– odwodnienie ul. Wiejskiej –

100.000 zł,
– dokumentacja drogi we-

wnętrznej Krótka/Podzamcze –
50.000 zł

– przebudowa podwórek na
Starym Mieście – 200.000 zł,

– zakup i montaż świateł nawi-
gacyjnych – 350.000 zł,

Na turystykę przeznaczono
1.789.012 zł, z tego na budowę ter-
minala pasażerskiego zaplano-
wano kwotę 1.250.000 zł, na opra-
cowanie dokumentacji technicznej
budowy promenady spacerowej –
200.000 zł oraz na utrzymanie plaż
i realizację projektu „Interface
Plus” 399.012 zł.

Na gospodarkę mieszkaniową
przeznaczono sumę 2.757.334 zł.

Na administrację publiczną za-
planowano wydatki w wysokości -
6.582.106 zł, w tym 196.375 na funk-
cjonowanie Rady Miejskiej, 60.000

zł na zakup sprzętu komputero-
wego i zakup oprogramowania,
628.000 zł na promocję miasta.

Oświata i wychowanie oraz
edukacyjna opieka wychowawcza
w roku 2014 pochłoną 15.361.122
zł. Na opiekę społeczną i profilak-
tykę społeczną przeznaczono
8.712.085 zł. Wydatki na gospo-
darkę komunalną i ochronę środo-
wiska wyniosą 5.533.199 zł, w tym
300 tys. zł przeznaczono na bu-
dowę oświetlenia ulic; Polnej, Wy-
bickiego i Lutosławskiego. 

Blisko trzy miliony pójdzie na
gospodarkę odpadami. Na kulturę
i ochronę dziedzictwa narodowego
zaplanowano wydatki na kwotę -
1.441.859 zł, w tym na utrzymanie i
działalność DOK – 947.153 zł, Bi-
blioteki Miejskiej – 357.717 zł. 

Wydatki na kulturę fizyczną i
sport mają wynieść rekordowo
10.128.990 zł.  W ramach tych wy-
datków zaplanowano 1.600.000 zł
na budowę Sali Sportowej w Ze-
spole Szkół im. S. Żeromskiego i
7.500.000 zł na budowę Bałtyckiego
Centrum Kongresowego. Ponadto
na budowę całorocznych siłowni
na wolnym powietrzu wraz z ele-
mentami malej architektury zapla-
nowano wydatki na kwotę –
584.590 zł. 

Na ochronę zdrowia zaplano-
wano 683.500 zł. 

Planowana różnica między do-
chodami, a wydatkami w wyso-
kości 34.331.179 zł zostanie pokryta
z nadwyżki budżetowej z lat ubie-
głych i dotacji unijnych w wyso-
kości 16.331.179  zł oraz kredytem
inwestycyjnym na kwotę 18.000.000
zł. �

Milionowe 
inwestycje 

1 lutego nastąpiła zmiana
na stanowisku dyrektora
biura Darłowskiej Lokalnej
Grupy Rybackiej.
Sławomira Hermana
zastąpił Rafał Radzikowski
dotychczasowy specjalista
do spraw strategii i fundu-
szy unijnych.

– Sławomir Herman to wysoce
wykwalifikowany specjalista do
spraw funduszy unijnych. – mówi
burmistrz A. Klimowicz i prezes
DLGR w jednej osobie – Zanim zo-
stał dyrektorem w grupie rybackiej
pracował w referacie inwestycji w
darłowskim ratuszu. Wspólnie z
panem Hermanem uznaliśmy, że
jego powrót do urzędu miejskiego
jest teraz bardzo potrzebny z uwagi
na ogrom zadań inwestycyjnych i
potrzebę wzmocnienia zespołu do
pozyskiwania środków z nowego
budżetu Unii Europejskiej. Pro-
gram rybacki natomiast dobiega
końca – ogłoszone zostały już
ostatnie konkursy. W związku z
tym dwuosobowy zespół pod kie-
rownictwem Rafała Radzikow-
skiego wystarczy do realizacji
zadań biura DLGR – kończy bur-
mistrz Klimowicz. �

Zmiany w DLGR

Sławomir Herman (z lewej) i Rafał Radzikowski.

bal w obiektywie

Na sali nie było wolnego miejsca.

Licytacja zestawu win.

Don Vasyl - najbardziej znany 
cygański artysta.

Przedmioty na licytacje.

Widowiskowy występ cygański. 
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Paszport na „Pogorię”

Dziesięciu młodych mieszka-
ńców Darłowa wyruszy w rejs po
Morzu Śródziemnym 28 lutego,  a
do portu zawiną 9 marca. Najwi-
ęcej, bo aż pięciu uczniów, co wła-
ściwie jest zrozumiałę, zakwalifi-
kowało się z Zespołu Szkół
Morskich w Darłowie Kolejna
trójka zamustruje się z Zespołu
Szkół im. Stefana Żeromskiego. Ko-
lejna dwójka to dwójka gimnazjali-
stów z Miejskiego Gimnazjum im.
S. Dulewicza oraz  Społecznego
Gimnazjum STO. Warto zauważyć,
że wśród osób, któ®e uzsykały
paszporty na "Pogorię" są dwie
dziewczyny. Gratulujemy i ży-
czymy pomyślnych wiatrów.

Oficjalną część konkursowych
zmagań otworzył włodarz miasta,
zaś o szczegółach informował Zbi-

gniew Mielczarski – kierownik re-
feratu oświaty i pomocy społecznej
w UM. Młodych kandydatów na
rejs żaglowcem w morski klimat
wprowadził zespół szantowy „Nie-
zbędny Balast”. W olimpiadzie na
66 uczniów, którzy złożyli dekla-
racje udział wzięło 63 uczniów.
Wszyscy otrzymali test zawierający
100 pytań. Pytanie zawierało 4 od-
powiedzi, z których jedna była pra-
widłowa. Po dwóch godzinach ko-
misja zebrała odpowiedzi. W
trudnym teście, co przyznawali
zgodnie wszyscy uczestnicy, znaj-
dowała się połowa pytań z zakresu
żeglarstwa, kolejnych 40 dotyczyło
biologii i geografii mórz oraz oce-
anów, a ostatnie 10 obejmowało
wiedzę z zakresu udzielania pierw-
szej pomocy medycznej. �

Dziesięciu laureatów „Olimpiady Wiedzy
Paszport na „Pogorię otrzymało z rąk 
burmistrza Darłowa Arkadiusz Klimowicza
symboliczne paszporty. Dzięki swojej wiedzy
przeżyją wyjątkową przygodę na pokładzie
żaglowca. 

Laureaci
„Paszportu 
na Pogorię”:

1.  Jacek Derliński – uczeń Zespołu
Szkół Morskich w Darłowie, 63 pkt

2. Piotr Morawski – uczeń Zespołu
Szkół im. St. Żeromskiego, 62 pkt

3. Katarzyna Czerwińska – uczennica
Zespołu Szkół Morskich, 59 pkt

4. Kamila Stefaniak – uczennica
Miejskiego Gimnazjum im. S. Dule-
wicza, 57 pkt

5. Łukasz Fila  – uczeń Zespołu Szkół
Morskich, 55 pkt 

6. Paweł Raszkiewicz – uczeń Ze-
społu Szkół Morskich, 54 pkt

7. Szymon Choma – uczeń  Zespołu
Szkół Morskich, 54 pkt 

8. Maciej Borowski – uczeń Społecz-
nego Gimnazjum STO, 54 pkt

9. Mateusz Wuwer – uczeń Zespołu
Szkół im. St. Żeromskiego, 54 pkt

10. Piotr Opaluch –  uczeń Zespołu
Szkół im. St. Żeromskiego, 53 pkt

Życzymy powodzenia! Cała naprzód ku morskiej przygodzie!

Przykładowe 
pytania:

1. Jaka jest powierzchnia ożaglo-
wania statku POGORIA?

2. Ile wynosi zasolenie Morza
Śródziemnego?

3. Około ilu gatunków liczy fauna
Morza Śródziemnego?

4. Sardynia – która to pod
względem wielkości wyspa
Morza Śródziemnego?

5. Wskaż prawidłowy numer kie-
runkowy do Włoch.

6. Która wyspa znana jest jako
„Latarnia Morza Śródziemnego”?

7. Jakie kolory występują we
fladze narodowej Włoch?

8. Bukszpryt to?

9. Europejski Numer Alarmowy
to cyfry?

10. Udar cieplny to...
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KALEJDOSKOP

2013

Styczeń Kwiecień
Rok rozpoczęliśmy smutnym akcentem. Zmarł kardynał Józef Glemp – Hono-
rowy Obywatel Miasta Darłowa.

Luty

Żyliśmy jeszcze karnawałem i feriami zimowymi. Rozpoczęto rozmowy doty-
czące ponownego uruchomienia połączenia morskiego między Darłowem, 
a duńską wyspą Bornholm. Nowym operatorem zostaje Żegluga Kołobrzeska. 

Rozpoczął się ruch na ulicy Nadmorskiej w Darłówku Zachodnim. W lutym do-
konane zostały wszystkie odbiory i drogą pojechały pierwsze samochody. Koszt
budowy drogi wyniósł blisko 9 milionów złotych. Większość z tej kwoty pozy-
skaliśmy z funduszy unijnych i budżetu państwa.

Droga Krajowa nr 37 (Darłowo – Karwice) jest już prawie w całości wyremon-
towana. Pozostał jeszcze tylko do zrobienia najgorszy jej odcinek: Darłowo 
– Rusko.

Po kilkunastomiesięcznej przerwie remontowej w kwietniu odbyły się pierwsze
zajęcia wychowania fizycznego na sali gimnastycznej Miejskiego Gimnazjum.
Remont i modernizacja sali to koszt blisko 400 tysięcy złotych. Także w kwietniu
ratusz ogłosił przetarg na budowę nowej hali sportowej przy Zespole Szkół im.
Stefana Żeromskiego.

Czerwiec

Po raz drugi w historii miasta do darłowskiego portu zawinął legendarny żaglowiec – trój-
masztowa Pogoria. Ruszają prace związane z budową hali sportowej przy ul. Stefana Że-
romskiego. Koniec inwestycji przewidziany jest na wrzesień 2014 roku.

W kwietniu, za sprawą nierzetelnie przygotowanego przez dziennikarza TVP re-
portażu, zrobiło się głośno o możliwości zamknięcia latem wschodniej części
darłowskiej plaży. Tę nie do końca prawdziwą informację, która przestraszyła
turystów i darłowiaków, szybko dementowaliśmy podając, że pierwszą część
plaży będzie dostępna dla wszystkich już podczas weekendu majowego, a w wa-
kacje do użytku dla spragnionych słońca i kąpieli zostanie udostępniony ponad
kilometr plaży. Całe zamieszanie spowodowane było trwającą ciągle wielką in-
westycją umacniania brzegu morskiego na odcinku od Darłowa do Wicia wartą
prawie 100 milionów złotych, realizowaną przez Urząd Morski.

Marzec

To miesiąc, w którym rozpoczęliśmy przygotowania do stworzenia specjalnej
strefy ekonomicznej na terenach obejmujących m.in. okolice portu. Zaczęła się
też kampania informacyjna dotycząca nowej organizacji odbioru nieczystości
na terenie miasta.

Maj

Wielkie otwarcie sezonu żeglarskiego oraz obchody 701. urodzin Darłowa.
Większość z uroczystych wydarzeń odbywała się w porcie – w nowo wybudo-
wanej marinie jachtowej.

Lipiec

To już tradycyjnie szczyt sezonu turystycznego. Dobra pogoda dopisała. Wakacje standar-
dowo rozpoczęły się zlotem pojazdów wojskowych na darłowskiej patelni. W połowie lipca
odbyło się najważniejsze darłowskie wydarzenie kulturalne – Festiwal Media i Sztuka, or-
ganizowany we współpracy z Radiem Koszalin. Miesiąc zakończył się cyklem spotkań ze zna-
nymi pisarzami w ramach Darłowskich Spotkań Literackich.

Oczywiście nie możemy zapomnieć o informacji, że w lipcu – po kilku latach przerwy – zo-
stało wznowione połączenie promowe między Darłowem a duńską wyspą – Bornholm.

Sierpień

Do Darłowa zawitał ambasador USA w Polsce – Stephen D. Mull. Wizyta była
krótka, ale treściwa. W darłowskim ratuszu rozmawiano o tarczy, farmach
wiatrowych i wizach. Spotkanie zakończyło się spacerem po mieście i zwie-
dzeniem darłowskiego zamku.

Urząd Morski udostępnił nowo wybudowane nabrzeże wzdłuż parku przy ulicy
Conrada. Bulwar portowy nad kanałem cieszy się dużym powodzeniem wśród
spacerowiczów. Kolejne regaty w tym roku – tym razem o wysokiej randze.
Wspólnie z Polskim Związkiem Żeglarskim i Morskim Klubem TRAMP zorgani-
zowaliśmy Żeglarskie Mistrzostwa Polski. 

Wrzesień

Wrzesień. Ostatni odcinek drogi krajowej (Darłowo – Rusko) wreszcie został wy-
remontowany. Po wielu monitach darłowskiego samorządu GDDKiA położyła
nową asfaltową nawierzchnię na ul. Wojska Polskiego i wyremontowała
chodnik. Ruszają budowy ulic: Nadbrzeżnej, Nagietkowej, Fiołkowej i Ma-
kowej,a ulicą Kowalską można już chodzić po nowej nawierzchni. 

Październik

Został ocieplony budynek socjalny przy ul. Portowej. Na poprawie warunków
bytowych skorzysta 28 mieszkających tam lokatorów. Rozpoczynają się prace
nad budową nowoczesnego energooszczędnego oświetlenia ulicy Przemy-
słowej, Wyszyńskiego i Popiełuszki.

Grudzień

Zakończyły się prace przy budowie ronda na ulicy Morskiej. Można już bez prze-
szkód dojechać ulicą Morską i Conrada do Darłówka Wschodniego.
Na początku miesiąca miasto nawiedził Ksawery, największy huragan w ostat-
nich latach. Sporo szkód poczynił w porcie. Wzburzona woda zniszczyła falo-
chrony, a kilkutonowymi gwiazdoblokami miotała przerzucając nawet o kilka-
dziesiąt metrów. Jeden z takich gwiazdobloków, na pamiątkę wydarzenia –
huraganu Ksawery, pozostanie w miejscu gdzie wyrzuciło go morze.Po kilku
miesiącach intensywnych prac ul. Nadbrzeżna jest już gotowa.

Burmistrz Darłowa ogłasza przetarg na budowę dróg dojazdowych do portu.
Wartość kosztorysowa tej inwestycji to bagatela ponad 25 milionów złotych!
Trwają prace przy budowie nowego nabrzeża i basenu rybackiego w darłow-
skim porcie. 

Listopad

Zakończyły się prace modernizacji otoczenia szkoły podstawowej nr 3. Za 400
tysięcy złotych wykonane zostały: nawierzchnie wokół szkoły, nowe ogro-
dzenie oraz oświetlenie.
W szkole prowadzone są także zajęcia z użyciem nowo zakupionego sprzętu
komputerowego – tablic interaktywnych, projektorów i komputerów przeno-
śnych. Zakup został sfinansowany z budżetu miasta.

Największy most w historii Darłowa został postawiony w miejscu zdemonto-
wanej „kładki kutrowskiej”. Rozpiętość łuków mostu wynosi 48 metrów. Jest to
część inwestycji drogowej prowadzonej przez Zarząd Dróg Wojewódzkich.
Wartość prac budowlanych związanych z ustawieniem mostu przekracza 15 mi-
lionów złotych.
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Spośród 12 zespołów 
i indywidualnych artystów
najlepszą okazała się 
Daria Dydyny wygrywając
6. edycję konkursu
Odkrywamy Talenty.
Nagrodę publiczności
otrzymał duet taneczny 
– klaudia Witkowska 
i Diana Piotrowska.

Eliminacje do konkursu odbyły
się 14 grudnia 2013 roku, natomiast
finał rozegrano 12 stycznia w Kinie
„Bajka”. Do tegorocznego finału
dostało się 12 zespołów i uczest-
ników indywidualnych. W finale
wystąpili: (Ind Out,  Kacper Koło-
dziejczyk,  Janusz „Raptus” Waściń-
ski, Daria Dydyna, Idalia Jaskólska
– D.S.T – W Revoltade, Tomasz
„Tikson” Wójcik, Crazy Crackers
CREW, Natalia Ordak, Klaudia
Witkowska & Diana Piotrowska,
Darłowskie Studio Taneczno-
-Wokalne Revoltade, Celtiq,
ENTER. 

Jury konkursu składające się 

z przedstawicieli z różnych dzie-
dzin sztuki wysoko oceniło „Złotą
dwunastkę” wykonawców wyło-
nioną w eliminacjach. Laureatką
konkursu została mieszkająca 
w Sławnie wokalistka Daria Dy-
dyna – uczennica ZSM w Darłowie.
Nagrodę – czek na 700 zł wręczył
dyrektor Darłowskiego Ośrodka
Kultury – Arkadiusz Sip. Swoją na-
grodę, w wysokości 400 złotych,
przyznała też w głosowaniu licznie
zgromadzona publiczność. Wytań-
czył ją sobie duet Klaudia Wit-
kowska i Diana Piotrowska.

6. Finał Odkrywamy Talenty był
dwukrotnie przepleciony licyta-
cjami darów i gadżetów na Wielką
Orkiestrę Świątecznej Pomocy oraz
pokazem ratownictwa, jaki prze-
prowadzili uczniowie Zespołu
Szkół Morskich. Poza konkursem
wystąpiła darłowska młodzież
śpiewająca rap, skupiona w for-
macji ICM CREW.

Organizatorem imprezy był Da-
rłowskim Ośrodku Kultury im. Le-
opolda Tyrmanda. �

Odkryty talenty

Od 29 stycznia  dzieci i mło-
dzież szkolna będzie mogła

korzystać z miejskiego lodowiska
za złotówkę – tak zadecydował
burmistrz Darłowa  Arkadiusz Kli-
mowicz.

Natomiast w okresie ferii zimo-
wych, które się rozpoczną 17 lu-
tego, lodowisko dla dzieci i mło-
dzieży będzie bezpłatne.  Nadzór
nad porządkiem i bezpiecze-
ństwem lodowiska i położonego

na śródrzecznej Wyspie Łoso-
siowej prowadzi Darłowski
Ośrodek Kultury im. Leopolda
Tyrmanda. Lodowisko jest czynne
codziennie w godzinach od 12 do
19. �

Zabawa na lodzie

Darłowska szkołą mor-
ska znalazła się w gro-
nie najlepszych techni-
ków w Polsce. 
– To nasz wspólny
sukces – podkreślają
nauczyciele i ucznio-
wie placówki. 

W poniedziałek, 27 stycznia,
Magdalena Miszke, dyrektor Ze-
społu Szkół Morskich w Darłowie
odebrała z rąk wojewody zachod-
niopomorskiego Marcina Zydoro-
wicza i zachodniopomorskiego ku-
ratora oświaty Marii Boreckiej
gratulacje z okazji znalezienia się
szkoły w gronie najlepszych tech-
ników w Polsce.       

Jak podkreślił wojewoda uzy-
skanie wysokiego wyniku w ra-
mach Ogólnopolskiego Rankingu
Szkół Ponadgimnazjalnych prowa-
dzonego przez miesięcznik „Per-
spektywy” to prestiżowe wy-
różnienie będące efektem
wspólnego wysiłku uczniów, pe-
dagogów i rodziców. Warto pod-
kreślić, że Zespół Szkół Morskich w
Darłowie znalazł się w gronie 300
najlepszych techników w Polsce,  w
województwie Zachodniopomor-
skim tylko 12 szkół uzyskało takie
wyróżnienie. 

Misją rankingu jest dostarczenie
informacji o tym, jak oceniane są
polskie szkoły ponadgimnazjalne.
Głównymi adresatami rankingu są
uczniowie najstarszych klas gim-
nazjów, którzy już w czerwcu

muszą podjąć bardzo ważną de-
cyzję – wybrać taką szkołę ponad-
gimnazjalną, która doprowadzi ich
do studiów i ułatwi zdobycie wy-
marzonego zawodu.  

Kryteria Rankingu Techników
2014: sukcesy w olimpiadach 20
proc., matura – przedmioty obowi-
ązkowe 25 proc., matura – przed-
mioty dodatkowe 25 proc., wyniki
egzaminów zawodowych 30proc.
Zasady Rankingu ustaliła Kapituła
złożona z przedstawicieli uczelni,
dyrektorów okręgowych komisji
egzaminacyjnych (OKE) i prze-
wodniczących komitetów głów-
nych olimpiad. Pracom Kapituły
przewodniczył prof. dr hab. Jan
Łaszczyk, rektor Akademii Peda-
gogiki Specjalnej im. Marii Grzego-
rzewskiej w Warszawie. �

Sukces Zespołu
Szkół Morskich

Miejska Biblioteka
Publiczna w Darłowie 
bierze udział w ogólnopol-
skiej akcji pod nazwą
„Zaczytani”.

Celem akcji  jest stworzenie 
w szpitalnych oddziałach dziecię-
cych w całym kraju społecznych
bibliotek.  Każdy może zostać
„Zaczytanym”.  W praktyce po-
lega to na przekazaniu do sie-
dziby biblioteki w Darłowie przy
ul Wieniawskiego 19c lub jej filii
w szkole w Darłówku przy ul.
Zwycięstwa 1 książek dla dzieci,
które Państwa zdaniem są Wam
już zbędne w domu, a mogą
sprawić radość małym pacjentom
szpitali na terenie całego kraju.
Mogą to być również gry plan-
szowe. 

Jesteśmy pewni, że dary te

wzbogacą biblioteczki szpitalne 
i choć na chwilę pomogą dzieciom
zapomnieć o chorobie, rozłące 
z rodzicami, a na ich buziach 
zagości uśmiech. Dlatego za-
chęcamy Państwa do przyłącze-
nia się do naszej akcji. Z góry
wszystkim darczyńcom bardzo
dziękujemy. �

„Zaczytani” 
w Darłowie 

Czytanie książek to
najpiękniejsza zabawa,

jaka sobie ludzkość
wymyśliła

Wisława Szymborska

”

l

Ostatnimi czasy na listach
przebojów króluje utwór

Pharrella Williamsa pt. „Happy”.
Wykonawca również nagrał do
swojego muzycznego dzieła tele-
dysk, który rekordowo trwa równą
dobę (24H). We wspomnianym
klipie udział biorą ludzie w różnym
wieku, którzy w różnorodnych
miejscach ukazują swoją pogodę
ducha przez spontaniczny i pełen
radości taneczny ruch. Nie trzeba
było długo czekać, żeby w świecie
internetu powstało wiele produkcji
zainspirowanych hitem Pharrella.
Tysiące ludzi z miast na całym
świecie postanowiło pokazać, że
również są szczęśliwi i nakręcili
własne teledyski do utworu artysty.

Darłowo, jako kolejne polskie

miasto dołącza się do tej inicjatywy.
Pomysł nakręcenia muzycznego
wideo w Królewskim Mieście w
szybkim tempie został przyjęty i
wdrożony do realizacji. Padły już
kolejne „klapsy” na planie wide-
oklipu, w którym licznie wzięli
udział mieszkańcy Darłowa.

W darłowskim „happy” będzie-
my mogli zobaczyć roztańczonych
mieszkańców w najbardziej rozpo-
znawalnych miejscach, ale nie za-
braknie również elementów zasko-
czenia. Premiera planowana jest w
marcu. Więcej informacji na temat
projektu, wraz z terminami reali-
zacji kolejnych tanecznych scen do
klipu publikować będziemy na
www.darlowo.pl oraz na face-
booku Darłowa. �

l

DARLOWO 
IS ALSO HAPPY! 29 stycznia zainaugurowa-

no „Zamkowe spotkania 
z historią” multimedialnym
pokazem pocztówek 
zatytułowanym „W cieniu
swastyki”.

Jerzy Buziałkowski, dyrektor
Muzeum Zamku Książąt Pomor-
skich w Darłowie, rozpoczął cykl
od prezentacji  skanów unikal-
nych pocztówek dotyczących Da-
rłowa i Darłówka obejmował
okres 1933-1948 roku. 

Interesujący komentarz autora
prelekcji poszerzył wiedzę licznie
przybyłych mieszkańców Da-
rłowa. Jedną z ciekawostek był
ówczesny podział administra-
cyjny – do roku 1935 Darłówko,
które się nazywało Rügenwalder-
münde, było osobną gminą. Od 1

stycznia 1936, na skutek reformy
administracji, zostało przy-
łączone do Darłowa i od tego

czasu nosiło nazwę Rügenwalde
Bad.

L. WaLkieWicZ

Zamkowe spotkania z historią
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W kinie Bajka 
w Darłowie 18 stycz-
nia Darłowski Ośrodek
Kultury zorganizował
po raz 17. Darłowskie
Gody, czyli konkurs
zespołów jasełkowych
i kolędowych.  Wzięło
w nim udział ponad
200 dzieci!

W tegorocznym przeglądzie,
który ma charakter konkursu,
wzięło udział osiem zespołów. Pre-
zentacje dzieci i młodzieży ze szkół,
przedszkoli z Darłowa, Dobrzycy i
gminy Darłowo były  oceniane oraz
nagradzane przez jury w składzie:
Jerzy Piotrowski – przewodniczący
i członkowie: Arkadiusz Sip dy-
rektor DOK-u, Paweł Kozłowski –
instruktor teatralny i Urszula Zając
instruktorka teatralna. Pomysło-
dawcą i kierownikiem przeglądu
od początku jest Jerzy Piotrowski,
który podkreśla, że celem prze-
glądu jest kultywowanie polskiej
tradycji wspólnego kolędowania..

W kategorii grup przedszkol-
nych zwyciężyli „Naukowcy” z
Akademii Przedszkolaka przygo-
towani przez: Reginę Kosińską i

Iwonę Jaźwińską. Im wręczono
„Złotego Anioła” i podziękowania.
Drugie miejsce i „Srebrnego
Anioła” zdobyło Niepubliczne

Przedszkole „Promyczek”. Grupę
kolędników przygotowały: Anna
Kopińska, Monika Leszczyńska,
Karina Matusiak, Anna Szewczyk,

Dominika Lichocka, Karina Pola-
kowska. Trzecie miejsce i „Brązo-
wego Anioła” zdobył zespół
„Bursztynki” z Niepublicznego
Przedszkola i Żłobka „Jacek i
Agatka”, który przygotowywały:
Bożena Kopacz, Katarzyna Swatko
i Marzena Kupracz. 

W kategorii szkolnej i gimna-
zjalnej Złotego Anioła wywalczyła
grupa „Szpila” z Zespołu Szkół
Społecznych w Jeżyczkach przy-
gotowana przez Lilię Goszczyńską.
Drugie miejsce zdobyła Szkoła
Podstawowa w Dobrzycy, a
„Brązowego Anioła” uczniowie
Szkoły Podstawowej nr 3 w Da-
rłowie, którzy pięknie śpiewali ko-
lędy po niemiecku. Dzieci z
„Trójki” przygotowały Maryla
Michnik – Dydyna i Agnieszka
Nowak – Pawlicka. Indywidualną
nagrodę specjalną otrzymał Kry-
stian Made, grający diabła uczeń
ZSS w Jeżyczkach. W przeglądzie
wzięło udział 200 dzieci. Organi-
zatorzy Konkursu poczęstowali
uczestników po spektaklu ciastem
i napojami. 17. 

L. WALKieWicZ

Darłowskie gody po raz 17.

22 stycznia w darłowskim
ratuszu młodzież z liceum 
i  Zespołu Szkół Morskich
spotkała się z senatorem
RP Piotrem Zientarskim. 

Parlamentarzysta został zapro-
szony przez Młodzieżową Radę
Miasta Darłowa Parlamentarzystę
powitali  burmistrz Darłowa Arka-
diusz Klimowicz, przewodniczący
RM Zbigniew Grosz oraz przed-
stawiciele Młodzieżowej rady
Miasta. 

Młodzi ludzie, z których wielu
już w tym roku po raz pierwszy
skorzysta z prawa wyborczego,
wykorzystali okazję, aby zadać po-
litykowi wiele ciekawych pytań. 

Dociekali czym na co dzień zaj-
muje się senator? Jakie cechy po-
winien posiadać senator, aby być
skutecznym? Czy on sam w mło-
dości interesował się polityką? Pa-
dały też fundamentalne pytani: czy
Senat jest potrzebny? Dlaczego nie
ogranicza się ilości kadencji praco-
wania w Senacie? Dlaczego w na-

szym kraju tak mało spraw roz-
strzyga się za pomoce referendum?
Czy zdaniem senatora UE  zabiera
nam samodzielność? Co usłyszeli
w odpowiedzi?! 

Dobry senator musu być profe-
sjonalistą, mieć doświadczenie, być
aktywny, powinien działać spo-

łecznie i umieć wsłuchiwać się w
głosy wyborców. Praca senatora
średnio w miesiącu trwa trzy tygo-
dnie łącznie z weekendami licząc
minimum po 12 godzin dziennie.
Skąd takie zaangażowanie?! Na ten
czas składają się to m.in. posie-
dzenia komisji i senatu, prowa-

dzenie analiz prawnych, wnoszenie
poprawek, spotkania z mediami i
wyborcami, udział w zaproszonych
gremiach prawniczych, przygoto-
wanie i wygłoszenie wystąpień. 

Odpowiadając na pytania doty-
czące istoty działania Senatu Piotr
Zientarski wyjaśnił, że w poprzed-
niej kadencji zgłosił do uchwalo-
nych przez Sejm blisko 5000 po-
prawek, ponad 76 procent została
przyjęta przez Sejm. 

– Jeżeli dodamy do tego niskie
koszty utrzymania Senatu (około
90 mln), to sami możemy sobie od-
powiedzieć czy senat jest potrzebny
– przekonywał senator.  Tłumaczył,
że ograniczenie liczby kadencji dla

senatorów byłoby niezgodne z kon-
stytucją i demokracją, a wyborach
decydują wyborcy i poparcie partii.
Odnosząc się do idei referendum
tłumaczył, że za jego pomocą po-
winno się rozstrzygać jedynie naj-
ważniejsze sprawy jak np. wejście
Polski  do UE.  Jak się okazało po-
zytywna opinia narodu w tej kwe-
stii się sprawdziła, bo wejście Polski
do UE jest korzystne nie tylko dla
gospodarki i rozwoju, ale również
dla rynku pracy  i możliwości pod-
różowania. 

– To była znakomita lekcja de-
mokracji i wychowania obywatel-
skiego – zgodnie podsumowano
spotkanie w darłowskim ratuszu. �

Senator wśród młodzieży 

Piotr Benedykt  Zientarski 
jest prawnikiem. W latach 80. był obrońcą w procesach sądowych działaczy

opozycyjnych, a także doradcą prawnym i pełnomocnikiem biskupa Diecezji

Koszalińsko-Kołobrzeskiej. Od 2007 jest nieprzerwanie Senatorem RP przez

trzy kadencje. Reprezentuje Senat RP w Krajowej Radzie Sądownictwa. An-

gażuje się w działalność społeczno-kulturalną na rzecz społeczności lokalnej

oraz charytatywną na rzecz dzieci, osób niepełnosprawnych i wykluczonych.

Polityk w swej działalności parlamentarnej skupił się, między innymi na

wprowadzeniu zmian w kodeksie karnym. Udało mu się też poprawić

ustawę o zamówieniach publicznych, co umożliwiło zatrudnienie skazanych.

W kategorii szkolnej i gimnazjalnej Złotego Anioła wywalczyła grupa Szpila z Zespołu Szkół Społecznych w Jeżyczkach.

Srebrnego Anioła zdobyło Niepubliczne Przedszkole Promyczek. Naukowcy z Akademii Przedszkolaka otrzymali Złotego Anioła.
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Kilkudziesięciu tenisi-
stów – uczniów i doro-
słych – zgromadził tur-
niej tenisa stołowego o
Puchar Burmistrza
Miasta Darłowo. 

Rozgrywki, reaktywowane po
latach, obyły się 10 stycznia w Miej-
skim Gimnazjum im. S. Dulewicza.
Zawodników podzielono na 4 kate-
gorie wśród dzieci i młodzieży oraz
kategorię open dla dorosłych. Fre-
kwencja przekroczyła najśmielsze
oczekiwania organizatorów.

W turniejach dzieci i młodzieży
ze wszystkich darłowskich szkół
uczestniczyło 52 uczniów. W kate-
gorii szkół podstawowych zwyci-
ężył Błażej Adamczak ze Szkoły
Podstawowej Nr 3 Wśród gimna-
zjalistów najlepszym okazał się Na-
taniel Wieczorek z Gimnazjum im.
Lotników Morskich. Najlepszymi
tenisistami w kategorii szkół po-

nadgimnazjalnych wśród chłopców
został Kacper Kobalczyk z Zespołu
Szkół Morskich, a wśród dziewcząt
I miejsce zdobyła Patrycja Koła-
kowska  z Zespołu Szkół im. S. Że-
romskiego.

Turniej open zgromadził 34 te-
nisistów. Na turniej  najbardziej
prestiżowej  kategorii przybyli za-
wodnicy z Koszalina, Sławna, Ma-
lechowa i z 4 miejscowości z gminy
Darłowo. Zdobywcą Pucharu Bur-
mistrza Miasta Darłowo w tej kate-
gorii został Mariusz Matejek z
Będzina.

Po skutecznej reaktywacji bie-
gów i turniejów piłki siatkowej w
naszym mieście, przyszła pora na
kolejną dyscyplinę sportową, którą
Burmistrz Miasta chciałby na stałe
zaliczyć do regularnie rozgrywa-
nych. Dlatego kolejny turniej tenisa
stołowego (wg wstępnych ustaleń
w hali sportowej Zespołu Szkół
Morskich) odbędzie się w marcu.  �

Tenis – reaktywacja 

Wielki sukces odnieśli
młodzicy z Klubu
Sportowego Stocznia
M&W w Darłowie,
którzy wywalczyli awans
do ćwierćfinału
Mistrzostw Polski 
w piłce siatkowej.

1 i 2 lutego w Darłowie mło-
dzicy uczestniczyli w turnieju 1/8
siatkarskich Mistrzostw Polski. W
turnieju czterech drużyn darłowscy
młodzicy wygrali 2:0 (25:14; 25:22)

z siatkarzami z MLKS „ŻAK –
ESPADON” Pyrzyce. Przegrali na-
tomiast z UKS „BŁYSKAWICA”
Szczecin 2:1 w setach (25:19; 16:25;
14:16) oraz z MMKS „MARATON”
Świnoujście – 1:2  w setach (25:23;
13:25; 12:15). Ostatecznie zajęli 3
miejsce, które zapewniło im awans.
Zdaniem trenerów i sędziów
jednym z najlepszych zawodników
turnieju był Adrian Duszkiewicz z
KS „STOCZNIA” Darłowo.

Zespół KS STOCZNIA wy-
stępował w składzie: Andrzej Sta-

nulewicz, Szymon Piestrak, Adrian
Duszkiewicz, Sebastian Kurzydło,
Hubert Lasecki, Dominik Cu-
krowski, Jakub Nowak, Krystian
Kuś, Damian Bilko, Robert Wie-
trzyk, Mateusz Hodczak.

Pierwsza szóstka STOCZNI: A.
Stanulewicz, Sy. Piestrak, S. Ku-
rzydło, D. Bilko, H. Lasecki (kpt.
zespołu), D. Cukrowski, A. Dusz-
kiewicz (libero). Młodzicy z KS
„STOCZNIA” Darłowo walczyć
będą 8 i 9 marca o półfinał w woje-
wództwie kujawsko-pomorskim. �

Sukcesy pod siatką 
Mistrzowie 
powiatu

27 i 28 stycznia w Sławnie

odbyły się Mistrzostwa Po-

wiatu sławieńskiego w piłce siat-

kowej rozgrywane  w ramach Gim-

nazjady. Reprezentacje  Miejskiego

Gimnazjum im. Stanisława Dulewicza

w Darłowie wywalczyły I miejsce

wśród dziewcząt i chłopców. Dzięki

temu obie drużyny zdobyły prawo do

reprezentowania naszego powiatu w

Mistrzostwach Regionalnych, które

odbędą się w pierwszej połowie

marca. Drużynę dziewcząt przygoto-

wała Agata Woźniak a chłopców

Sylwia Balcerzak.

Skład reprezentacji dziewcząt:

Klaudia Furmańska, Wiktoria Pasik,

Natalia Ordak, Paulina Dominiak, Ni-

kola Olchowik, Agata Majkut, Kata-

rzyna Pietrzyk, Katarzyna Ulan, Anna

Rutkowska, Julia Wojciechowska,

Agata Wojniak, Kinga Lis.

Skład reprezentacji  chłopców: Kry-

stian Brzezina, Sebastian Bocheński,

Dominik Rybarczyk, Artur Rybarczyk,

Dawid Adamelak, Hubert Tepurski,

Hubert Lasecki, Michał Ciach, Patryk

Fiedziuszko. �

l

To był kolejny bar-
dzo udany sezon
dla Klubu
Kolarskiego BCM
Nowatex Ziemia
Darłowska, który
udowodnił, że jest
potęgą w kolar-
stwie kobiecym.
Mają na swoim
koncie juz ponad
300 medali.

W klasyfikacji 107 klubów ko-
larskich z całej Polski za rok 2013
KK Ziemia Darłowska zajął czwarte
Miejsce. Natomiast w odrębnej kla-
syfikacji o tytuł Klubowego Mistrza
Polski w kolarstwie kobiecym na
ogółem 60 klubów zdobył wicemi-
strzostwo. Zaledwie o 16 pkt wy-
przedził go GK Żyrardów.

We współzawodnictwie spor-
towym dzieci i młodzieży prowa-
dzonym przez ministerstwo sportu
i turystyki darłowski klub zdobył w
minionym roku 312,59 pkt, co upla-
sowało go na 62 miejscu w kraju
wśród 3329 klubów z różnych dys-
cyplin sportowych. Pośród klubów
województwa zachodniopomor-
skiego zajęli trzecie miejsce za klu-
bami szczecińskimi. Podobnie jak
przed rokiem w klasyfikacji
klubów z gmin do 20 tys. mieszka-
ńców nasze kolarki zajęły trzecie

miejsce. Pięć zawodniczek: Kata-
rzyna Kirchenstein, Agata
Drozdek, Bogumiła Dziuba, Daria
Pikulik i Marlena Karwacka starto-
wało w mistrzostwach świata i Eu-
ropy. Zawodniczki Klubu 144 razy
stawały na podium i odniosły 48
zwycięstw w różnych kategoriach
wiekowych. Na przestrzeni roku
zdobyły 28 medali Mistrzostw
Polski, w tym 9 tytułów MP.

Kolarki z Darłowa zajęły wiele
wysokich lokat w klasyfikacji pro-
wadzonej przez PZKol. W kolar-
stwie szosowym najlepszą ju-
niorką została Bogumiła Dziuba.
Zdobyła MP w wyścigu ze startu
wspólnego i MP w Górskich MP.
W sprincie drużynowym MP ju-
niorek zostały Patrycja Jacyszyn i
Karolina Komoś. Agata Drozdek
wywalczyła MP juniorek w jeździe

indywidualnej na czas. Wśród ju-
niorek młodszych Daria Pikulik
zdobyła trzy złote medale MP: w
jeździe indywidualnej na czas, w
wyścigu ze startu wspólnego oraz
w jeździe na czas parami. Trzy
srebrne medale w MP na torze
zdobyła Dorota Tarczyło. Ponadto
wśród juniorów młodszych Mar-
lena Karwacka została MP, a Pa-
trycja Jasińska MP w jeździe na

czas parami juniorek młodszych.
Ogółem zawodniczki KK Ziemia
Darłowska zdobyły już ponad 300
medali. Pierwszy medal w historii
klubu, złoty, zdobyła Anna Ska-
wińska w 1996 roku w wyścigu
górskim. Trzechsetny medal w hi-
storii klubu zdobyły Patrycja Jacy-
szyn i Karolina Komoś zwyci-
ężając w sprincie drużynowym
podczas MMP na torze w Prusz-
kowie.

Gratulujemy zawodniczkom,
trenerom i działaczom i życzymy
dalszych sukcesów. Przygoto-
wania do nowego sezonu rozpo-
częto już  na początku grudnia i
kontynuowano niemal do połowy
stycznia ze względu na sprzyjającą
aurę i dodatnie temperatury. Tre-
nowano głównie  na  okolicznych
szosach. W lutym planuje się kon-
tynuację dotychczasowych działań,
ale to też czas, kiedy karuzela ko-
larska się rozpędza – w połowie
miesiąca zaplanowane są pierwsze
zawody rangi Pucharu Polski. Na
początku marca pierwsza elimi-
nacja do Ogólnopolskiej Olim-
piady Młodzieży, a pierwszy
weekend kwietnia to już inaugu-
racja kolarskiego sezonu szoso-
wego w Polsce. �

Potęga kobiecego kolarska Pomoc samorządu
Samorząd miasta Darłowa wspie-

ra działalność Klubu Kolarskiego

Ziemia Darłowska. Na przestrzeni

roku 2013 poprzez trzy konkursy

przekazano klubowi 17 tys. zł. Po-

nadto przyznano kolarkom 13 na-

gród i dwa stypendia na łączna

sumę 9,5 tys. zł.
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Piątek: 14 lutego
� godz. 16:00-19:30 – Sala taneczna DOK, warsztaty taneczne z Rafałem Roofim 
Kamińskim (New Age Hip Hop)

Sobota: 15 lutego
� godz. 15:00-19:00 – Sala taneczna DOK – warsztaty taneczne z Roofim Kamińskim
(New Age Hip Hop)

Niedziela: 16 lutego
� godz. 10:00-14:00 – Sala taneczna DOK warsztaty taneczne z Roofim Kamiń-
skim (New Age Hip Hop)

Poniedziałek: 17 lutego
� godz. 11:00 – Kino „Bajka” w Darłowie – „Akademia filmowa młodego widza”
� godz. 9:00-10:30 – Muzeum Zamek Książąt Pomorskich w Darłowie – Warsztaty pla-
styczne „Wszyscy jesteśmy Gryfitami”. Zajęcia dla uczniów szkół podstawowych.
� godz. 11:00-13:00 – Warsztaty modelarskie „ABC modelarstwa”. Zajęcia dla młodzieży
(powyżej  14 lat)

� godz. 9:00-11:00 – SP nr 3 – „Poczytaj mi przyjacielu” – Szkolny Klub Wolontariusza
� godz. 8:30-10:30 – SP nr 3 – zajęcia techniczno-plastyczne dla klas I-III
� godz. 10:00-11:00 – SP nr 3 – zajęcia sportowe dla klas IV
� godz. 11:00-12:00 – SP nr 3 – zajęcia sportowe dla klas V, VI
� godz. 9:00-11:00 – SP nr 3 – z matematyką za PAN BRAT – zajęcia dla klas II
� godz. 16:00-17:30 – SP nr 3 – piłka siatkowa dla dziewcząt klas III-IV

� godz. 10:00-12:00 – sala gimnastyczna liceum – piłka siatkowa – mistrzostwa szkoły,
turniej rekreacyjny

� godz. 11:00-12:00 – Miejskie Gimnazjum w Darłowie: zajęcia koła dziennikarskiego
(ilość uczestników: 16), 
� godz. 11:00-12:00 zajęcia sportowo-rekreacyjne

� godz. 10:00-13:00 – Zespół Szkół Społecznych w Darłowie: zajęcia plastyczno-techniczne

Wtorek: 18 lutego
� godz. 11:00 – Kino w Darłowie – „Akademia filmowa młodego widza”

� godz. 9:00-10:30 – Muzeum w Darłowie – Warsztaty plastyczne „Wszyscy jesteśmy
Gryfitami”, � godz. 11:00-13:00 – Warsztaty modelarskie „ABC modelarstwa”.
� godz. 9:00-11:00 – SP nr 3 – „Poczytaj mi przyjacielu” – Szkolny Klub Wolontariusza
� godz. 11:00-12:00 – SP nr 3 – zabawy muzyczno-taneczne dla dziewcząt
� godz. 11:00-12:00 – SP nr 3 – zajęcia plastyczne dla klas IV-VI
� godz. 8:30-10:30 – SP nr 3 – zajęcia techniczno-plastyczne dla klas I-III
� godz. 11:00-12:00 – SP nr 3 – gry stolikowe i multimedialne
� godz. 10:00-11:00 – SP nr 3 – zajęcia sportowe dla klas IV
� godz. 11:00-12:00 – SP nr 3 – zajęcia sportowe dla klas V, VI
� godz. 9:00-11:00 – SP nr 3 – z matematyką za PAN BRAT – zajęcia dla klas II
� godz. 16:00-17:30 – SP nr 3 – piłka siatkowa dla dziewcząt klas V-VI

� godz. 10:00-12:00 – sala gimnastyczna ZS im. Stefana Żeromskiego – piłka nożna – tur-
niej otwarty dla wszystkich chętnych

� godz. 12:30-14:00 – sala gimnastyczna ZSM – trening UKS Orlik (rocznik 2003 i 2004)

� godz. 10:00-13:00 – Zespół Szkół Społecznych: zajęcia komputerowe, tablica interaktywna

� godz. 11:00-12:00 – Miejskie Gimnazjum w Darłowie: zajęcia sportowo-rekreacyjne
� godz. 11:00-13:00 – Miejskie Gimnazjum w Darłowie: zajęcia artystyczno-recytator-
skie (ilość uczestników: 20)

Środa: 19 lutego
� godz. 10:00 – DOK, ul. M.C. Skłodowskiej 44 – warsztaty filmowe z Wojciechem Tom-
czakiem, absolwentem Wyższej Szkoły Filmowej, Teatralnej i Telewizyjnej w Łodzi.
� godz. 11:00 – Kino „Bajka” w Darłowie – „Akademia filmowa młodego widza”

� godz. 9:00-10:30 – Muzeum Zamek Książąt Pomorskich w Darłowie – Warsztaty pla-
styczne „Wszyscy jesteśmy Gryfitami”. Zajęcia dla uczniów szkół podstawowych.

� godz. 11:00-13:00 – Muzeum Zamek Książąt Pomorskich w Darłowie – Warsztaty mo-
delarskie „ABC modelarstwa". Zajęcia dla młodzieży (powyżej  14 lat)

� godz. 9:00-11:00 – SP nr 3 – „Poczytaj mi przyjacielu” – Szkolny Klub Wolontariusza
� godz. 11:00-12:00 – SP nr 3 – zajęcia plastyczne dla klas IV-VI
� godz. 8:30-10:30 – SP nr 3 – zajęcia techniczno – plastyczne dla klas I-III
� godz. 11:00-12:00 – SP nr 3 – zajęcia stolikowe i multimedialne
� godz. 10:00-11:00 – SP nr 3 – zajęcia sportowe dla klas IV
� godz. 11:00-12:00 – SP nr 3 – zajęcia sportowe dla klas V, VI
� godz. 9:00-11:00 – SP nr 3 – z matematyką za PAN BRAT – zajęcia dla klas II
� godz. 16:00-17:30 – SP nr 3 – piłka siatkowa dla dziewcząt klas III-IV

� godz. 10:00-12:00 – sala gimnastyczna ZS im. Stefana Żeromskiego – piłka koszykowa
– otwarty turniej rekreacyjny

� godz. 12:30-14:00 – sala gimnastyczna ZSM – trening UKS Orlik (rocznik 2000 i 2001)
� godz. 9:30-11:00 – sala gimnastyczna Miejskiego Gimnazjum – trening UKS Orlik
(rocznik 2005)
� godz. 11:00-12:30 – sala gimnastyczna Miejskiego Gimnazjum – trening UKS Orlik
(rocznik 2006)

� godz. 10:00-12:00 – Miejskie Gimnazjum w Darłowie: warsztaty modelarskie (ilość
uczestników: 15)
� godz. 11:00-12:00 – Miejskie Gimnazjum w Darłowie: zajęcia sportowo-rekreacyjne

� godz. 10:00-13:00 – Zespół Szkół Społecznych: gry i rozrywki umysłowe, gry planszowe,
kalambury itp.

Czwartek: 20 lutego
� godz. 10:00 – DOK, ul. M.C. Skłodowskiej 44 – warsztaty filmowe z Wojciechem Tom-
czakiem, absolwentem Wyższej Szkoły Filmowej, Teatralnej i Telewizyjnej w Łodzi.
� godz. 11:00 – Kino „Bajka” w Darłowie – „Akademia filmowa młodego widza”

� godz. 9:00-10:30 – Muzeum Zamek Książąt Pomorskich w Darłowie – Warsztaty pla-
styczne „Wszyscy jesteśmy Gryfitami”. Zajęcia dla uczniów szkół podstawowych.
� godz. 11:00-13:00 – Muzeum Zamek Książąt Pomorskich w Darłowie – Warsztaty mo-
delarskie „ABC modelarstwa”. Zajęcia dla młodzieży (powyżej  14 lat)

� godz. 9:00-11:00 – SP nr 3 – „Poczytaj mi przyjacielu” – Szkolny Klub Wolontariusza
� godz. 11:00-12:00 – SP nr 3 – zajęcia muzyczno-taneczne
� godz. 11:00-12:00 – SP nr 3 – zajęcia plastyczne dla klas IV-VI

� godz. 8:30-10:30 – SP nr 3 – zajęcia techniczno-plastyczne dla klas I-III
� godz. 10:00-11:00 – SP nr 3 – zajęcia sportowe dla klas IV
� godz. 11:00-12:00 – SP nr 3 – zajęcia sportowe dla klas V, VI
� godz. 9:00-11:00 – SP nr 3 – z matematyką za PAN BRAT – zajęcia dla klas II
� godz. 16:00-17:30 – SP nr 3 – piłka siatkowa dla dziewcząt klas V-VI

� godz. 10:00-12:00 – sala gimnastyczna ZS im. Stefana Żeromskiego – siatkonoga 
– zajęcia sportowo-rekreacyjne

� godz. 12:30-14:00 – sala gimnastyczna ZSM – trening UKS Orlik (rocznik 1999 i 2000)

� godz. 11:00-12:00 – Miejskie Gimnazjum w Darłowie: zajęcia sportowo-rekreacyjne
� godz. 10:00-13:00 – Zespół Szkół Społecznych: ferie na sportowo: ala-zumba – dla
dzieci i dorosłych.

� godz. 11:00-13:00 – Miejskie Gimnazjum w Darłowie: zajęcia artystyczno-recytator-
skie (ilość uczestników: 20)

Piątek: 21 lutego
� godz. 11:00 – Kino „Bajka” w Darłowie – „Akademia filmowa młodego widza”

� godz. 9:00-10:30 – Muzeum w Darłowie – Warsztaty plastyczne „Wszyscy jesteśmy
Gryfitami”, � godz. 11:00-13:00 – Warsztaty „ABC modelarstwa”.

� godz. 9:00-11:00 – SP nr 3 – „Poczytaj mi przyjacielu” – Szkolny Klub Wolontariusza

w Darłowie
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� godz. 8:30-10:30 – SP nr 3 – zajęcia techniczno-plastyczne dla klas I-III
� godz. 11:00-12:00 – SP nr 3 – gry stolikowe i multimedialne
� godz. 10:00-11:00 – SP nr 3 – zajęcia sportowe dla klas IV
� godz. 11:00-12:00 – SP nr 3 – zajęcia sportowe dla klas V, VI
� godz. 9:00-11:00 – SP nr 3 – z matematyką za PAN BRAT – zajęcia dla klas II
� godz. 16:00-17:30 – SP nr 3 – piłka siatkowa dla dziewcząt klas III-IV

� godz. 10:00-12:00 – sala gimnastyczna liceum – rzutki – turniej

� godz. 11:00-12:00 – Miejskie Gimnazjum w Darłowie: zajęcia sportowo-rekreacyjne

� godz. 10:00-13:00 – Zespół Szkół Społecznych: na co dzień z przyrodą: ciekawostki
przyrodnicze, praca z mikroskopem. Zabawy językiem angielskim.

Sobota: 22 lutego
� godz. 10:00-13:00 / 15:00-18:00 – DOK, ul. M.C. Skłodowskiej 44 – warsztaty wokalne
z Kariną Marszałek

Niedziela: 23 lutego
� godz. 10:00-13:00 / 15:00-18:00 – DOK, ul. M.C. Skłodowskiej 44 – warsztaty wokalne
z Kariną Marszałek

Poniedziałek: 24 lutego
� godz. 10:00 – DOK – ul. M.C. Skłodowskiej 44 – warsztaty malarskie z Alex Włodar-
czyk (malarstwo sztalugowe)
� godz. 10:00-13:00 / 15:00-18:00 – DOK, ul. M.C. Skłodowskiej 44 – warsztaty wokalne
z Kariną Marszałek
� godz. 11:00 – Kino „Bajka” w Darłowie – „Akademia filmowa młodego widza”

� godz. 9:00-11:00 – Muzeum w Darłowie – Warsztaty origami. Zajęcia dla uczniów szkół
podstawowych, � godz. 11:30-13:30 Warsztaty fotograficzne „W poszukiwaniu gryfa”.
Zajęcia dla młodzieży (15 – 18 lat).

� godz. 8:30-10:30 – SP nr 3 – zajęcia techniczno-plastyczne dla klas I-III
� godz. 10:00-12:00 – SP nr 3 – gry i zabawy
� godz. 10:00-12:00 – SP nr 3 – eksperymenty przyrodnicze z wykorzystaniem techno-
logii informatycznej
� godz. 16:00-17:30 – SP nr 3 – piłka siatkowa dla dziewcząt klas III-IV

� godz. 10:00-12:00 – sala gimnastyczna ZS im. Stefana Żeromskiego – piłkarzyki – tur-
niej
� godz. 11:00-12:00 – Miejskie Gimnazjum w Darłowie: zajęcia koła dziennikarskiego
(ilość uczestników: 16)
� godz. 11:00-12:00 – Miejskie Gimnazjum w Darłowie: zajęcia sportowo-rekreacyjne
� godz. 11:00-12:00 – Miejskie Gimnazjum w Darłowie: zajęcia gitarowe – biwak XIII DH

� godz. 10:00-13:00 – Zespół Szkół Społecznych: ferie na sportowo: tenis stołowy, gry
zespołowe na sali gimnastycznej.

Wtorek: 25 lutego
� godz. 10:00 – DOK – ul. M.C. Skłodowskiej 44 – warsztaty malarskie z Alex Włodar-
czyk (malarstwo sztalugowe)
� godz. 11:00 – Kino „Bajka” w Darłowie – „Akademia filmowa młodego widza”

� godz. 9:00-11:00 – Muzeum w Darłowie – Warsztaty origami. Zajęcia dla uczniów szkół
podstawowych, � godz. 11:30-13:30 – Warsztaty fotograficzne „W poszukiwaniu gryfa”.
Zajęcia dla młodzieży (15 – 18 lat).

� godz. 8:30-10:30 – SP nr 3 – zajęcia techniczno-plastyczne dla klas I-III
� godz. 10:00-12:00 – SP nr 3 – gry i zabawy
� godz. 10:00-12:00 – SP nr 3 – eksperymenty przyrodnicze z wykorzystaniem techno-
logii informatycznej
� godz. 11:00-12:00 – SP nr 3 – zajęcia artystyczne dla klas I-III
� godz. 16:00-17:30 – SP nr 3 – piłka siatkowa dla dziewcząt klas V-VI

� godz. 10:00-12:00 – sala gimnastyczna liceum – warcaby – otwarte indywidualne mi-
strzostwa szkoły

� godz. 11:00-12:00 – Miejskie Gimnazjum w Darłowie: zajęcia sportowo-rekreacyjne
� godz. 11:00-12:00 zajęcia gitarowe – biwak XIII DH

� godz. 10:00-13:00 – Zespół Szkół Społecznych: ferie z muzyką. Warsztaty muzyczne,
nauka piosenek. Gry i zabawy świetlicowe

Środa: 26 lutego
� godz. 10:00 – DOK – ul. M.C. Skłodowskiej 44 – warsztaty malarskie z Alex Włodar-
czyk (malarstwo sztalugowe)
� godz. 11:00 – Kino „Bajka” w Darłowie – „Akademia filmowa młodego
widza”

� godz. 9:00-11:00 – Muzeum w Darłowie – Warsztaty origami, � godz. 11:30-
13:30 – Warsztaty fotograficzne „W poszukiwaniu gryfa”.

� godz. 8:30-10:30 – SP nr 3 – zajęcia techniczno-plastyczne dla klas I-III
� godz. 10:00-12:00 – SP nr 3 – gry i zabawy
� godz. 10:00-12:00 – SP nr 3 – eksperymenty przyrodnicze z wykorzystaniem
technologii informatycznej (2 osobnych prowadzących)

� godz. 16:00-17:30 – SP nr 3 – piłka siatkowa dla dziewcząt klas III-IV

� godz. 10:00-12:00 – sala gimnastyczna ZS im. Stefana Żeromskiego – zajęcia sportowo-
rekreacyjne do wyboru przez uczestników

� godz. 10:00-12:00 – Miejskie Gimnazjum w Darłowie: warsztaty modelarskie, godz.
11:00-12:00 – Miejskie Gimnazjum w Darłowie: zajęcia sportowo-rekreacyjne

� godz. 10:00-13:00 – Zespół Szkół Społecznych: ferie z historią: gry historyczne, tablica
interaktywna.

Czwartek: 27 lutego
� godz. 10:00 – DOK – ul. M.C. Skłodowskiej 44 – warsztaty malarskie z Alex Włodar-
czyk (malarstwo sztalugowe)
� godz. 11:00 – Kino „Bajka” w Darłowie – „Akademia filmowa młodego widza”

� godz. 9:00-11:00 – Muzeum w Darłowie – Warsztaty origami. Zajęcia dla uczniów szkół
podstawowych, godz. 14:30-16:00 Warsztaty fotograficzne „W poszukiwaniu gryfa”.
� godz. 8:30-10:30 – SP nr 3 – zajęcia techniczno-plastyczne dla klas I-III
� godz. 11:00-12:00 – SP nr 3 – zajęcia artystyczne dla klas I-III
� godz. 16:00-17:30 – SP nr 3 – piłka siatkowa dla dziewcząt klas V-VI

� godz. 10:00-12:00 – sala gimnastyczna ZS im. Stefana Żeromskiego – tenis stołowy –
turniej

� godz. 10:00-12:00 – Miejskie Gimnazjum w Darłowie: warsztaty pięknego mówienia,
� 11:00-12:00 – zajęcia sportowo-rekreacyjne

� godz. 10:00-13:00 – Zespół Szkół Społecznych: zajęcia logopedyczne, gry i zabawy
świetlicowe.

� godz: 11:00-13:00 – Otwarte zajęcia treningowe – „KK Ziemia Darłowska” ul. O. D. Ty-
nieckiego 2 (tel. 602 192 968)

Piątek: 28 lutego
� godz. 10:00 – DOK – ul. M.C. Skłodowskiej 44 – warsztaty malarskie z Alex Włodar-
czyk (malarstwo sztalugowe)
� godz. 11:00 – Kino „Bajka” w Darłowie – „Akademia filmowa młodego widza”

� godz. 10:00-12:00 – Muzeum w Darłowie – Zakończenie ferii i podsumowanie:
montaż wystawy prac uczestników warsztatów, � 12:00 – otwarcie wystawy

� godz. 8:30-10:30 – SP nr 3 – zajęcia techniczno – plastyczne dla klas I-III
� godz. 16:00-17:30 – SP nr 3 – piłka siatkowa dla dziewcząt klas III-IV

� godz. 10:00-12:00 – sala gimnastyczna ZS im. Stefana Żeromskiego – zajęcia sportowo-
rekreacyjne do wyboru przez uczestników
� godz. 11:00-12:00 – Miejskie Gimnazjum w Darłowie: zajęcia sportowo-rekreacyjne

� godz. 10:00-13:00 – Zespół Szkół Społecznych: kącik ciekawej książki. Świat wiedzy,
nowinki techniczne, zajęcia techniczne.

Sobota: 1 marca
� godz. 11:00 – Zespół Szkół Morskich w Darłowie – Mistrzostwa Pomorza w Breakdance
(zapisy od godz. 10:00)

Niedziela: 2 marca
Każdego dnia Biblioteka Miejska im. Agnieszki Osieckiej w Darłowie zaprasza „ferie z bo-
haterami książek Grzegorza Kasdepke”. Każdego dzieci tworzyć będą rysunek do oma-
wianego opowiadania. W programie również: projekcie filmów (więcej pod nr tel. 94 314
2697)

Lodowisko – Wyspa Łososiowa
Czynne w godzinach 10:00-20:00. 

Ponadto otwarte, bezpłatne zajęcia instruktorów Darłowskiego Ośrodka Kultury 
� PLASTYKA Paulina Feicht wtorek i środa w godz. 15:30 – 17:00, DOK, ul. M. C. Skło-
dowskiej 44
� DARŁOWSKIE STUDIO TANECZNO-WOKALNE REVOLTADE Dariusz Chimko, środa-piątek
godz. 16:00 – 17:30, DOK, ul. M. C. Skłodowskiej 44
� BREAKDANCE Marcin Grzybowski, wtorek i sobota godz. 15:00, DOK, ul. M. C. Skło-
dowskiej 44 
Zapisy na wszystkie warsztaty można skadać na: d_o_k@wp.pl lub telefonicznie pod nr
94 314 26 29. 

Szczegółowy program 
Ferii Zimowych 2014 – Darłowo 
– dostępny jest na www.darlowo.pl
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