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Wojewoda w Darłowie
12 stycznia, Piotr Jania, nowy wojewoda zachodniopomorski złożył wizytę w darłowskim ratuszu.

C

elem spotkania było zapoznanie się wojewody
z sytuacją i problemami
darłowskiego samorządu. Burmistrz Arkadiusz Klimowicz poprosił Piotra Janię o cofnięcie decyzji poprzedniego wojewody
ograniczającej standard ratownictwa medycznego w mieście od
1 września 2016 roku. Decyzja byłego wojewody sprowadza się do
tego, że karetka pogotowia ma
być pozbawiona obsady lekarskiej. Zgodnie z nią, lekarz w karetce w Darłowie ma być tylko
w sezonie letnim. Wojewoda Piotr
Jania obiecał przyjrzeć się tej
sprawie.
W trakcie spotkania ustalono też,
że wojewoda obejmie swoim patronatem 18. Zlot Historycznych Pojazdów Wojskowych. Prywatnie

Piotr Jania jest sympatykiem zlotu
i w ubiegłych latach kilka razy był
jego uczestnikiem. Spotkanie w gabinecie burmistrza przebiegało
w bardzo dobrej, przyjaznej atmosferze. Obaj rozmówcy znają się od
dawna i współpracowali ze sobą
w Związku Miast i Gmin Morskich,
którego Piotr Jania był wiceprezesem. W 2012 roku wiceprezes
ZMiGM w trakcie sesji rady miejskiej w Darłowie wyróżnił burmistrza Klimowicza medalem pamiątkowym za zasługi dla związku.
Z Darłowa wojewoda udał się do
Sławna, gdzie w starostwie powiatowym spotkał się ze starostą
Wojciechem Wiśniowskim i jego
zastępcą Janem Krawczukiem.
Tematem spotkania były m.in.
problemy szpitala powiatowego
w Sławnie. ❚

Otwarte serca
i portfele darłowian
Po raz 24. w niedzielę,
10 stycznia, wspieraliśmy
WOŚP. 70 wolontariuszy
kwestowało na ulicach
Darłowa. Łącznie zebrano
20.870 złotych.

Dziękujemy serdecznie wszystkim wolontariuszom, którzy włączyli się
w akcję WOŚP.

Zapraszamy

❚ Niecodzienny koncert kolęd. Muzycy
znani z takich grup jak Luxtorpeda, Arka
Noego, Deus Meus czy Happysad podtrzymują, a gdzieniegdzie wskrzeszają,
piękną tradycję kolędowania. Zespół po
raz pierwszy wyruszył w trasę z kolędami na przełomie 2003 i 2004 roku.
Pomysł powstania zespołu koncertującego raz w roku powstał z inicjatywy
Roberta Drężka i Krzysztofa Kmiecika,
którzy zaprosili do współpracy zaprzyjaźnionych muzyków z Polski. Zespół w
Składzie ma na swoim koncie płytę z kolędami zatytułowaną „Zabłysło Światło”
i kilka do kilkunastu koncertów każdego
roku w okresie bożonarodzeniowym.
Organizatorami koncertu są tutejsi franciszkanie. Koncert współfinansowany
przez Miasto Darłowo odbędzie się
w Kościele Mariackim. Wstęp wolny. ❚

❚ Z tegorocznej zbiórki fundacja
Jurka Owsiaka przeznaczy zebrane
pieniądze dla pediatrii, wyposażając oddziały podstawowe, co
umożliwi zakup sprzętu dla większej ilości szpitali, także tych małych oraz na rzecz geriatrii.
W Darłowie zbierali datki do puszek wolontariusze z dwóch
sztabów Wielkiej Orkiestry Świą-

tecznej Pomocy. Tradycyjnie sztabem z ZS im. S. Żeromskiego kierował Janusz Resil. Jego 40 wolontariuszy zebrało sumę 12.660, 67 zł,
w tym 3150 złotych pochodziło z licytacji, którą prowadzili dyrektorzy
szkół Bogdan Herbeć i Andrzej Protasewicz.
Drugim sztabem, który się mieścił w Zespole Szkół Morskich, kierował Arkadiusz Płóciennik. W tym
roku jego członkowie zebrali
8209,43 zł. Ten sztab współdziałał
z grupą 19 wolontariuszy z Zespołu
Szkół Społecznych STO w Darłówku kierowaną przez Łukasza
Pióreckiego, która zebrała 5907,28

zł. Najlepszymi wolontariuszami
z Darłówka byli: Jan Rynkowski
(kl. III Gimnazjum), który uzbierał
799,67 zł, Maciej Libucha (kl. III
Gimnazjum) – 767,11 zł, Zuzanna
Mickiewicz (kl. II Gimnazjum)
– 501,94 zł.
Główna impreza związana z licytacjami gadżetów na WOŚP odbyła się wieczorem, 10 stycznia,
w kinie Bajka i była połączona z finałem ósmej edycji konkursu „Odkrywamy Talenty”.
Niezależnie od wolontariuszy
przez kilka dni zbierał w Darłowie
do puszek datki na WOŚP sklep
Lidl. ❚
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Do lata,
do lata...
Mamy jeszcze karnawał, ale
darłowski samorząd już myśli
o lecie. Szykujemy się do wakacji i szczytu sezonu turystycznego. Mocno juz pracujemy nad kalendarzem imprez.
Mogę już ogłosić, że tego lata
darłowiacy i nasi goście będą
się dobrze bawić.
Podobnie jak w latach poprzednich nie zabraknie sztandarowych imprez, takich jak:
Międzynarodowy Zlot Historycznych Pojazdów Wojskowych, Festiwal Media i Sztuka,
Festiwal Regenwalde czy Festiwal Filmów Skandynawskich.
Pojawią się również nowe imprezy.
20 sierpnia po raz pierwszy
zorganizujemy w nowym
porcie rybackim „Dzień ryby”.
Będzie to całodzienny, wielki
festyn rodzinny, na którym
wszystkich uczestników
będziemy częstowali owocami
morza. Mam nadzieję, że
w przygotowanie tej imprezy
włączą się organizacje rybackie i wędkarskie i wszyscy
ci, którzy z morzem i portem
są związani. Głównym patronem Dnia Ryby będzie nasz
Zarząd Portu Morskiego.
Jestem przekonany, że „Port
Fish Day” wejdzie na trwałe do
kalendarza naszych imprez, bo
takiego wydarzenia w naszym
portowym, rybackim kurorcie
brakowało.
Inną zaplanowaną nowością
będzie „Dzień Wody”. Na
Wyspę Łososiową zaprosimy
23 lipca na radosny festyn
z przesłaniem ekologicznym.
Patronat nad tą imprezą
obejmie Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej,
które dostarcza darłowiakom
zdrową i czystą wodę, jakiej
nam zazdroszczą mieszkańcy
wielkich aglomeracji.
Mam też dobrą wiadomość
dla tych, którym podobały się
ubiegłoroczne projekcje kina
na leżakach. Tego lata takich
seansów będzie o wiele więcej.
Wkrótce miasto zakupi
specjalny zestaw kinowy do
projekcji na świeżym powietrzu. Zorganizujemy również
plażowy koncert muzyki tanecznej (Disco Polo).
Jednym słowem szykuje się
nam lato pełne atrakcji. Proponuje mieszkańcom w wakacje
zostać w Darłowie. Będzie
warto!
ARKADIUSZ KLIMOWICZ
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Radni Rady Miejskiej
PAWEŁ BRESZKA

KRYSTYNA RÓŻAŃSKA
PRZEWODNICZĄCA KOMISJI EDUKACJI,
KULTURY I TURYSTYKI

Pierwszy rok w Radzie Miasta Darłowo
był trudnym, „szorstkim” okresem
pracy. Poznałem zależności i formę
pracy całego grona. Przyszłość jednak
rysuje się bardziej optymistycznie
i w tym duchu pozytywnie nastrajam
się do realizacji celów dla dobra naszego Darłowa.

Tego się trzymam. Słucham
darłowian i rozmawiam z nimi.
Kultura i oświata to moje oczko
w głowie, ale i zwykła rzeczywistość,
w tym świat ludzi starszych. Myślę,
że wyborców ucieszą zmiany
na ul. Św. Gertrudy. Dopominam się
o bibliotekę, remont domu kultury,
o kolumbarium i dom pogrzebowy,
rewitalizację parków, małą miejska
architekturę m.in. ławeczkę Leopolda
Tyrmanda, nową balustradę mostu na Powstańców Warszawskich, oznakowanie trasy turystycznej, przewodnik po mieście.
I to jest w planach miasta.

DOROTA PODGÓRSKA

ROBERT GORGOL

Miniony rok 2015 to okres intensywnej
pracy władz samorządowych,
ale i samych mieszkańców Darłowa.
Zostały wdrożone nowe inicjatywy
i rozwiązania związane z infrastrukturą miasta np. Zakończenie prac dróg
obwodnicy i parkingu na osiedlu
Wyspiańskiego oraz szerszą promocje
miasta. Okres ten wypełniony był licznymi działaniami na rzecz poprawy
życia mieszkańców, np. powstanie ośrodka wolontariatu, który
nie jest nastawiony tylko na młodzież ale również osoby starsze mogące znaleźć tam zajęcia dla siebie jak np. nauki obsługi
komputera i języków obcych. Wszelkie działania jakie są podejmowane i wykonywane oceniona są przez mieszkańców.
Staramy się wyciągać wnioski z ich zarówno pozytywnej oceny,
jak i krytycznych uwag. Życzliwa atmosfera współpracy pozwalała na merytoryczna pracę, podejmowanie decyzji i realizację
zaplanowanych przedsięwzięć służących mieszkańcom i rozwojowi miasta. Myślę, że nadchodzące lata będą również owocne,
ponieważ nasza praca jest nastawiona na dobro wszystkich
mieszkańców w naszym Królewskim Mieście Darłowie.

Oceniając miniony rok cieszy mnie
fakt, że Darłowo staje się otwarte
na pomysły mieszkańców. Świadczy
o tym wiele tegorocznych działań
tj. wzrost kwoty w ramach tzw. budżetu obywatelskiego, powołanie Rad
Osiedli i Rady Seniorów, zmiany w Statucie Miasta nadające mieszkańcom
moc uchwałodawczą czy zaangażowanie niektórych radnych w cykliczne
Kawiarenki Obywatelskie. Niestety
wiele problemów mieszkańców nadal pozostaje bez echa,
a z przyczyn finansowych czy organizacyjnych ich rozwiązanie
przekładane jest na kolejne lata. Dotyczy to remontu niektórych
ulic, usprawnienia ich oświetlenia, energetyki cieplnej czy estetyki miasta.

ANDRZEJ HERDZIK

JERZY MACIĄG

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI PLANOWANIA I
GOSPODARKI MORSKIEJ
W 2015 roku komisja, którą kieruję
miała bardzo dużo pracy i temu się
głównie poświęcałem. Cieszę się
z powstania specjalnej strefy ekonomicznej – to szansa na pracę dla darłowiaków – szczególnie tych młodych,
którzy kończą szkoły i szukają swojego
miejsca w życiu. Bardzo kibicuję uruchomionym w roku 2015 inicjatywom
obywatelskim i radom osiedlowym.
Chciałbym teraz zająć się doprowadzeniem do budowy nowoczesnego przystanku przy ul. M. Skłodowskiej Curie (przy skręcie do
zamku) i remontem drogi osiedlowej na Wieniawskiego.

Wreszcie się udało! Od wielu lat przekładana inwestycja doczekała finału.
Mieszkańcy ul. Chełmońskiego i Dulewicza mogą cieszyć się nową drogą
i chodnikami. Teraz pora na kolejne
drogi na naszym osiedlu. Na pochwałę
zasługuje też fakt dokończenia remontu nabrzeża przy statku szkolnym
Franek Zubrzycki oraz dróg dojazdowych do nabrzeża wzdłuż parku.
W poprzednim roku uczestniczyłem
także w kilku inicjatywach darłowskich organizacji pozarządowych. Do dobry kierunek współdecydowania obywateli o swoim
mieście. Życzyłbym więcej takich akcji w obecnym roku, a także
w latach następnych.
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oceniają 2015 rok...
EDWARD ZIÓŁKOWSKI

ZBIGNIEW GROSZ

EWA BASANDOWSKA

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI
REWIZYJNEJ
Miniony rok to przede
wszystkim rok dobrych
kontaktów z mieszkańcami. Kibicowałem całym
sercem wyborom i nowym
radom osiedlowym. I udało
się.
Właściwie codziennie
słucham sąsiadów, mieszkańców mojego osiedla.
Słucham wszystkich darłowiaków chcących dzielić ze mną uwagi dotyczące
funkcjonowania samorządu. Ciesze się, że plac
zabaw przy ul. Traugutta będzie zbudowany.

To był rok wytężonej pracy.
Nowa rada miejska po jesiennych wyborach była
pełna pomysłów. Spieraliśmy się o każdą nową
ulicę, latarnię czy chodnik.
Dzięki moim zabiegom
w minionym roku udało się
zbudować chodniki na
ul. gen. Maczka. W roku
2016 będzie tam nowa
droga. Skupiłem się też nad promowaniem dwóch
projektów budżetu obywatelskiego – budowy infrastruktury przy stawie – tzw. inkuli oraz budowy
placu zabaw na osiedlu Bema. Udało się, projekty
uzyskały poparcie mieszkańców i w tym roku zostaną zrealizowane.
Cieszę się także ze współpracy z nową radą osiedla.
Mają dużo pomysłów i są chętni do pracy.

W minionym roku zdobywałam doświadczenie,
poznawałam problemy
miasta i starałam się być
blisko mieszkańców.
Cieszą mnie wykonane
inwestycje miejskie,
które przyczyniły się do
rozwoju Darłowa.
Szkoda, że w ich cieniu
pozostawiono mniej
spektakularne sprawy, ale tak samo ważne dla
mieszkańców jak np. remont ulicy Spokojnej, rewitalizacja Parku Conrada, wymiana oświetlenia na ledowe, budowa parkingów, remont targowiska miejskiego czy montaż luster drogowych.
One też rzutują na warunki życia w mieście i poziom
życia wyborców. Nie zapominajmy o nich
zwłaszcza, że Darłowo systematycznie wyludnia
się, pomimo wielu ważnych inwestycji.
Burmistrzowi jak i radnym życzę, by szanowali
i uwzględniali opinie i propozycje wszystkich radnych, a nie tylko należących do ich klubu.

ROMAN DUDZIŃSKI

CZESŁAW WOŹNIAK

RENATA POTOMSKA

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI
GOSPODARCZO-BUDŻETOWEJ

WIECEPRZEWODNICZĄCY RADY
MIEJSKIEJ

PRZEWODNICZĄCA KOMISJI SPRAW
SPOŁECZNYCH

Przez wiele lat zabiegałem
o budowę parkingu wraz
z pełną infrastrukturą
na osiedlu Wyspiańskiego.
W minionym roku się udało,
mieszkańcy mogą już korzystać z tej, jakże potrzebnej i ułatwiającej codzienne życie inwestycji.
Z pewnością w annałach historii miasta zapisze się
także ukończona część obwodnicy miasta, która
łączy Aleje Wojska Polskiego z ul. Morską.

To był rok wytężonej pracy.
Mnogość inwestycji, różne
zakresy finansowania,
częste konsultacje w ramach komisji rady powodowały, że spotykaliśmy się
dosyć często. Cieszę się
także z tego, że nasze
miasto jest coraz bardziej
obywatelskie. Działa i dobrze się sprawdza budżet
obywatelski. Mieszkańcy wybrali w bezpośrednich
wyborach swoich przedstawicieli do rad osiedli. Po
pierwszych spotkaniach widać już że są bardzo aktywni i chętni to współpracy. Mimo, że czasami nie
było łatwo – rok 2015 należy do udanych.

Sfera spraw społecznych
– pomimo powszechnego
przekonania o jej wyjątkowej złożoności – zawsze
mnie absorbowała i była mi
bardzo bliska. Pierwszy rok
w obecnej kadencji Rady
Miejskiej poświęciłam na
działania, które pozwolą na
skrócenie dystansu pomiędzy urzędami i instytucjami
pomocowymi a obywatelami i na odwrót. Wśród zagadnień, którym starałam się nadać szczególną rangę
były: problem dostępu do świadczeń medycznych
(funkcjonowanie służby zdrowia), poziom i stan bezrobocia, baza mieszkaniowa itd.
Blisko ludzi – mam nadzieję, że kolejne lata kadencji
naszego samorządu pokażą skuteczną realizację
tego hasła.

EWA MADALIŃSKA-MARCINIAK

KRYSTYNA SOKOLIŃSKA
PRZEWODNICZĄCA RADY MIEJSKIEJ

W minionym roku udało mi
się zaangażować sporą
grupę mieszkańców w życie
naszego miasta i w funkcjonowanie samorządu. Powstanie Rad Osiedlowych pozwoliło na wspólnie
realizacje pomysłów darłowiaków, które jeszcze bardziej wpłyną na rozwój
Darłowa. Budżet obywatelski, kawiarenka obywatelska pokazują, że darłowiacy
są bardzo chętni i otwarci do pracy na rzecz miasta.
Dzięki wspólnym działaniom z mieszkańcami udało
nam się doprowadzić do końca sprawę pylących i alergicznych topoli.

Rok 2015 był czasem dużych wyzwań dla naszego samorządu lokalnego, oddano inwestycje o dużym znaczeniu, infrastrukturę portową (nowy basen portowy), miejską obwodnicę, jak również wiele mniejszych inwestycji np. zagospodarowanie w obrębie starówki terenu w kwartale ulic
Wenedów, Pocztowej i Kowalskiej, budowę ulic Dulewicza
i Chełmońskiego oraz szereg innych. To okres wielu inicjatyw obywatelskich, kolejny budżet obywatelski. To również wybory pięciu rad osiedlowych i wybór 75 nowych radnych tychże osiedli; to także „Kawiarenka Obywatelska”.
Warto podkreślić, że rok 2015 był rokiem symbolicznym
– 70-lecia polskiego Darłowa .
Podejmowane działania przez burmistrza i podległych mu pracowników przyczyniły
się do wzrostu wartości i walorów naszej Malej Ojczyzny, jaką jest miasto Darłowo,
w imieniu Rady składam serdeczne gratulacje za wszystkie osiągnięcia. Mieszkańcom
dziękujemy za pozytywne słowa i ogromne wsparcie samorządu darłowskiego.
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Rekordowy bal
W sobotę, 23 stycznia, w Hotel LidiaSpa & Wellness odbył się X Bal
Charytatywny na rzecz hospicjum w Darłowie. Zebrano rekordową sumę
88 tysięcy złotych.

G

wiazdą tego uroczego
wieczoru był Wojciech
Gąssowski, który zastanawiał się wspólnie z uczestnikami balu
m.in. gdzie się podziały „tamte prywatki... niezapomniane”. Przez całą
noc grał zespół Mad Dog z wokalistą
Marcinem Rychcikiem, a konferansjerkę i licytację poprowadził – Robert Bochenko. Po raz dziesiąty na
Balu Charytatywnym na rzecz darłowskiego hospicjum spotkali się ci,
którzy od lat wspomagają tę bardzo
potrzebną placówkę.
Od początku organizacją bali zajmują się Danuta Woźniak i Joanna
Klimowicz. Wspiera je dyrektor hospicjum ks. Krzysztof Sendecki.
Wśród przedmiotów na licytacji
były m.in. pięknie wydane Pismo
Święte – dar biskupa Edwarda Dajczaka, grafika Henri Toulouse-Lautreca – dar państwa Agnieszki
i Leszka Klinów, niezwykły egzemplarz Konstytucji 3 Maja podarowany przez senatora Piotra Zientarskiego, koszulka Roberta Lewandowskiego. Najwyższą cenę w licytacji – 14 tys. zł uzyskało Pismo
Święte z dedykacją biskupa. Za
złotą piłkę wpłynęło na rzecz hospicjum – 11,5 tys. zł. ❚

Na balu bawiło się około 150 osób.

Organizatorzy podziękowali dwunastu osobom i firmom szczególnie zasłużonym dla hospicjum. Jedno z wyróżnień otrzymała rodzina Dydynów
z Darłowa.

Wyróżnienie otrzymała także firma Elektroserwis rodziny Budzyńskich
z Darłowa.

Podziękowania
❚ Organizatorzy balu charytatywnego Joanna Klimowicz, Danuta
Woźniak i ks. Krzysztof Sendecki
dziękują wszystkim ludziom dobrej woli, którzy wspomogli Dom
hospicyjno – opiekuńczy im. Bp.
Czesława Domina w Darłowie

Ks. Krzysztof Sendecki dyrektor hospicjum i starosta sławieński Wojciech Wiśniowski.

Piosenkarz Wojciech Gąsowski świetnie bawił uczestników balu.

Senator Piotr Zientarski również otrzymał podziękowanie.

Kolejne podziękowania trafiły do firmy DarPol z Barzowic należącej do
Zdzisława Piątkowskiego i Mirosława Omylaka.
Joannie Klimowicz i Danucie Woźniak pomagała Ada Łukaszewska
(w środku).

Na balu uczestnikom dopisywał humor.

Bal był okazją do zaprezentowania eleganckich kreacji, zarówno damskich
jak i męskich.
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18. Bal Charytatywny

16 stycznia, po raz osiemnasty, odbył się bal charytatywny na rzecz podopiecznych Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno-Terapeutycznego w Darłowie. 170 osób bawiło się w szczytnym celu w Bursztyn MedicalSpa&Wellness w Bobolinie.

O

rganizatorem tej wyjątkowej zabawy było Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, ich Rodzin i Przyjaciół na Terenie Ziemi Darłowskiej
i Gmin Ościennych.
Imprezę prowadził Adam Kasprzyk – dyrektor programowy
radia Koszalin. Muzykę prezentował DJ Andrzej Dopierała. Patronat medialny nad Balem objęli:
Telewizja Polska SA Oddział
w Szczecinie, Radio Koszalin, Głos
Koszaliński i Obserwator Lokalny.
Zarząd Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych dziękuje za przyjęcie zaproszenia i bezinteresowną
pomoc w przygotowaniach do balu.

– To dzięki Państwa pomocy możemy tworzyć w Darłowie miejsce
przyjazne osobom niepełnosprawnym w każdym wieku, a organizacja Balu to wyrażenie naszej
wdzięczności dla Państwa życzliwości i przyjaźni – mówiła podczas
otwarcia imprezy prezes stowarzyszenia Marzena Górzyńska.
Podczas Balu przeprowadzono
licytację wielu oryginalnych przedmiotów. Najwyższą kwotę – 5.100 zł
– osiągnął obraz Petera Roberta
Keila wylicytowany przez Bożenę
i Stanisława Zająców.
W trakcie balu z licytacji i loterii zebrano ponad 23 tysiące złotych. ❚

NUMeR KoNTA:
PKO BP DARŁOWO 96 1020 4681 0000 1902 0018 3723
DARoWiZNy NA CeLe STATUToWe:
13 8566 0003 0100 7689 2000 0001
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#

Noworoczne wyróż
8 stycznia, w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego, odbyło się 10. Noworoczne
podziękowania za efektywne działania na rzecz rozwoju Darłowa.

N

Gratulacje odbierają Agnieszka i Leszek Klin. Dyplom
przyznany za inicjatywę stworzenia w Darłowie fabryki
domów mobilnych LARK HOME LEISURE.

#

a zaproszenie burmistrza Darłowa do ratusza przybyli: starosta
powiatu sławieńskiego, przewodnicząca Rady Miejskiej, radni, duchowieństwo, przedsiębiorcy, bankowcy, dyrektorzy szkół i placówek
oświatowych i kulturalnych, prezesi
organizacji pozarządowych, szefowie służb mundurowych.
Arkadiusz Klimowicz przypomniał, że miniony rok był jubileuszowym. Minęło 70 lat polskiego
Darłowa i miasto uczciło godnie ten
jubileusz. Burmistrz dziękował
wszystkim, którzy dołożyli swoją
cegiełkę do rozwoju Darłowa, bo
przedsięwzięcia samorządu, firm
i mieszkańców widać na każdym
kroku.
– Dzięki Wam Darłowo kwitnie

i bujnie się rozwija – dziękował
wręczając wyróżnienia za podjęte
w roku 2015 inicjatywy, które miały
istotny wpływ na budowanie pozytywnego wizerunku Darłowa i jakości życia jego mieszkańców.
W tym roku specjalne podziękowania otrzymali:
Anna Popławska – dziennikarka
Radia Koszalin za ogromne zaangażowanie w sprawy darłowskie, ambitną pracę przy wszystkich edycjach festiwalu Media i Sztuka,
a także za dbanie o to by o Darłowie
i jego mieszkańcach było głośno
w eterze;
Tomasz Turczyn i Ryszard Pietrasz – dziennikarze Dziennika
Bałtyckiego;
Rafał Nagórski i Radosław Koleśnik – dziennikarze Głosu Kosza-

#

#

Gratulacje dla Janiny i Zygmunta Kroplewskich za realizację
budownictwa apartamentowego w nadmorskiej dzielnicy
Darłowa – Darłówku Wschodnim pod nazwą Kropla Bałtyku.
Dyplom odebrała Pani Agata Kroplewska

Podziękowania za pomoc i współpracę przy organizacji
festiwalu Media i Sztuka w imieniu Moniki i Janusza
Szymańskich odebrał Grzegorz Szymański.

#

#

Podziękowania za współpracę i pomoc w realizacji festiwalu
Media i Sztuka w 2015 roku odebrali Anna i Zbigniew
Pajewscy.

lińskiego, za inicjatywy podejmowane w roku 2015, w którym to Darłowo obchodziło Jubileusz 70-lecia
Polskiego Darłowa i dziennikarską,
medialną obecność;
Mieczysław Siwiec – dziennikarz i redaktor Tygodnika „Obserwator Lokalny„;
Marcin Kieca – dziennikarz
Radia Plus;
Ewelina Piechorowska – dziennikarka Radia RMF MAXXX;
Jarosław Matul – dziennikarz
Telewizji POLSAT.
Za ogromne zaangażowanie,
okazywaną życzliwość i serdeczność podczas realizacji wymagającej
imprezy jaką jest festiwal Media
i Sztuka podziękowania wręczono
Annie i Zbigniewowi Pajewskim
właścicielom Hotelu Apollo oraz

Janusz Olejnik odebrał dy
radiową służbę w darłows
DELTA na rzecz promocji

#

Gratulacje dla Wspólnoty Mieszkaniowej budynku
mieszkalnego przy ul. Bogusława X 4/6/8
w Darłowie, za remont dachu budynku, a tym samym za
wkład w poprawę wizerunku estetycznego tego zakątka
Darłowa, odebrał Zygmunt Guzy – przedstawiciel wspólnoty.

Agata Kapczyńska otrzym
Gabinetu Rehabilitacyjnego
w Darłowie. Inicjatywa ta
medycznych w Darłowie.
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#

Spotkanie Samorządowe, na którym Arkadiusz Klimowicz wręczył gratulacje i
Monice i Januszowi Szymańskim,
właścicielom Hotelu Lidia Spa &
Wellness.
Specjalne gratulacje wręczył
burmistrz Agnieszce i Leszkowi
Klin za podjętą inicjatywę stworzenia w Darłowie fabryki domów
mobilnych LARK HOME LEISURE. Przedsiębiorcy zapewnili,
że fabryka domów mobilnych
i szkieletowych ruszy na wiosnę
tego roku oraz, że planują
na jej otwarcie zorganizować
w Darłowie mecz bokserski Polska
– USA.
Arkadiusz Klimowicz wręczył
też Gratulacje właścicielom Cukierni Makarscy w Darłowie za
stworzenie rodzinnej cukierni z tradycjami, która nieustannie od 1955
roku działa na darłowskim deptaku

i zapewnia mieszkańcom miasta
słodkie smaki pysznych ciast i deserów.
Za amatorską ćwierć wiekową
radiową służbę w miejscowym
Klubie Krótkofalowców DELTA
na rzecz promocji miasta Darłowa
na całym świecie Gratulacje
otrzymał Janusz Olejnik – prezes
Klubu Krótkofalowców. Gratulacje wręczono również przedstawicielowi Wspólnoty Mieszkaniowej budynku mieszkalnego
przy ul. Bogusława X 4/6/8
w Darłowie za remont dachu zabytkowego budynku a tym samym
za wkład w poprawę wizerunku
estetycznego tego zakątka Darłowa. Wspólnocie szefuje i zarządza Szymon Krawczuk.
Za realizację budownictwa apar-

tamentowego w nadmorskiej
dzielnicy Darłowa – Darłówku
Wschodnim pod nazwą Kropla
Bałtyku Gratulacje otrzymali Janina
i Zygmunt Kroplewscy.
Za stworzenie Gabinetu Rehabilitacyjnego
przy
Przychodni
Zdrowia w Darłowie Gratulacje
otrzymała Agata Kapczyńska. Inicjatywa ta poszerzyła zakres usług
medycznych w Darłowie.
Wyróżnieni serdecznie dziękowali władzom miasta za współpracę
i pomoc w realizacji przedsięwzięć.
Prezes Bałtyckiego Banku
Spółdzielczego Ryszard Mroziński
wręczył Arkadiuszowi Klimowiczowi medal za wieloletnią
współpracę darłowskiego samorządu ze Związkiem Banków Polskich. ❚

Na zaproszenie burmistrza przybyło wiele osób, które
w ubiegłym roku dołożyły swoją cegiełkę do rozwoju
Darłowa, m.in. przedstawiciele organizacji, firm
i mieszkańcy.

#

#

plom gratulacyjny za amatorską
kim Klubie Krótkofalowców
miasta Darłowa na całym świecie.

Gratulacje dla właścicieli Cukierni Makarscy w Darłowie za
stworzenie rodzinnej cukierni z tradycjami. Cukierni, która
nieustannie od 1955 roku działa na darłowskim deptaku,
zapewnia mieszkańcom miasta słodkie smaki pysznych ciast
i deserów. Wyróżnioenie odebrała z rąk burmistrza Gabriela
Makarska.

Podziękowania dla: Rafała Nagórskiego i Radosława
Koleśnika, dziennikarzy Głosu Koszalińskiego za wszelkie
inicjatywy podejmowane w roku 2015, w którym to Darłowo
obchodziło Jubileusz 70-lecia Polskiego Darłowa.

#

#

ała gratulacje za stworzenie
przy przychodni zdrowia
poszerza zakres usług

Po raz pierwszy w historii samorządowych spotkań
świąteczno-noworocznych także burmistrz otrzymał
nagrodę – medal za wieloletnią współpracę darłowskiego
samorządu ze Związkiem Banków Polskich. Wręczył go
burmistrzowi Ryszard Mroziński – prezes Bałtyckiego Banku
Spółdzielczego.

Podziękowania dla Mieczysława Siwca, wydawcy
i dziennikarza Tygodnika „Obserwator Lokalny„ za wszelkie
inicjatywy podejmowane w roku 2015, w którym to Darłowo
obchodziło Jubileusz 70-lecia Polskiego Darłowa.
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Minął rok
STYCZEŃ

KWIECIEŃ
W Darłówku
Zachodnim, przy
Nabrzeżu
Warsztatowym
położonym przy ulicy
Kotwicznej 14,
w poniedziałek,
27 kwietnia, oddano
do użytku nowy
terminal pasażerski.

Droga do hospicjum
po płytach. Podpisanie
umowy na sporządzenie
projektu bulwaru
nadmorskiego przy plaży
wschodniej w Darłówku.

❚ Darłowianka Dorota Kuriata Kobietą Regionu Koszalińskiego.

LUTY

❚ Inauguracja Kawiarenki Obywatelskiej w DCW – darłowskiego Hyde Parku.

MAJ

31 maja oddano do
użytku most w ciągu
drogi wojewódzkiej.

Otwarcie siedziby
Darłowskiego
Centrum
Wolontariatu.

❚ W połowie lutego 2015 r. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów
z dnia 30 stycznia 2015 w sprawie rozszerzenia Słupskiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej i utworzenia Podstrefy Darłowo.

MARZEC

❚ Parada Króla Eryka – obchody 703-lecia miasta.
❚ Uroczysta sesja rady miejskiej na darłowskim zamku.
❚ Budowa drogi do nowego basenu rybackiego.

CZERWIEC
Medal i moneta
okolicznościowa na
70-lecie polskiego
Darłowa.

W południe, 19 czerwca, w rocznicę siedemdziesięciolecia polskiego
Darłowa, na styku staromiejskiego rynku z ulicą Powstańców
Warszawskich, uroczyście odsłonięto rzeźbę uliczną pierwszego
powojennego burmistrza Darłowa, Stanisława Dulewicza.
❚ POC Partners rozpoczyna budowę kompleksu apartamentów w Darłówku.
❚ W sobotę, 21 marca , pierwszego dnia wiosny został otwarty nowy
bezpieczny plac zabaw usytuowany w parku położonym u zbiegu ulic M.C.
Skłodowskiej i O. D. Tynieckiego.
❚ Wizyta podróżnika i polarnika Marka Kamińskiego.

❚ Gryf Turystyczny – nagroda marszałka województwa dla Biura Promocji
Miasta.
❚ Parking na osiedlu Wyspiańskiego oddany do użytku.
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PAŹDZIERNIK
Zakończenie modernizacji
i przebudowy nabrzeży.

Festiwal Media
i Sztuka – największa
impreza kulturalna.

❚ Ranking Onet.pl – Darłowo w czołówce polskich kurortów.
❚ Na darłowskiej Starówce uporządkowano dojazdy i wnętrze kolejnego
kwartału ulic odwodniono i utwardzono podwórka położone w kwartale ulic:
Pocztowej, Kowalskiej, Wenedów i Morskiej.
❚ Zakupiono dźwig do oddanego ukończonego w basenie rybackim budynku
socjalnego i trzech hal nowoczesnych hal składowo-magazynowych.
❚ Lato z Radiem – koncert Maryli Rodowicz.

SIERPIEŃ

❚ Pierwsze bezpośrednie wybory do rad osiedlowych.
❚ W godzinach wieczornych, 7 października, odebrano końcowy odcinek drogi
dojazdowej do portu w Darłowie (od ronda drogi krajowej nr 37 do drogi
wojewódzkiej nr 203) i udostępniono użytkownikom.
❚ Ślubowanie uczniów szkoły morskiej na darłowskim rynku.
❚ Darłowska premiera RPO województwa zachodniopomorskiego.

LISTOPAD

Droga dojazdowa do
portu.

Otwarcie Muzeum
Morskiego.

❚ W sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego 31 sierpnia 2015 odbyły się wybory
do władz Rady Seniorów w Darłowie.
❚ Nowa infrastruktura dla żeglarzy w darłowskim porcie – pawilon żeglarski
z wędzarnią i grillem.
❚ Umowa z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na dofinansowanie remontu
kamienicy z mieszkaniami socjalnymi.
❚ Daria Pikulik mistrzynią świata w kolarstwie kobiet.

WRZESIEŃ

Premiera książki
Marka Krajewskiego
„Arena Szczurów”.

❚ 17 września został oddany do użytkowania odcinek drogi dojazdowej do
portu od szosy 203 z rondem przy ul. A. Mickiewicza do ronda przy ul. Lotników
Morskich.
❚ Wyniki konkursu wniosków dofinansowanych w ramach budżetu
obywatelskiego.
❚ 50 lat SP nr 3.
❚ Zakończenie remontów w darłowskich kościołach.

❚ Referat integracji europejskiej i inwestycji w Urzędzie Miejskim w Darłowie,
którym kieruje Tomasz Breszka dokonał odbioru dwóch ważnych projektów
dotyczących infrastruktury drogowej. Pierwszy dotyczy poprawy dostępności
do Portu Morskiego w Darłowie z sieci dróg krajowych i wojewódzkich poprzez
budowę drogi dojazdowej i placu manewrowego.
❚ Powstaje Uniwersytet Trzeciego Wieku.

GRUDZIEŃ

Rekordowe przeładunki
w darłowskim porcie.

❚ Drugi zrealizowany ciąg komunikacyjny tzw. schetynówka przebiega
od ul. Morskiej przez ulice Józefa Chełmońskiego i Stanisława Dulewicza
do ul. Sportowej.
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4 lutego (czwarte
k)
DARŁOWSKI OŚRODEK KULTURY

13:30 – Kino „Bajka” ul. Morska 56, „FeRie W KiNie”: Familijny
9+ „MiSJA SPUTNiK”
16:30 – 17:30 Dom Kultury, ul. M. C. Skłodowskiej 44, 16-19 lat
„BRoADWAy JAZZ” – Dariusz Chimko

DARŁOWSKIE CENTRUM WOLONTARIATU
16:00 oraz 17:00 – angielski z wolontariatem

SP NR 3

9:00-11:00 – zajęcia techniczne
10:00-11:00 – język angielski na wesoło
10:00-12:00 – zajęcia plastyczne
11:00-13:00 – zajęcia sportowe

MIEJSKIE GIMNAZJUM

10:00-13:00 – zajęcia sportowe

SZKOŁA SPOŁECZNA

10:00-13:00 – gry i zabawy sportowe

BIBLIOTEKA MIEJSKA

11:00 – teatrzyk dla dzieci: kraina lodu

1 lutego (ponied

ziałek)

DARŁOWSKI OŚRODEK KULTURY

DARŁOWSKIE CENTRUM WOLONTARIATU

16:00 – warsztaty balonowe dla dzieci i rodziców
17:00 – plecenie z papierowej wikliny

SP NR 3

13:30 – Kino „Bajka” ul. Morska 56, „FeRie W KiNie”: Animacja
6+ „UPS! ARKA oDPŁyNĘŁA”
16:00 – 16:30 – Dom Kultury, ul. M. C. Skłodowskiej 44, dzieci
3-4 lat „Rytmika baletowa” Dariusz Chimko
16:30 – 17:00 – Dom Kultury, ul. M. C. Skłodowskiej 44, dzieci
5-6 lat „Rytmika baletowa” – Dariusz Chimko
17:30 – 18:30 – Dom Kultury, ul. M. C. Skłodowskiej 44, dzieci
7-9 lat „Bokwa fitness” – Dariusz Chimko

9:00-11:00 – zmagania z ekologią lub zajęcia techniczne
10:00-11:00 – język angielski na wesoło
10:00-12:00 – zajęcia plastyczne
11:00-13:00 – zajęcia sportowe lub zajęcia rozwijające zainteresowania

17:00 – „Wieczór z Bohaterem” (żywa lekcja historii)
– spotkanie z kpt. Bolesławem Garczyńskim ps. „King”
– żołnierzem 27. Wołyńskiej Dywizji Armii Krajowej

BIBLIOTEKA MIEJSKA

DARŁOWSKIE CENTRUM WOLONTARIATU

SP NR 3

9:00-11:00 – zmagania z ekologią lub zajęcia techniczne
10:00-11:00 – język angielski na wesoło
10:00-12:00 – zajęcia plastyczne
11:00-13:00 – zajęcia sportowe lub zajęcia rozwijające zainteresowania

MIEJSKIE GIMNAZJUM

10:00-13:00 – zajęcia sportowe

SZKOŁA SPOŁECZNA

10:00-13:00 – zajęcia sportowe

BIBLIOTEKA MIEJSKA

12:00-14:00 – różne techniki plastyczne

LO DARŁOWO

9:00-12:00 – piłka siatkowa (chłopcy ZS) – hala w ZS im. Stefana Żeromskiego

UKS ORLIK DARŁOWO

12:00-17:00 – piłka nożna podzielona na roczniki – hala w ZS
im. Stefana Żeromskiego

STOCZNIA DARŁOWO

17:00 – 20:30 – siatkówka – hala w ZS im. Stefana Żeromskiego

ZAMEK

10:00-12:00 – warsztaty z animacji „W krainie Gryfitów” (plastyka, fotografia, film, animacja poklatkowa) dla dzieci
w wieku 9-14 (Karol Matusiak)
12:00-14:00 – warsztaty z fotografii analogowej „tajemnice
światła” (wykonywanie wraz z wywoływaniem zdjęć metodą tradycyjną) dla młodzieży w wieku 14-19 lat (Karol
Matusiak)

torek)
2 lutego (w

DARŁOWSKI OŚRODEK KULTURY

13:30 – Kino „Bajka” ul. Morska 56, „FeRie W KiNie”: Familijny
9+ „oPeRACJA ARKTyKA”
17:00 – Kino „Bajka” ul. Morska 56, Spektakl dla dzieci „WARKoCZ KRÓLeWNy WiSeŁKi” Art-re Kraków

MIEJSKIE GIMNAZJUM

10:00-13:00 – zajęcia sportowe

SZKOŁA SPOŁECZNA

10:00-13:00 – zajęcia sportowe

LO DARŁOWO

9:00-12:00 – piłka nożna (chłopcy ii ZS) – hala w ZS im. Stefana
Żeromskiego

UKS ORLIK DARŁOWO

11:30-18:30 – piłka nożna podzielona na roczniki – hala w ZS
im. Stefana Żeromskiego

ZAMEK

10:00-12:00 – warsztaty z animacji „W krainie Gryfitów” (plastyka, fotografia, film, animacja poklatkowa) dla dzieci
w wieku 9-14 (Karol Matusiak)
12:00-14:00 – warsztaty z fotografii analogowej „tajemnice
światła” (wykonywanie wraz z wywoływaniem zdjęć metodą tradycyjną) dla młodzieży w wieku 14-19 lat (Karol
Matusiak)

5 lutego (p

12:00-14:00 – zimowe ABC dobrego wychowania: pogadanka

LO DARŁOWO

9:00-12:00 – warcaby stupolowe – świetlica ZS

UKS ORLIK DARŁOWO

12:00-17:00 – piłka nożna podzielona na roczniki – hala w ZS
im. Stefana Żeromskiego

ZAMEK

10:00-12:00 – warsztaty z animacji „W krainie Gryfitów” (plastyka, fotografia, film, animacja poklatkowa) dla dzieci
w wieku 9-14 (Karol Matusiak)
12:00-14:00 – warsztaty z fotografii analogowej „tajemnice
światła” (wykonywanie wraz z wywoływaniem zdjęć metodą tradycyjną) dla młodzieży w wieku 14-19 lat (Karol
Matusiak)

3 lutego (środa)

DARŁOWSKI OŚRODEK KULTURY

13:30 – Kino „Bajka” ul. Morska 56, „FeRie W KiNie”: Animacja
6+ „FRU!”
16:00 – 17:00 – Dom Kultury, ul. M. C. Skłodowskiej 44, dzieci
10-13 lat „Taniec nowoczesny DiSCo DANCe” – Dariusz
Chimko
16:00-19:00 – zajęcia warcabowe – Dom Kultury, ul. M. C. Skłodowskiej 44

DARŁOWSKIE CENTRUM WOLONTARIATU

15:00 – Wolontariat tańczy zumbę.
Dodatkowo przez cały dzień trwa „dzień z grami” (PS3, PC
„World of Tanks”, gry planszowe.)

SP NR 3

9:00-11:00 – zajęcia techniczne
10:00-11:00 – język angielski na wesoło
10:00-12:00 – zajęcia plastyczne
11:00-13:00 – zajęcia sportowe

MIEJSKIE GIMNAZJUM

10:00-13:00 – zajęcia sportowe

SZKOŁA SPOŁECZNA

10:00-13:00 – zajęcia sportowe

BIBLIOTEKA MIEJSKA

12:00-14:00 – zimowe pejzaże: zajęcia plastyczne

LO DARŁOWO

9:00-12:00 – piłka nożna (chłopcy klasy i ZS) – hala w ZS
im. Stefana Żeromskiego

UKS ORLIK DARŁOWO

12:00-17:00 – piłka nożna podzielona na roczniki – hala w ZS
im. Stefana Żeromskiego

STOCZNIA DARŁOWO

17:00-20:30 – siatkówka – hala w ZS im. Stefana Żeromskiego

ZAMEK

10:00-12:00 – warsztaty z animacji „W krainie Gryfitów” (plastyka, fotografia, film, animacja poklatkowa) dla dzieci
w wieku 9-14 (Karol Matusiak)
12:00-14:00 – warsztaty z fotografii analogowej „tajemnice
światła” (wykonywanie wraz z wywoływaniem zdjęć metodą tradycyjną) dla młodzieży w wieku 14-19 lat (Karol
Matusiak)

iątek)

DARŁOWSKI OŚRODEK KULTURY

13:30 – Kino „Bajka” ul. Morska 56, „FeRie W KiNie”: Animacja
6+ „KUMBA”
16:30 – 17:30 Dom Kultury, ul. M. C. Skłodowskiej 44, 16-19 lat
„Bokwa fitness” – Dariusz Chimko

DARŁOWSKIE CENTRUM WOLONTARIATU
15:00 – wolontariat tańczy zumbę
17:00 – ABC Fotografii

SP NR 3

9:00-11:00 – zajęcia techniczne
10:00-11:00 – język angielski na wesoło
11:00-13:00 – zajęcia sportowe

MIEJSKIE GIMNAZJUM

10:00-13:00 – zajęcia sportowe

SZKOŁA SPOŁECZNA

10:00-13:00 – gry i zabawy sportowe

BIBLIOTEKA MIEJSKA

12:00-14:00 – quizy z Kubusiem Puchatkiem

LO DARŁOWO

9:00-12:00 – piłka nożna (chłopcy iii klasy ZS) – hala w ZS
im. Stefana Żeromskiego

STOCZNIA DARŁOWO

15:00-20:30 – siatkówka – hala w ZS im. Stefana Żeromskiego

ZAMEK

10:00-12:00 – warsztaty z animacji „W krainie Gryfitów” (plastyka, fotografia, film, animacja poklatkowa) dla dzieci
w wieku 9-14 (Karol Matusiak)
12:00-14:00 – warsztaty z fotografii analogowej „tajemnice
światła” (wykonywanie wraz z wywoływaniem zdjęć metodą tradycyjną) dla młodzieży w wieku 14-19 lat (Karol
Matusiak)

6 lutego (sobota)

9:00-12:00 – iV Grand PRiX Tenisa Stołowego – hala w ZS
im. Stefana Żeromskiego

iałek)
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ie
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o
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8 luteg
DARŁOWSKI OŚRODEK KULTURY

13:30 – Kino „Bajka„ ul. Morska 56, „FeRie W KiNie”: Familijny
8+ „PiNoKio”
16:00 – 16:30 Dom Kultury, ul. M. C. Skłodowskiej 44, dzieci
3-4 lat „Rytmika baletowa” Dariusz Chimko
16:30 – 17:00 Dom Kultury, ul. M. C. Skłodowskiej 44, dzieci
5-6 lat „Rytmika baletowa” – Dariusz Chimko
17:30 – 18:30 Dom Kultury, ul. M. C. Skłodowskiej 44, dzieci
7-9 lat „Bokwa fitness” – Dariusz Chimko

DARŁOWSKIE CENTRUM WOLONTARIATU
16:00 – ozdabianie figur gipsowych

ZiMoWy WyPoCZyNeK 11

Wiadomości
iadomości
SP NR 3

9:00-11:00 – dyskusyjny klub filmowy lub gry i zabawy przy muzyce
10:00-12:00 – doświadczenia przyrodnicze z wykorzystaniem
Ti lub zajęcia plastyczne i rękodzielnicze
11:00-13:00 – zajęcia czytelnicze dla klas i-iii
12:00-13:00 – gry i zabawy

MIEJSKIE GIMNAZJUM

10:00-13:00 – zajęcia sportowe

SZKOŁA SPOŁECZNA

Styczeń 2016 r.

11:00-13:00 – zajęcia czytelnicze dla klas i-iii
12:00-13:00 – gry i zabawy

MIEJSKIE GIMNAZJUM

10:00-13:00 – zajęcia sportowe

SZKOŁA SPOŁECZNA

10:00-13:00 – zajęcia sportowe

BIBLIOTEKA MIEJSKA

12:00-14:00 – zajęcia techniczne: karmniki dla ptaków

LO DARŁOWO

10:00-13:00 – zajęcia sportowe

9:00-12:00 – piłka siatkowa – ZS dla klas i – hala w ZS im. Stefana Żeromskiego

9:15 – teatrzyk dla dzieci
12:00-14:00 – dzień bezpiecznego internetu

12:00-17:00 – piłka nożna podzielona na roczniki – hala w ZS
im. Stefana Żeromskiego

BIBLIOTEKA MIEJSKA
LO DARŁOWO

9:00-12:00 – trio basket – ZS – hala w ZS im. Stefana Żeromskiego

UKS ORLIK DARŁOWO

12:00-17:00 – piłka nożna podzielona na roczniki – hala w ZS
im. Stefana Żeromskiego

STOCZNIA DARŁOWO

17:00-20:30 – siatkówka – hala w ZS im. Stefana Żeromskiego

ZAMEK

11:00-13:00 – warsztaty plastyczne „w kolorze zimy” dla dzieci
i młodzieży w wieku 10-16 lat (rysunek i malarstwo) (Konstanty Kontowski)

9 lutego (wtorek)
DARŁOWSKI OŚRODEK KULTURY

11:15 – Kino „Bajka” ul. Morska 56, Bałtycki Teatr Dramatyczny,
spektakl „CyKoR – bająca dusza”
17:00 – Kino „Bajka” ul. Morska 56, Spektakl dla dzieci „ZAJĘCZA ChATKA” Art-re Kraków

DARŁOWSKIE CENTRUM WOLONTARIATU

16:00 – pokaz magii i iluzji
17:00 – szybki kurs decoupage'u (technika zdobnicza polegająca na przyklejaniu na odpowiednio spreparowaną powierzchnię (praktycznie każda powierzchnia: drewno,
metal, szkło, tkanina, plastik, ceramika) wzoru wyciętego
z papieru lub serwetki papierowej)

SP NR 3

9:00-11:00 – dyskusyjny klub filmowy lub gry i zabawy przy muzyce
10:00-12:00 – doświadczenia przyrodnicze z wykorzystaniem
Ti lub zajęcia plastyczne i rękodzielnicze
11:00-13:00 – zajęcia czytelnicze dla klas i-iii
12:00-13:00 – gry i zabawy

MIEJSKIE GIMNAZJUM

10:00-13:00 – zajęcia sportowe

SZKOŁA SPOŁECZNA

10:00-13:00 – gry i zabawy sportowe

BIBLIOTEKA MIEJSKA

12:00-14:00 – zajęcia plastyczne: zabawa z plasteliny

LO DARŁOWO

9:00-12:00 – tenis stołowy – ZS – hala w ZS im. Stefana Żeromskiego

UKS ORLIK DARŁOWO
STOCZNIA DARŁOWO

17:00-20:30 – siatkówka – hala w ZS im. Stefana Żeromskiego

ZAMEK

9:00-11:00 – warsztaty modelarskie „tajniki modelarskie” dla
młodziży w wieku 14-19 lat (modelowanie, klejenie, malowanie) (Artur hamerling)
11:00-13:00 – warsztaty plastyczne „w kolorze zimy” dla dzieci
i młodzieży w wieku 10-16 lat (rysunek i malarstwo) (Konstanty Kontowski)

11 lutego (czwartek)
13:30 – Kino „Bajka„ ul. Morska 56, „FeRie W KiNie”: Animacja
6+ „KRÓLoWA ŚNieGU”
12:00 – 15:00 Dom Kultury, ul. M. C. Skłodowskiej 44, WARSZTATy MUZyCZNe – Artur hamerling

DARŁOWSKIE CENTRUM WOLONTARIATU
16:00 oraz 17:00 – angielski z wolontariatem

SP NR 3

9:00-11:00 – dyskusyjny klub filmowy lub gry i zabawy przy muzyce
11:00-13:00 – zajęcia czytelnicze dla klas i-iii
12:00-13:00 – gry i zabawy

ZAMEK

9:00-11:00 – warsztaty modelarskie „tajniki modelarskie” dla
młodzieży w wieku 14-19 lat (modelowanie, klejenie, malowanie) (Artur hamerling)
11:00-13:00 – warsztaty plastyczne „w kolorze zimy” dla dzieci
i młodziezy w wieku 10-16 lat (rysunek i malarstwo) (Konstanty Kontowski)

10 lutego (środa)

DARŁOWSKI OŚRODEK KULTURY

13:30 – Kino „Bajka” ul. Morska 56, „FeRie W KiNie”: Familijny
8+ „MiSJA GWiAZDA”
12:00 – 15:00 Dom Kultury, ul. M. C. Skłodowskiej 44, WARSZTATy MUZyCZNe – Artur hamerling
16:00 – 17:00 Dom Kultury, ul. M. C. Skłodowskiej 44, dzieci
10-13 lat „Taniec nowoczesny DiSCo DANCe” – Dariusz
Chimko
16:00 – 19:00 – zajęcia warabowe – Dom Kultury, ul. M. C. Skłodowskiej 44

DARŁOWSKIE CENTRUM WOLONTARIATU

15:00 – wolontariat tańczy zumbę
Dodatkowo przez cały dzień trwa „dzień z grami” (PS3, PC
„World of Tanks”, gry planszowe.)

SP NR 3

9:00-11:00 – dyskusyjny klub filmowy lub gry i zabawy przy muzyce
10:00-12:00 – doświadczenia przyrodnicze z wykorzystaniem
Ti lub zajęcia plastyczne i rękodzielnicze

13 lutego (sobota)
ZAMEK

12:00 – wernisaż prac uczestników warsztatów

Zapraszamy
także:

W okresie ferii zimowych zapewniamy bezpłatne korzystanie z lodowiska miejskiego dla darłowskich dzieci,
młodzieży szkolnej oraz przedszkolaków w godzinach od
10:00 do 20:00. (Darłowo, Wyspa Łososiowa)

●

MIEJSKIE GIMNAZJUM

10:00-13:00 – zajęcia sportowe

SZKOŁA SPOŁECZNA

10:00-13:00 – zajęcia sportowe

BIBLIOTEKA MIEJSKA

12:00-14:00 – zimowe origami: zabawa

LO DARŁOWO

9:00-12:00 – piłka siatkowa dla klas ii ZS – hala w ZS im. Stefana Żeromskiego

UKS ORLIK DARŁOWO

11:30-18:30 – piłka nożna podzielona na roczniki – hala w ZS
im. Stefana Żeromskiego

ZAMEK

12 lutego (piątek)
13:30 – Kino „Bajka” ul. Morska 56, „FeRie W KiNie”: Familijny
9+ „SioSTRy WAMPiRKi”
12:00 – 15:00 Dom Kultury, ul. M. C. Skłodowskiej 44, WARSZTATy MUZyCZNe – Artur hamerling
13:00 – 16:00 Sala w Zespole Szkół Darłowo ul. Chopina 4. „Bal
przebierańców” dla klas i – iV szkół podstawowych.

DARŁOWSKIE CENTRUM WOLONTARIATU
15:00 – wolontariat tańczy zumbę
17:00 – ABC Fotografii

SP NR 3

9:00-11:00 – dyskusyjny klub filmowy lub gry i zabawy przy muzyce
11:00-13:00 – zajęcia czytelnicze dla klas i-iii
12:00-13:00 – gry i zabawy

MIEJSKIE GIMNAZJUM

10:00-13:00 – zajęcia sportowe

SZKOŁA SPOŁECZNA

10:00-13:00 – gry i zabawy sportowe

BIBLIOTEKA MIEJSKA

12:00-14:00 – walentynkowe serca: różne techniki plastyczne
– zakończenie ferii: wystawa prac

LO DARŁOWO

9:00-12:00 – piłka siatkowa dla klas ii – hala w ZS im. Stefana
Żeromskiego

STOCZNIA DARŁOWO

15:00-20:30 – siatkówka – hala w ZS im. Stefana Żeromskiego

ZAMEK

hoTeL LiDiA – w tym roku zaprasza na wyjątkowe spotkania z DORTOĄ ZAWADZKĄ, znaną jako SUPeR NiANiA,
a do tego jednym z najbardziej znanych w Polsce psychologów, ekspertem w temacie psychologii rozwoju i psychologii wychowawczej, współpracującym z organizacjami
pozarządowymi oraz autorką wielu publikacji i projektów
na rzecz dzieci, ich rozwoju i bezpieczeństwa.
oferta ważna w okresie 15.01.2016 do 28.02.2016.
Rezerwacja: 94 314 30 38 lub 665 195 177

●

Muzeum w Swołowie zaprasza na szereg zaplanowanych
warsztatów rękodzielniczych i artystycznych, które przybliżą tematykę dawnego tradycyjnego kobiecego ubioru
wiejskiego, nauczą technik rękodzielniczych i rzemiosł
związanych z jego wytwarzaniem oraz wykorzystania tych
umiejętności na potrzeby tworzenia współczesnych elementów damskiej garderoby.
Kontakt i zapisy: Magdalena Lesiecka, tel. 697 176 674.
opłata za uczestnictwo: 40 zł od osoby za spotkanie.
Serdecznie zapraszamy!

●

9:00-11:00 – warsztaty modelarskie „tajniki modelarskie” dla
młodzieży w wieku 14-19 lat (modelowanie, klejenie, malowanie) (Artur hamerling)
11:00-13:00 – warsztaty plastyczne „w kolorze zimy” dla dzieci
i młodzieży w wieku 10-16 lat (rysunek i malarstwo) (Konstanty Kontowski)

UKS ORLIK DARŁOWO

12:00-17:00 – piłka nożna podzielona na roczniki – hala w ZS
im. Stefana Żeromskiego

Nr 1 (141)

9:00-11:00 – warsztaty modelarskie „tajniki modelarskie” dla
młodzieży w wieku 14-19 lat (modelowanie, klejenie, malowanie) (Artur hamerling)
11:00-13:00 – warsztaty plastyczne „w kolorze zimy” dla dzieci
i młodzieży w wieku 10-16 lat (rysunek i malarstwo) (Konstanty Kontowski)

DANE TELEADRESOWE:
1.

Kino „Bajka” w Darłowie – ul. Morska 56 (tel. 94 314
2629)
2. Dom Kultury, ul. M.C. Skłodowskiej 44
3. Darłowskie Centrum Wolontariatu, ul. Bogusława X 28
(tel. 781 830 005)
4. Szkoła Podstawowa nr 3, ul. WoP 12 (tel. 94 314 2470)
5. Miejskie Gimnazjum w Darłowie, ul. Franciszkańska 2
(tel. 94 314 2108)
6. Zespół Szkół im. Stefana Żeromskiego w Darłowie, ul.
Chopina 4 (tel. 94 314 2515)
7. Zespół Szkół Społecznych w Darłowie im. Lotników
Morskich, ul. Zwycięstwa 1
(tel. 94 314 2051)
8. Miejska Biblioteka im. Agnieszki osieckiej w Darłowie,
ul. Wieniawskiego 19c
(tel. 94 314 2697)
9. UKS orlik Darłowo – hala w ZS im. Stefana Żeromskiego, ul. Chopina 4 (tel. 602 714 203)
10. Stocznia Darłowo – hala w ZS im. Stefana Żeromskiego, ul. Chopina 4 (tel. 94 314 21 76)
11. Lodowisko – Wyspa Łososiowa
12. Zamek Książąt Pomorskich – Muzeum w Darłowie,
Plac Zamkowy 4 (tel. 94 314 2351)
13. hotel Lidia, ul. Dorszowa 3 (tel. 697 176 674)
14. Muzeum Kultury Ludowej w Swołowie, Swołowo 8
(tel. 59 811 94 10)
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opłatkowe spotkanie
darłowskich Pionierów

7 stycznia, w świetlicy Zespołu Szkół im. S. Żeromskiego, spotkali się na tradycyjnym opłatku członkowie Klubu Pionierów Ziemi
Darłowskiej.

B

ożena Tomalak, przewodnicząca Klubu Pionierów Ziemi Darłowskiej, po powitaniu przybyłych
poprosiła o uczczenie minutą ciszy
zmarłych w ubiegłym roku kolegów i koleżanek. Oprócz
Pionierów na spotkanie przybyli
m.in. Arkadiusz Klimowicz, proboszcz parafii p.w. M.B. Częstochowskiej o Stanisław Piankowski.
Uroczystość uświetniła grupa
wokalno-muzyczna z Zespołu
Szkół im. S. Żeromskiego, która

Podczas sesji Rady Miejskiej
burmistrz Darłowa Arkadiusz
Klimowicz, w imieniu
Prezydenta RP, uhonorował
Medalami za Długoletnie
Pożycie Małżeńskie dwie
pary małżeńskie obchodzące
złote gody.

przy wtórze gitar i śpiewała kolędy i pastorałki.
Burmistrz Darłowa życzył
wszystkim dużo zdrowia i radości
i spotkania za rokw tym samym
gronie osób. Świąteczne Słowo Boże
wygłosił w imieniu Franciszkanów
o. Stanisław Piankowski przypominając, że życie jest wędrówką.
Życzenia zdrowia i pomyślności z okazji Nowego 2016 Roku
składali sobie wzajemnie pionierzy i zaproszeni goście. W świątecznym nastroju przy choince,

stroikach i świecach łamano się
opłatkiem i śpiewano kolędy.
Wszystkim darłowianom i gościom, w imieniu pierwszych mieszkańców miasta zdrowia i wszelkiej
pomyślności w nowym roku życzyła szefowa Klubu Pionierów Bożena Tomalak. Oprócz wzajemnych
życzeń i serdeczności, opłatkowe
spotkanie stało się stała się okazją
do wspominania pierwszych powojennych świąt w polskim Darłowie.
L. WALKIEWICZ

Podwójne Złote Gody w Darłowie
❚ Longin i Marianna Fugiel ślub zawarli 3 kwietnia 1965 roku w Jeżyczkach. Jubilaci dochowali się
dwojga dzieci i trojga wnuków. Jubilat przez cały czas do emerytury

pracował w Zakładzie Energetycznym w Darłowie. Natomiast Jubilatka prowadziła dom i wychowywała dzieci.
Piotr i Stanisława Kulik ślub zawarli 12 października 1957 w Darłowie. Pan Piotr pracował w Jednostce Wojskowej, w kapitanacie Portu
Darłowo i Fabryce Maszyn Rolniczych, skąd odszedł na emeryturę.
Pani Stanisława jest jedną z darłowskich pionierek, mieszkających tu od
1946 roku. W Darłowie chodziła do
szkoły i tu pracowała m.in. w restauracji „Bałtycka” i w PTTK. Jubilaci dochowali się dwóch synów.

m
Jubilatom obchodzącym
Złote Gody życzymy
zdrowia, radości, miłości
oraz wielu sukcesów
w dalszym wspólnym życiu.

W obecności burmistrza i kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
obchodzący pięćdziesięciolecie pożycia małżeńskiego jubilaci złożyli

powtórną przysięgę małżeńską.
Radni i członkowie rodziny obecni
podczas tej niecodziennej uroczystości odśpiewali jubilatom sto lat. ❚
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Noworoczne
spotkanie emerytów
W poniedziałek, 11 stycznia, Zarząd Rejonowy
Polskiego Związku Emerytów, Rencistów
i Inwalidów w Darłowie zorganizował w świetlicy
przy ul. 1 Maja noworoczne spotkanie opłatkowo.
❚ Uroczystość zaszczycili swoją
obecnością przedstawiciele m.in.
władz miasta, duchowni, prezesi zaprzyjaźnionych organizacji pozarządowych Klubu Pionierów i Amazonek. Wszystkich przybyłych
serdecznie powitała i złożyła noworoczne życzenia przewodnicząca zarządu PZERiI Danuta Puczyńska.
Życzenia głównie zdrowia i dobrego samopoczucia od władz samorządowych Darłowa złożył burmistrza, a od duchowieństwa
o. Stefan i ks. Sendecki. Śpiewano

kolędy. Potrawy takie jak pierogi
z kapustą i grzybami lub serem, krokiety, barszczyk czerwony, śledzie
pod kilkoma postaciami, sałatki
oraz ciasta i owoce były bardzo
smaczne, ponieważ wszystko to
przygotowali sami emeryci.
Kilkudziesięciu seniorów zasiadło przy choince i świecach przy
stołach z postnymi potrawami. Seniorzy nie ukrywali wzruszenia łamiąc się opłatkiem i składając życzenia.
L. WALKIEWICZ

Rusza uniwersytet dla seniorów
❚ Przypominamy, iż trwają jeszcze
zapisy na pierwszy semestr Uniwersytetu Trzeciego Wieku Powiatu
Sławieńskiego. Zapisy zostaną zakończone za tydzień w piątek 22
stycznia 2016.
Inauguracja UTWPS odbędzie
się w środę 3 lutego 2016 w Darłowie o godz. 16 w Zespole Szkół

Morskich. W pierwszym semestrze
zostały przewidziane wykłady
w czterech blokach tematycznych:
Zdrowie, Region, Prawo oraz Pasje
i Hobby.
Ponadto będą odbywać się zajęcia w sekcjach: językowej (angielski, niemiecki), informatycznej
z nauką obsługi komputera i Inter-

22 grudnia 2015 roku, w sali
gimnastycznej przy Zespole
Szkół im. Stefana Żeromskiego w Darłowie, odbyła się
ogólno miejska Wigilia.

Wigilijne spotkanie z opłatkiem

❚ Prawie wszyscy zasiedli przy
zastawionych stołach. Choinka,
świece, ustrojona czapkami mikołajowymi sala stworzyły ciepły nastrój
i podkreśliły magię Świąt Bożego
Narodzenia.
Arkadiusz Klimowicz -Burmistrz
Darłowa złożył wszystkim mieszkańcom i gościom życzenia ciepłych,
rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia oraz szczęścia i wszelkiej pomyślności w Nowym 2016 roku. Nie
zabrakło barszczu, pierogów, zawijanego makowca, owoców i innych
wigilijnych smakołyków. Wszyscy
łamali się opłatkiem i składali świąteczne i noworoczne życzenia Wigi-

lijny wieczór umilił koncert kolęd
w wykonaniu mieszkańców miasta
oraz zaproszonych gości.
Na scenie prezentowały się kolejno: przedszkolaki z miejskiego
Przedszkola nr 2, uczniowie Szkoły
Podstawowej nr 3, młodzież z tutejszego liceum, zaproszony zespół
wokalny z Korlina, duet Ania i Ania,
darłowskie Babunie, duet rodzinny
Tadeusz Cichosz&Hubert Tepurski.
Na zakończenie najpiękniejsze polskie kolędy i świąteczne utwory
śpiewała Patrycja Baczyńska
– uczestniczka finału Must Be The
Music. Opuszczający wigilijne stoły
otrzymywali upominek – kalendarz
na rok 2016 oraz 16-stronicowe świąteczne wydanie „Wiadomości”. ❚

netu, tańca, rękodzieła oraz aktywności fizycznej (ilość sekcji uzależniona jest od liczby chętnych, jedna
sekcja musi liczyć, co najmniej 10
osób). Warunkiem przystąpienia
jest pobranie, wypełnienie i złożenie
deklaracji oraz druku wpłaty
w jednym z aktywnych DZIEKANATÓW w Darłowie – w Centrum

Obsługi Turystycznej, ul. Powstańców Warszawskich 51, tel. 519 30
30 32 i w Darłówku w Centrum Obsługi Turystycznej w Terminalu Pasażerskim, przy ul. Kotwicznej 14,
tel. 732 66 99 19. Tam też można
uzyskać szczegółowe informacje
o organizacji uniwersytetu jak i dokonać zapisu. Uniwersytet to oferta

dla osób powyżej 50. roku życia.
Wpisowe to 50 zł, a opłata za semestr 100 zł. Dużą część kosztów
pokrywa Starostwo Powiatowe,
które szuka zewnętrznych środków
dofinansowania. Wszystkich chętnych zapraszamy do udziału w tym
projekcie.
L. WALKIEWICZ
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W niedzielę, 10 stycznia, podczas 24. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w kinie „Bajka”
w Darłowie odbywał się finał ósmej edycji konkursu „Odkrywamy Talenty”.

J

ury konkursu zakwalifikowało do finału 10 indywidualnych i grupowych wykonawców: Magdalenę Jarzynkę,
Krystiana Florkiewicza, Natalię
Popow, Karolinę Ziółkowską, Katarzynę Dacków, Aleksandrę Siwiuk,
Kacu & WJD, zespół taneczny Crazy
Crackers, zespół wokalny „Metamorfoza” oraz Natalię Koźlińską z
koleżankami: Adrianną Rosołowską,
Adrianną Burdą, Andżeliką Olszak.
Jury konkursu w składzie: Jadwiga Zając-Jankowska, Elżbieta
Tylenda, Izabela Kalicka, Dariusz
Chimko, Jan Schwarzlose, Juliusz
Sip oraz przewodniczący – Arkadiusz Sip, pierwsze miejsce przyznało ex aequo: Katarzynie Dacków
z Ustki i Karolinie Ziółkowskiej
z Darłowa, uczestniczącej w zajęciach wokalnych w DOK-u. Obydwie otrzymały nagrody główne po
450 złotych.
Pierwsze miejsce w kategorii do
lat 12 i czek na kwotę 200 zł otrzymała też biorąca udział w zajęciach
wokalnych w Darłowskim Ośrodku
Kultury Natalia Popow.
Jury przyznało także wyróżnienia za bardzo dobry poziom
wykonawczy dla Magdaleny Jarzynki oraz „Kacu&WJD”. Wszystkim uczestnikom gratulujemy i życzymy dalszego rozwoju oraz sukcesów.
Organizatorem konkursu i występów był Darłowski Ośrodek Kultury im. Leopolda Tyrmanda
L. WALKIEWICZ

o sporcie wie
prawie wszystko...
❚ Uczennica Miejskiego Gimnazjum
im. Stanisława Dulewicza w Darłowie Roksana Synakiewicz (kl.
IIIb) została laureatką Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Sportowej
„Olimpionik”!
Przypomnijmy, że 25 listopada
2015 roku – w ramach kampanii
„Zachowaj Trzeźwy Umysł” – gim-

nazjum zorganizowało etap szkolny
tego konkursu.
Fenomenalny wynik Roksany
jest niewątpliwie zasługą posiadania obszernej wiedzy sportowej
i rzetelnego przygotowania, którego
podjęła się nauczycielka wychowania fizycznego Małgorzata
Szczęsna. ❚

Na fotografii od lewej znajdują się: opiekun – mgr Małgorzata Szczęsna,
laureatka – Roksana Synakiewicz, p.o. dyrektor MG – mgr inż. Teresa Borowska.

Rekordowe przeładunki
w porcie Darłowo
❚ Bardzo dobry rok ma za sobą Port
Darłowo. W ciągu minionych dwunastu miesięcy przeładowano
w darłowskim porcie 344 tysiące ton
towarów. To równe dwa razy tyle,
co w rekordowym roku 2013, kiedy
to przeładowano 177 tys. ton towarów. Port Darłowo przegonił
Port Kołobrzeg, który przeładował
260 tys. ton w najlepszym roku
2012. Import stanowił 295.254 ton,
a eksport 48.775 ton.
– Ten rekordowy wynik zawdzięczamy kontraktowi na
przewóz kamieni i kruszyw w ilości
272 tys. ton ze Skandynawii na
wielką inwestycję, którą prowadził
Urząd Morski w Słupsku. Była to
ochrona brzegów morskich od Jarosławca do Rowów. Natomiast pozostałą część przeładunków stanowią są towary typowo rolne, czyli
otręby pszenne – 33,5 tys. ton,

wapno – 21,5 tys. ton, rzepak ponad
10 tys. ton, oraz nawozy sztuczne
i drewno – informuje Waldemar
Śmigielski, dyrektor Zarządu Portu.
Nigdy dotąd darłowskiego
portu nie odwiedziło tyle statków
handlowych, co w 2015 roku. Było
ich równe 167. Bardzo dobrze spisali się darłowscy dokerzy, którzy
obsługiwali średnio po trzy statki
w tygodniu. Procentuje budowa nowych, remonty i przebudowa starych nabrzeży, pogłębianie toru
wodnego, budowa osobnego basenu rybackiego wraz z halami magazynowymi oraz generalna przebudowa dróg dojazdowych do
portu.
Po wybudowaniu portu jachtowego również wrosła liczba jachtów,
które odwiedzają Darłowo z 200 do
rekordowych 672 w roku 2015.
LESZEK WALKIEWICZ

❚ Najchętniej sięgają po
książkę darłowiacy w wieku
od 25 do 44 lat – wynika
z ubiegłorocznego podsumowania pracy Miejskiej Biblioteki
Publicznej im. Agnieszki Osieckiej, która dysponuje 47 611
wolumenami.
W ubiegłym roku biblioteka
wzbogaciła się o 1321 nowych
książek, z czego 959 kupiono z
dotacji miejskiej. Jednocześnie
głównie z powodu zniszczeń i
dezaktualizacji z zasobów
ubyło 1496 książek. Na dzień
31 grudnia 2015, stan księgozbioru stanowi 47611 książek,
z czego w Darłowie 32504 i w
Darłówku 15107.
W ciągu roku w dwóch bibliotekach było zapisanych 2832
osób, które wypożyczyły 28234
książek.
– W związku z coraz większym
zainteresowaniem historią regionu wśród użytkowników biblioteki oraz mieszkańców
miasta, bibliotekarze prowadzą
różnego rodzaju działania mające na celu przypomnienie sylwetek osób, które wpisały się w
historię miasta swoim działaniem, życiem i twórczością. Są
to spotkania z pionierami, prelekcje, promocje książek.
Współpracujemy też ze stowarzyszeniami i klubami z terenu
miasta. Organizujemy wystawy
poświęcone życiu społecznemu i kulturalnemu miasta na
przestrzeni lat powojennych –
mówi dyrektorka Biblioteki Krystyna Krakowiak. Biblioteka komunikuje się z mieszkańcami
poprzez swoją stronę internetową i portal społecznościowy
Facebook.
W 2015 roku prowadzono akcję
„Cała Polska czyta dzieciom”
we współpracy ze Związkiem
Emerytów Rencistów i Inwalidów w Darłowie oraz
uczniami Szkoły Morskiej. Biblioteka współpracuje również
z przedszkolami zapraszając
dzieci na spektakle teatralne.
Biblioteka promuje twórczość
literacką organizując spotkania
autorskie, a w ramach propagowania kultury przygotowuje
wystawy i wernisaże.
W roku ubiegłym MBP zatrudniała 8 osób.

Czytanie
na ekranie
❚ Biblioteka w Darłowie wykupiła
dostęp do platformy cyfrowej Ibuk
Libra. Dzięki tej usłudze czytanie
książek będzie możliwe na mobilnych nośnikach cyfrowych w bibliotece oraz poza nią (np.
w domu). Czytelnicy, którzy otrzymają indywidualne kody PIN
mogą równocześnie korzystać
z kilku pozycji oraz mają dostęp do
wszystkich zasobów dostępnych
na platformie. Ważnym elementem
jest fakt, że czytelnik nie ponosi
żadnych kosztów, usługa ta jest
całkowicie bezpłatna dla użytkowników.
Czytelnicy będę mieć dostęp do
nowej listy tytułów w Ibuku Librze
(617 publikacji wykupionych i 675
darmowych).
Wejście do dostępnych książek
na stronie http://libra.ibuk.pl ❚
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Światowy
sukces roku

Zmagania
ligowe

Daria Pikulik wzniosła się w ubiegłym roku na
wyżyny sportowe zdobywając tytuły mistrzyni
świata w wyścigu punktowym i wicemistrzyni
świata w omnium.

E

pokowe sukcesy Daria
odniosła w kazachskiej
Astanie, na miejscowym
torze kolarskim. Wyścig punktowy to jazda na dystansie 20 kilometrów. Oznaczone okrążenia
i kolejność na nich przynoszą
punkty. Zdobywczyni największej
ich ilości wygrywa. Omnium zaś
to kolarski wielobój. Składa się
z sześciu konkurencji i suma
punktów zdobyta w każdej z nich
daje wygraną.
Daria swoje kontakty z kolarstwem zawdzięcza wizycie w jej
gimnazjum w Dąbkach cztery lata
temu trenerów klubu Nowatex
Ziemia Darłowska.
– Kolarstwo zafascynowało ją
natychmiast. Bardzo ambitna,
cztery lata temu ciężko pracować.
Po kolej realizowała stawiane przed
nią cele. Znakomita współpraca

z trenerem musiała przynieść efekty
na miarę jej talentu – twierdzi
prezes klubu, Eugeniusz Adamów.
Aby nie rozstawać się z klubem
i koleżankami naukę kontynuuje
w darłowskim Liceum Ogólnokształcącym.
– Jesteśmy z Darii bardzo dumni.
Jest dobrą uczennica i stanowi dla
wszystkich znakomity przykład, że
robienie czegoś z pasją musi przynieść sukces. Wielka w tym zasługa
jej samej, ale także domu rodzinnego, a w szczególności rodziców
Darii. Serdeczne gratulacje – ocenia
dyrektor placówki, Bogdan Herbeć.
Sukces Darii Pikulnik nie zaskoczył burmistrza Darłowa, Arkadiusz Klimowicza.
– Od dawna obserwuję rozwój
kariery naszych znakomitych kolarek. Staramy się w miarę możliwości wspomagać ich pasję i miłość
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do sportu. Samorząd jest znaczącym
sponsorem klubu. Królewskie Dar-

łowo ma Królową sportu – Darię
Pikulik – przyznał burmistrz. ❚

❚ W darłowskiej lidze zakładowej
rywalizowano w warcabach rozgrywając pojedynki w systemie
szwajcarskim. Wszyscy zawodnicy
stoczą ze sobą bezpośrednie boje.
Do zmagań przystąpiło dziewięcioro zawodników z trzech zespołów: Urzędu Gminy, Urzędu
Miasta i ekipy Stoczni. Poszczególne
spotkania były niezwykle zacięte
i wywoływały spore emocje. Ostatecznie zwyciężył Grzegorz Jędrysiak (UG) zdobywając 7 punktów.
Tuż za nim z 6,5 punktów uplasowali się: Zbigniew Mielcarski (UM)
i Dorota Szczurowska (Stocznia).
Zespołowo ta konkurencja przyniosła zwycięstwo i 3 punkty ekipie
Urzędu Miasta przed Gminą i Stoczniowcami.
Rozegrano już pięć konkurencji
Ligi. Na czele jest Urząd Gminy
z dorobkiem 16 punktów, kolejna
Stocznia Darłowo ma 12 punktów, a
trzecie miejsce z 10 punktami zajmuje
Urząd Miasta Darłowo. Tuż za podium, z 5 punktami plasują się drużyny Mrówki i darłowskiego MPGK.
Przed nami ostatnia konkurencja
tego sportowego maratonu – piłka
nożna. Zostanie rozegrana w lutym,
tuż po feriach szkolnych. Wtedy poznamy ostateczne rozstrzygnięcia
Darłowskiej Ligi Zakładowej.
(A.R.)

Zimowe potyczki piłkarskie
Piłkarze UKS Orlik Darłowo
wzięli udział w halowym
turnieju w Poznaniu.
❚ – To element przygotowań do
wiosennych rozgrywek – wyjaśnia
trener Wojtek Polakowski. W zawodach, oprócz gospodarza imprezy Lecha Poznań, udział
wzięli: Warta Poznań, AKS Chorzów, Jedynka Luboń, Stella
Luboń, Dobroczanka Pępowo,

Akademia Reissa, UKS Śrem i zespół z Debrzna.
Nasi chłopcy wygrali jeden i zremisowali po jednym meczu. Potem,
po bardzo zaciętych meczach minimalnie ulegli AKS z Chorzowa i zespołowi z Dobroczyna.
W meczach tych łupem bramkowym podzielili się: Kacper Żmijewski – 3, Kacper Lichański – 2,
Kacper Kasprzyk, Bruno Bukowski
i Igor Kaziszyn – po jednej. Oprócz

nich skład naszego zespołu uzupełniali jeszcze: Olek Błaszczyk, Bartek
Kołaczkowski i Emil Urbańczyk.
Niewątpliwym sukcesem naszej
drużyny jest zdobycie przez nią
Pucharu Fair Play. Ucieszyło to trenera grupy, Wojtka Polakowskiego, bo świadczy o doskonałej
pracy wychowawczej trenerów
i instruktorów w UKS Orlik
Darłowo.
(A.R.)

Szkółka żeglarska Siatkarski sezon w pełni
❚ Stowarzyszenie Ratownictwa
Wodnego w Darłowie przystąpiło
do utworzenia Szkółki Żeglarskiej
dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat.
Zajęcia teoretyczne i praktyczne
odbywać się będą dwa razy w tygodniu po dwie godziny. Zaplanowano w tym co najmniej jedno
z zajęć w weekend na terenie portu
Darłowo. Głównym organizatorem
i instruktorem będzie Krystian Paruzel. Szkolenie odbywać się będzie
na żaglówkach typu Optymist,
w oparciu o program Polskiego

Związku Żeglarskiego. Wszyscy
wielcy polscy żeglarze pierwsze
kroki na wodzie stawiali na łódkach
klasy „Optymist”.
Docelowo organizatorzy planują
organizację regat i udział w Mistrzostwach Polski.
Zapisy do szkółki przyjmują:
Krystian Paruzel (tel. 504 194 251)
i Dariusz Dziuba (tel. 500 308 635).
Warto też obejrzeć internetowa
stronę info@darlowosail.com, gdzie
będą zamieszczane informacje
o Szkółce Żeglarskiej. ❚

Rozgrywki siatkarzy
przekroczyły półmetek.
W rozgrywkach niepoślednia
rolę odgrywają darłowscy
Stoczniowcy.
❚ W grupie Młodzików oba zespoły
KS Stocznia Darłowo zakwalifikowały się do ćwierćfinałów. Bezapelacyjnie, tracąc tylko jednego seta
swoją grupę wygrał I zespół Stoczniowych. Drugie miejsce zajął nasz
II zespół. Oba w następnej fazie rozgrywek rywalizować będą w dwóch
różnych grupach.
Występujące w lidze wojewódzkiej kadetki Stoczni zajmują 6.
miejsce. Jednak o ich dużych możliwościach może świadczyć zwycięstwo nad wiceliderem tabeli
UKS Barnim Goleniów w stosunku
3:2.
Znacznie lepiej prezentują się
w swojej lidze kadeci. Drugie
miejsce w tabeli potwierdza duże
możliwości i aspiracje tej ekipy. Należy pamiętać, że nasi chłopcy maj
dwa mecze przełożone.
Zmienna jest forma naszej drużyny seniorskiej, która zwycięstwa
przeplata porażkami. W ostatnich
meczach Stoczniowi po wyrów-

nanym boju polegli na Arenie Gryfice 2:3, prowadząc w setach 2:0.

Wcześniej nie daliśmy rady zespołom z Połczyna- Zdroju i Łobza. ❚
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Darłowskie
jasełka i kolędy
Już po raz 19. Darłowski Ośrodek Kultury im. Leopolda Tyrmanda
zorganizował Przegląd Zespołów Jasełkowych „Darłowskie Gody”.
Publiczność niemal w całości wypełniająca salę kina Bajka 16 stycznia
głośno oklaskiwała młodych artystów.

Z

achwycała barwna scenografia, przepiękne stroje,
tańce, śpiewy i świetne inscenizacje. Należy pochwalić kultywowanie przez darłowskie przedszkola i szkoły tradycyjnych
przedstawień jasełkowych. Jury
w składzie: Arkadiusz Sip, Magdalena Cichocka i Robert Gorgol przyznało trzy główne nagrody Złote
Anioły – pięknie wykonane przez
artystkę Paulinę Feicht.
Wyróżnienia otrzymali: „Naukowcy”, zespół prowadzonego
przez Panie Reginę Kosińską
i Alicję Kaczmarczyk z Przedszkola
Niepublicznego „Akademia Przed-

szkolaka”, „Odkrywcy” z Niepublicznego Przedszkola „Promyczek” przygotowani przez Ewelinę
Ziębę i Ewę Czyż oraz w kategorii
szkół podstawowych za przedstawienie „Ach! Co za Noc!”
uczniowie klasy III Szkoły Podstawowej Zespołu Szkół Społecznych
STO im. Lotników Morskich
w Darłówku kierowani przez Marzenę Starzyńską.
Podkreślono duży wkład rodziców zwłaszcza w nauczenie ról
i pastorałek młodych artystów oraz
w przygotowanie strojów, rekwizytów i dekoracji scenicznych.
L. W.

ZIMOWY ZLOT POJAZDÓW WOJSKOWYCH
W ostatni weekend stycznia zapraszamy do
Malechowa, gdzie odbędzie się Zlot Historycznych
Pojazdów Wojskowych organizowany przez
Mariana Laskowskiego. Jak zapewnia organizator
atrakcji nie zabraknie. A czego możemy
spodziewać się w programie?: inscenizacji
historycznych, licznych przejażdżek sprzętem
militarnym, dużego ogniska, dyskoteki pod gołym
styczniowym niebem oraz kąpieli morsów
w strojach moro:). Polecamy uwadze.

Program:

18:00 – Oficjalne rozpoczęcie zimowego Zlotu.
Zwiedzanie kolekcji wojskowej w muzeum TYTAN.
21:00 – Ognisko zlotowe.

13:00 – Parada po okolicy i Malechowie.
16:00 – Inscenizacja batalistyczna.
18:00 – Wytypowanie najsilniejszej grupy, najlepszego
pojazdu zimowego ZLOTU 2016.
20:00 – Ognisko.
21:00 – Military Party.

30 stycznia (sobota)

31 stycznia (niedziela)

9:00 – Prezentacja pojazdów i załóg.
10:00-13.00 – Zwiedzanie fortyfikacji obronnych
z II wojny światowej w Darłówku Zachodnim.

12:00 – Pożegnanie uczestników, pamiątkowe wpisy
do zlotowych ksiąg oraz kąpiel morsów w strojach
moro.

29 stycznia (piątek)

