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Niedawno rozstrzygnięto
przetarg na dostawę 
i montaż fabrycznie no-

wego kinowego projektora cyfro-
wego wraz z wyposażeniem,
ekranu kinowego oraz systemu 
nagłośnieniowego do kina Bajka 
w Darłowie. Prace remontowe mają
ruszyć pełną parą już na początku
października, bo uruchomić cy-
frowe kino jeszcze w grudniu tego
roku. 

– Podchodzimy do sprawy
bardzo poważnie i ambitnie, po-
nieważ jest to uwieńczenie niezwy-
kłego Jubileuszu, jakim jest 90-lecie
kina Bajka w Darłowie. Aktualnie
czekamy na jego akceptację ze
strony Polskiego Instytutu Sztuki
Filmowej i na podpisanie stosow-
nych umów – zapewnia Magdalena
Cichocka. 

Finał starań o modernizację i po-
prawę jakości emitowanych filmów
nastąpił w kwietniu 2016 r., kiedy to
kierownictwo kina złożyło do Pol-
skiego Instytutu Sztuki Filmowej
dwa wnioski w ramach Programu
Operacyjnego „Rozwój kin”.
Wniosek o modernizację znalazł się
wśród 21 wybranych wniosków, 
a wniosek o cyfryzację w szczęśliwej
ósemce z ponad stu złożonych do
PISF. 

W ramach planowanej moderni-
zacji zostanie zakupiony projektor
cyfrowy o rozdzielczości 4K przy-
stosowany do pracy z systemem do

projekcji trójwymiarowej, elek-
trycznie opuszczany i zdalnie ste-
rowany ekran kinowy o wymiarach
9,5 x 5,14 m, system nagłośnie-
niowy dźwięku przestrzennego 
i inne, zapewniające oglądanie
filmów w naszym kinie, w jak naj-
lepszej jakości. 

Niestety, ze względu na fakt, iż
nie uzyskaliśmy pełnej kwoty dofi-
nansowania z PISF, konieczne było
zweryfikowanie kosztorysu i za-
kresu prac modernizacyjnych. W ra-
mach środków finansowych prze-
znaczonych na ten cel zostanie
jednak wykonany remont schodów

wejściowych wraz z holem we-
jściowym i głównym, przebudowa
kasy kinowej, wymiana drzwi, po-
malowanie sali kinowej wraz z wy-
mianą wykładziny na sali. Resztę
zaplanowanych inwestycji musimy
odłożyć w czasie.

– Jednak biorąc pod uwagę przy-

chylność władz miasta, a także in-
stytucji z którymi współpracujemy,
jesteśmy pełni optymizmu, aby
zmierzyć się z kolejnymi etapami
rozwoju naszego kina w najbliższej
przyszłości – podkreśla Magdalena
Cichocka. 

Pomimo ograniczonych zasobów
technicznych, dzięki którym funk-
cjonowało dotychczas kino Bajka

(brak możliwości wyświetlania
filmów w jakości cyfrowej, a tym
samym ograniczony dostęp do pre-
mierowych hitów filmowych) 
w ciągu ostatnich dwóch lat udało
się doprowadzić tę instytucję do po-
ziomu jednego z najbardziej aktyw-
nych kin w Polsce. Skąd ta pew-
ność? 

– Chociażby z faktu zaproszenia
nas do zaprezentowania dotychcza-
sowej działalności na najbliższym
Forum Wokół Kina – jednej z naj-
bardziej znaczących imprez doty-
czących kina – podsumowuje M. Ci-
chocka. �

90 lat kinematografii w Darłowie 

Darłowskie kino 
będzie nowoczesne 
Na 90. urodziny darłowskiego kina Bajka wejdzie ono w cyfrowy i trójwymiarowy wymiar. Pierwsze projekcje zaplanowano pod
koniec tego roku.

Czy Darłowo stanie się
wakacyjną polityczną stolicą
Polski? Burmistrz Arkadiusz
Klimowicz wyszedł 
z pomysłem by latem 
w Darłówku zorganizować
nadmorskie Forum
Polityczne. 

� Jak wszyscy wiemy, na początku
września do górskiej Krynicy zje-
żdżają znani politycy, ekonomiści 
i dziennikarze z Polski i Europy 
na słynne już Forum Ekonomiczne
zwane „polskim Davos”. Darłowo

chciałoby zorganizować podobne
wydarzenie. Skąd ten pomysł?

– W sierpniu polski parlament
ma wakacje, ale politycy przecież
ciągle zabiegają o kontakt z wybor-
cami. A gdzie jest ich wtedy najwi-
ęcej? Nad morzem. I to z całej
Polski – tłumaczy Arkadiusz Kli-
mowicz.

Burmistrz swój pomysł zapoży-
czył z Bornholmu. Okazuje się, że to
na tę wyspę w wakacje zjeżdżają 
politycy z całej Danii, by dysku-
tować i spotykać się nie tylko 
z mieszkańcami tej „Majorki

Północy”, ale przede wszystkim 
z Duńczykami z kontynentalnej
części Danii, którzy na Bornholmie
licznie wypoczywają.

– Polacy nawet na wakacjach in-
teresują się polityką, o polityce
dyskutują i chcą się z politykami
spotykać – twierdzi A. Klimowicz.
– Potwierdza to doświadczenie lip-
cowego festiwalu Media i Sztuka,
na który również zapraszani są do
Darłówka ludzie polityki. Na przy-
kład w tym roku sukcesem fre-
kwencyjnym cieszyło się spotkanie
z byłym premierem Markiem

Belką a w ubiegłym roku 
z obecnym ministrem spraw za-
granicznych Witoldem Waszczy-
kowskim.

Jeśli pomysł wypali to Forum Po-
lityczne Darłowo 2017 odbędzie się
w pierwszej połowie sierpnia.

– Chciałbym, żeby to wydarzenie
w przeciwieństwie do Forum Eko-
nomicznego w Krynicy, które jest
imprezą zamkniętą, miało charakter
otwarty. Chodzi o to by Darłowiacy,
mieszkańcy regionu i turyści mogli
swobodnie spotykać się z polity-
kami, publicystami politycznymi 

i dziennikarzami zajmującymi się tą
problematyką. Moim zamysłem jest
zaproszenie do Darłówka poli-
tyków wszystkich opcji, zarówno
reprezentowanych w parlamencie
jak i ugrupowań pozaparlamentar-
nych. Ma to być forum wielo-
barwne, miejsce wymiany różno-
rodnych poglądów i racji.

Jak dodaje burmistrz, już dziś kil-
kunastu czołowych polityków 
i komentatorów politycznych wy-
raziło swoje zainteresowanie przy-
jazdem do Darłowa w sierpniu
przyszłego roku. �

Inicjatywa

Letnie Forum Polityczne w Darłowie?!

tysięcy złotych wyniesie
całkowity koszt 
cyfryzacji kina, z czego
350 tys. zł pochodzi 
z budżetu Urzędu Miasta
Darłowa.

500

Rusza modernizacja kina. Już niedługo filmy w technologii 3D będą wyświetlane na podobnym sprzęcie. 
(źródło: nowoczesnekino.pl)
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– Lato się skończyło, wakacje
za nami. Deszczowa pogoda
nie odstraszyła jednak tury-
stów...
– To prawda. Gołym okiem było

widać, że pomimo kapryśnej desz-
czowej pogody Darłowo i Darłówko
w wakacje pękało w szwach. I co
ważne, jeszcze do połowy września
w naszym kurorcie było bardzo
wielu gości. A przecież jeszcze kilka,
kilkanaście lat temu tak nie było.
Darłowo z miejscowości wakacyjnej
stało się kurortem odwiedzanym
przez turystów również poza wa-
kacjami. Pewnym miernikiem, choć
niedoskonałym, jest pobór opłaty
miejscowej, zwanej klimatyczną,
uiszczanej przez wczasowiczów. 
Z roku na rok rośnie. Do końca tego
lata zapłacono jej 570 tys. złotych. To
tyle ile wpłynęło do miejskiej kasy
w 2015 przez cały rok. Naszą mocną
pozycję wśród nadbałtyckich ku-
rortów potwierdzają też różne ran-
kingi, na przykład największy
portal internetowy Onet umieścił
Darłowo na 5 miejscu wśród kilku-
dziesięciu miejscowości wypoczyn-
kowych polskiego wybrzeża.

– w tym roku było o nas
przez wakacje szczególnie
głośno w mediach. To za-
sługa między innymi Kapi-
tana Parawana. 
– Tego nie planowaliśmy. Nasza

plażowa kampania z Kapitanem Pa-
rawanem zaczęła się dość przypad-
kowo pod koniec lipca, od mojego
niewinnego wpisu na portalu spo-
łecznnościowym. Posypały się setki
komentarzy nie tylko darłowiaków,
ale i turystów z całej Polski. Szybko
zrozumiałem, że temat parawanów
na plaży rozpala emocje Polaków.
Zaczęły o tym pisać na początku
różne turystyczne portale interne-
towe. Zainteresowałem tym te-
matem zaprzyjaźnionego z Darło-
wem dziennikarza z telewizji Pol-
satNews, który zrobił pierwszy 
reportaż o planowanym zakazie pa-
rawanów w Darłowie. Później na-

pisała o tym Gazeta Wyborcza i uru-
chomiła się lawina. Do końca 
wakacji o parawaningu z Darłowem
na pierwszym miejscu donosiły
wszystkie główne media w Polsce:
TVP, TVN, TVN24, TVN24BiS, Su-
perstacja, Polsat; liczne rozgłośnie
radiowe, m.in. RMF FM, Zet i wiele
gazet.

Okazało się, że latem, w tak
zwanym sezonie ogórkowym,
media mocno zainteresowały się te-
matem, który jest związany z pla-
żami i o dziwo – interesuje miliony
Polaków ze wszystkich grup spo-
łecznych, budząc silne emocje. Do-
wodem na to są tysiące komentarzy

na temat parawanów w Darłówku
nie tylko w mediach społecznościo-
wych, ale i w całym internecie. W tej
sprawie odebrałem wiele telefonów,
m.in. od dwóch byłych ministrów.
Jeden była za, drugi zaś przeciw za-
kazowi rozstawiania parawanów. 

Warto dodać, że nasza kampania
medialna dobrze rozwinęła się
dzięki moim współpracownikom 
z Biura Promocji Miasta. To oni wy-
myślili postać Kapitana Parawana,
który bardzo spodobał się dzienni-
karzom i zorganizowali Olimpiadę
Parawanową na koniec wakacji, na
którą przyjechały kamery z trzech
różnych stacji telewizyjnych.

– Ile kosztowała ta promocja?
– Wyliczyliśmy, że gdybyśmy

chcieli wykupić płatny czas ante-
nowy i powierzchnie reklamowe 
w gazetach, to na tą kampanię mu-
sielibyśmy wydać z budżetu miasta
ponad 2 miliony złotych! A tak,
dzięki naszej kreatywności i zaan-
gażowaniu mieliśmy największą
ogólnopolską kampanię reklamową
Darłowa i Darłówka praktycznie za
darmo. Postać Kapitana Parawana,
strażnika darłowskich plaż, który
ma się kojarzyć z takimi bohaterami
kultury masowej jak Kapitan Ame-
ryka, Batman czy Superman, nie za-
kończy swojej misji w tym roku.
Choćby dlatego, że dziennikarze już
nam zapowiedzieli, że w pierw-
szym dniu wakacji przyjeżdżają 
z kamerami do Darłówka i chcą po-
kazać pierwszą w Polsce, wyjąt-
kową plażę bez parawanów. 

– Jak to będzie zorganizo-
wane? Czy nie obawia się
Pan, że turyści, którzy przy-
zwyczaili się do używania 
parawanów obrażą się na nas
i pojadą gdzie indziej?
– Oczywiście nie chodzi nam o to

by parawanów nie używać. Para-
wany, jako wiatrochrony, są często
na bałtyckiej plaży potrzebne. Od
samego początku podkreślaliśmy,
że w Darłówku będzie miejsce za-
równo dla użytkowników para-
wanów, jak i dla tych, którzy chcą
plażować bez nich. Nasza idea 
w trakcie tej ogólnopolskiej debaty
ewoluowała. Na dzisiaj pomysł wy-
gląda następująco – z 5 kilometrów
plaż, które są w granicach miasta
Darłowa, plażę bez parawanów
chcemy zorganizować jedynie na
jednej dziesiątej ich długości. To
będzie zaledwie kilkaset, może 500
metrów plaży wschodniej, między
wejściem przy hotelu Apollo, 
a przejściem na plażę przy hotelu
Plaza. Pozostałe 4,5 kilometra, za-
równo po stronie wschodniej jak 
i zachodniej, przeznaczamy dla
zwolenników parawaningu. Z tym,

że chcemy odsunąć parawany kilka
metrów od brzegu morza, głównie
ze względów bezpieczeństwa. 
I żeby umożliwić wszystkim spo-
kojne spacery, a dzieciom zabawę
przy brzegu. Na plaży bez para-
wanów pojawią się kosze plażowe,
leżaki i parasole. Plażowicze będą
mieli wybór, z której plaży chcą ko-
rzystać. Z pewnością utworzenie ta-
kiej, nawet niewielkiej plaży bez pa-
rawanów, na powrót zainteresuje 
w przyszłe wakacje dziennikarzy.
Będą mieli o czym pisać i co poka-
zywać w telewizjach. A nasz kurort
zyska potrzebny nam tak pozy-
tywny rozgłos.

– w wakacje w Darłowie zor-
ganizowano wiele imprez dla
mieszkańców i turystów. 
one także uatrakcyjniły nasz
kurort.
– To prawda. Od początku roku,

przy dużym udziale miasta, odbyło
się w Darłowie ponad trzysta
różnego rodzaju wydarzeń – między
innymi, po raz szósty – Festiwal
Media i Sztuka. Media i Sztuka stały
się już markową, firmową imprezą
znaną w całej Polsce. Dzięki niej do
Darłowa zjeżdżają w lipcu, nie tylko
sławni ludzie z kręgu kultury i me-
diów, ale także – specjalnie na to wy-
darzenie – turyści z całej Polski. Ten
festiwal na początku wakacji buduje
pozytywny wizerunek naszego ku-
rortu. W efekcie liczni goście chcą do
nas przyjeżdżać również w okresach
poza festiwalem. Wyliczyliśmy że
zysk z reklamy Darłowa, przy okazji
festiwalu Media i Sztuka, ponad dwa
razy przekracza koszty jakie miasto
ponosi na jego organizację.

– Jakby jednym zdaniem
podsumowałby Pan letni
sezon turystyczny?
– Mimo deszczowego lata to był

najlepszy sezon w historii naszego
kurortu, a jestem pewien, że na-
stępne będą jeszcze lepsze, bo Da-
rłowo się ciągle rozwija i staje coraz
bardziej popularne wśród tury-
stów. �

Umiemy doskonale się
promować
Z burmistrzem Darłowa ArKADIUsZeM KLIMowICZeM rozmawia Leszek walkiewicz

Arkadiusz Klimowicz 
– burmistrz Darłowa
podziękował ratownikom 
za dobrą i dzielną służbę,
dzięki której kąpiący się 
w Darłowie mogli wrócić
bezpiecznie do domów.
Dzięki czujności i dobremu
wyszkoleniu ratowników 
w tym sezonie nie doszło 
do żadnego utonięcia.

� Dziękując za dobrą współpracę,
zaangażowanie, oddanie i bez-
pieczny pobyt mieszkańców i tury-
stów nad Bałtykiem i na miejskich
plażach, burmistrz życzył ratow-
nikom dużo satysfakcji z dotychcza-
sowych dokonań i wielu sukcesów. 

Za służbę w trosce o bezpieczeń-
stwo osób wypoczywających tego
lata w Darłowie burmistrz podzię-

kował również: komendantowi Ko-
misariatu Policji w Darłowie – An-
drzejowi Kamodzie, dowódcy Jed-

nostki Ratowniczo-Gaśniczej w Dar-
łowie – Piotrowi Słupskiemu i ko-
mendantowi Straży Miejskiej w Dar-

łowie – Rafałowi Musiałowi. Z kolei
wzorowa administracja i koordy-
nacja pracy na linii Miasto – Służby

– Ratownicy to zasługa Waldemara
Bonka, kierownika Referatu GKM 
i Justyny Filipek (również GKM). �

Dziękujemy ratownikom za opiekę 

Ratownikami dowodzili Dariusz Dziuba, Krystian Paruzel i Sylwester Kowalski.

#
� Bezpieczeństwa kąpielisk 
w Darłówku w tym roku pilnowali:
Dariusz Dziuba, Krystian Paruzel,
Sylwester Kowalski, Adrian Kobal-
czyk, Bartosz Bednarczyk, Jolanta
Haremza, Kamil Rudzki, Klaudia
Cirzniewska, Konrad Lachowicz,
Krzysztof Pławski, Łukasz Antas,
Łukasz Dominiak, Mateusz Olik,
Mateusz Sławski, Michał Jaku-
bowski, Michał Koziński, Olivier
Witkowski, Paweł Tomaszewski,
Piotr Bąk, Radosław Gryciuk, Seba-
stian Smolarek, Szymon Peryga,
Weronika Janikowska, Wiktor 
Podgórski, Wojciech Januszewski,
Adrian Muchowski, Krzysztof Szko-
piński.
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Jedną z form aktywności na-
szego kina jest program 

KinoSzkoła,  
którego celem jest edukacja fil-

mowa. Cieszy się on powodzeniem
od grudnia 2014 r. W comiesięcz-
nych zajęciach udział biorą darłow-
skie przedszkolaki (8 placówek),
uczniowie szkół podstawowych 
(SP nr 3, Społeczna SP STO), gim-
nazjaliści (Miejskie Gimnazjum im.
S. Dulewicza, Społeczne Gimna-
zjum STO), uczniowie szkół ponad-
gimnazjalnych (Zespół Szkół Mor-
skich, Zespół Szkół im. St. Żerom-
skiego) oraz nauczyciele. 

Kino Bajka jest jedynym kinem 
w Polsce, realizującym edukację fil-
mową bezpłatnie, dzięki wsparciu
Miejskiej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, a także
pieniądzom uzyskanym z Sieci Kin
Studyjnych i Lokalnych, pocho-
dzących z Państwowego Instytutu
Sztuki Filmowej. 

Od początku realizacji programu
KinoSzkoły frekwencja na zajęciach
wyniosła 12 645 osób. W tym roku
szkolnym z powodu modernizacji
kina zajęcia rozpoczną się od
stycznia 2017 r.

Sztandarową imprezą naszego
kinem jest 

Festiwal Filmów 
Skandynawskich, 

który w tym roku zgromadził 
w sali kinowej ponad 2 tysiące wi-
dzów. Pomiędzy 18 a 24 lipca wy-

świetliliśmy 24 filmy, w tym 6 dla
dzieci i młodzieży. Filmem, który
zgromadził największą liczbę wi-
dzów podczas wszystkich festiwa-
lowych seansów były kultowe
Dzieci z Bullerbyn – 206 widzów,
zaraz potem Super brat – 172 osoby
i Wszystkowidząca – 166 widzów.
Filmem, który najbardziej przycią-
gnął dorosłą publiczność są Barany.
Islandzka opowieść – 158 widzów, 
a sam festiwal zgromadził 2 035 wi-
dzów. 

Wszystkie projekcje odbyły się
bezpłatnie, a Festiwal realizowany

został przy wsparciu Polskiego In-
stytuty Sztuki Filmowej.

Wydarzeniami towarzyszącymi
była wystawa pochodząca z za-
sobów Duńskiego Instytutu Kultury
poświęcona plakatom tworzonym
przez artystów do różnych wyda-
rzeń kulturalnych organizowanych
przez społeczność kopenhadzkiej
Christiani, oraz dwa panele dysku-
syjne: o aktywizacji seniorów, po-
przedzony norweskim filmem do-
kumentalnym Optymistki oraz 
o przestrzeni miejskiej, poprze-
dzony duńskim dokumentem
Ludzki wymiar. 

Jedną z atrakcji festiwalowych
był konkurs, w którym nagrodę sta-
nowił rejs dla dwóch osób – ufun-
dowany przez firmę Unity Line ze
Szczecina. Szczęście uśmiechnęło się
do Marii Knuty z Darłowa. Gratu-
lujemy! 

Od 4 lipca do 24 września funk-
cjonowało również w plenerze kino 

Pod Chmurką i Pod
Gwiazdami.

W prawie każdy sobotni wieczór
na Rynku Miejskim w Darłowie,

choć pogoda nie zawsze sprzyjała,
prezentowaliśmy filmy, które zgro-
madziły 485 widzów. Premierowym
filmem był Naprawdę wczoraj, 
w reż. Jana Rybkowskiego, (Polska
1963, 81 min. nakręconego w Dar-
łowie, z Beatą Tyszkiewicz w roli
głównej), który przed ekranem
zgromadził 40 widzów. Filmem za-
mykającym tegoroczny sezon był
film zaprzyjaźnionego z naszym
kinem duńskiego reżysera Jacoba
Dammas Pomorskie iluzje. 

Organizujemy także poranki fil-
mowe, seanse dla seniorów, okazjo-

nalne dla dzieci i młodzieży m. in. 
z okazji Dnia Dziecka, czy nawet
Dnia Nauczyciela, ferie, Short
Waves Festival i wiele innych. 

– Mamy nadzieję, że cyfryzacja
nie tylko ułatwi dostęp do szerszego
repertuaru, podniesie komfort

oglądania filmów, ale przede
wszystkim zachęci Was, Drodzy
Widzowie, do oglądania filmów 
w kinie. Do zobaczenia w naszym,
darłowskim kinie Bajka – podsu-
mowuje 

MAgDA CIChoCKA

Kino pełne akcji
Darłowskie kino to nie tylko miejsce emisji najnowszych filmów, ale także ośrodek, w którym prowadzi się działania
upowszechniające kulturę filmową. I co ważne – są to zajęcia bezpłatne!

# BrAwo
� Koordynatorem Programu ze strony kina jest Magdalena Cichocka – specja-
lista ds. promocji i edukacji filmowej, dwukrotna laureatka nagrody 
KinoSzkoły dla koordynatorów – TYTAN PRACY – w kategorii edukacja 
młodego widza 2014/2015 oraz 2015/2016.

# Przypomnijmy…
� 16 lat temu Festiwal Filmów
Skandynawskich zapoczątkował
dyrektor Darłowskiego Ośrodka
Kultury Jerzy Piotrowski. 

# Nagroda za aktywność
� DOK przyszykował niespodzianki dla najbardziej aktywnych widzów Festi-
walu –dwuosobowe karnety na 5 seansów do scyfryzowanego kina Bajka
otrzymują: 
Adrianna Stankiewicz ,  Bożena Kupracz, Grażyna Leśniewska, Jacek Kowalski,
Agata Rzędowska jr, Filip Zagoździński, Amelia Sobczyk, Jakub Skrzyński, 
Izabela Sarnowska 
Jedno podwójne zaproszenie do kina Bajka na wybrany film otrzymują: 
Beata Kowalska, Piotr Leszczyński, Halina Paszuda, Zbigniew Ruszelak, Karina
Matusiak, Olga Żłobecka, Franciszek Sajko, Antonina Knuta, Maria Knuta,
Ignacy Białogardzki.
Karnety i zaproszenia będą ważne przez rok od momentu uruchomienia kina
Bajka po cyfryzacji.
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Kajakiem
po Wieprzy
Arkadiusz Klimowicz wraz
przedstawicielami gmin 
z powiatu sławieńskiego 
i gminy miejsko-wiejskiej 
w Polanowie podpisali
porozumienie o budowie
szlaków kajakowych 
na wieprzy i grabowej. 

� Inicjatorem spotkania w Pomiło-
wie (gm. Sławno) był wójt gminy
Sławno Ryszard Stachowiak. Li-
derem projektu jest gm. Sławno.
Pieniądze mają pochodzić z fun-
duszy unijnych. W przypadku ak-
ceptacji projektu na terenie Wyspy
Łosiowej zmodernizowana zo-
stanie istniejąca przystań kajakowa,
tak by użytkowanie było jeszcze ła-
twiejsze i bardziej funkcjonalne. Na
wyspie planuje się wybudowanie
altan, które dawać będą schro-
nienie podczas deszczu oraz służyć
będą organizacji imprez na koniec
spływu. 

– Planujemy również wybudo-
wanie kolejnego bezpiecznego
miejsca rozpoczęcia spływu w kie-
runku Bałtyku na Kanale Młyńskim.
Na terenie miasta i portu morskiego
pojawi się również specjalne ozna-
kowanie turystyczne – wyjaśnia
burmistrz Darłowa. 

Spotkanie w Pomiłowie było
kontynuacją wcześniej zapoczątko-
wanych działań na rzecz stworzenia
szlaku kajakowego Wieprzy, Po-
krzywnej, Studnicy i Grabowej, jako
ponadregionalnego produktu tury-
styki aktywnej. 

Projekt przewiduje również
stworzenie aplikacji mobilnej
łączącej funkcje przewodnika tury-
stycznego i nawigacji dla obsługi
aktywnego ruchu turystycznego.
Wieprza to jedna z najpiękniejszych
rzek Pomorza – dzika, malowniczo
położona, oferująca liczne bystrza 
i przełomy. Rzeka ta przepływa
przez wspaniałe obszary leśne, uro-
kliwe rozlewiska i starorzecza. Nad
jej brzegami często spotyka się
rzadkie ptactwo i dziką zwierzynę.
Relaks, odpoczynek od codzien-
ności i wspaniała przygoda to cechy
spływu rzeka Wieprzy. �

16 i 29 sierpnia w Terminalu
Pasażerskim w Darłowie
obradowali uczestnicy
konferencji „Media 
a Turystyka Debata”.

� Imprezę zorganizowała Darłow-
ska Lokalna Organizacja Tury-
styczna w Dorzeczu Wieprzy i Gra-
bowej. Skupiła ona w Darłowie
przedstawicieli Polskiej Organizacji
Turystycznej, Regionalnych oraz
Lokalnych Organizacji Turystycz-
nych, jednostek samorządu teryto-
rialnego, organizacji pozarządo-
wych, mediów, uczelni wyższych
oraz branży turystycznej. 

W konferencji wziął udział wi-
ceminister Sportu i Turystyki, od-
powiedzialny za naszą branżę 
– Dawid Lasek, prezydent Miasta
Słupska – Robert Biedroń oraz go-
spodarz powiatu sławieńskiego 
– starosta Wojciech Wiśniowski. 

W pierwszej części obrad dys-
kutowano o stosunkach, jakie łączą

media z branżą turystyczną oraz
stawiano diagnozę obecnego stanu
turystyki. Postulowano m.in. pilne
wybudowanie nadmorskiej drogi
szybkiego ruchu i wznowienia bez-
wizowej wymiany turystycznej 
z Obwodem Kaliningradzkim.
Spore zaciekawienie wywołało
przedstawienie wyników ankiety
badającej wypowiedzi 123 wczaso-
wiczów oceniających swój ubiegło-
roczny pobyt w Darłowie w sezonie
letnim.  Przytłaczająca większość
turystów wypowiadała się dobrze 
i bardzo dobrze o darłowskim ku-
rorcie.  

Uczestnicy podkreślali rolę me-
diów, zwłaszcza społecznoscio-
wych, gdy chodzi o promowanie 
i zachęcanie do turystyki. W czasie
ramach debaty odbyły się warsztaty
z ministrem Dawidem Laskiem na
temat przyszłości i planów w tury-
styce. Podkreślano konieczność na-
wiązania szerszej współpracy tury-
stycznej z krajami położonymi 

w basenie Bałtyku, przygotowania
specjalnej oferty dla seniorów oraz
wdrożenia nowoczesnych narzędzi
marketingowych w prezentacji
oferty turystycznej. 

Uczestnicy debaty serdecznie
dziękowali prezesowi Darlotu – Ja-
rosławowi Lichacemu za perfek-
cyjne przygotowanie konferencji.

Patronat nad konferencją objęli:

Ministerstwo Sportu i Turystyki,
Polska Organizacja Turystyczna,
Starostwo Powiatowe w Sławnie 
i Zachodniopomorska Regionalna
Organizacja Turystyczna. �

Medialne rozmowy o turystyce 

Wwywiadzie, jakiego Le-
szek Dydyna udzielił
„Dziennikowi Sławie-

ńskiemu” tak tłumaczy swoją de-
cyzję o rozbiórce:

„Zleciłem wykonanie ekspertyz
budowlanych i okazało się, że bu-
dynek od lat nie trzyma stabilności
(...). Nikt z ekspertów nie dał gwa-
rancji, że zaproponowana techno-
logia ustabilizowania budynku da
skutek. (...) Powiedziano mi, że
wpakuję określony kapitał w ele-
wator i mogę nie dostać pozwolenia
na jego użytkowanie zgodnie 
z przeznaczeniem”.

L. Dydyna dodaje, że nie ma in-
nego wyjścia jak rozbiórka zrujno-
wanego budynku, który nie nadaje
się do przechowywania zboża, a ze
względu na zły stan techniczny nie
może być użytkowany w żaden
inny sposób. 

Leszek Dydyna rozważał wybu-
rzenie elewatora metodą wybu-
chową. Prawdopodobnie jednak
rozbiórka żelbetonowej budowli na-
stąpi z wykorzystaniem wysokiego
dźwigu.

Do 2011 roku oba elewatory na-
leżały do państwowego przedsię-
biorstwa. Już w latach 80. większy

elewator (dziś przeznaczony do roz-
biórki) dostał jedynie warunkowe
pozwolenie na użytkowanie. Po-
wodem był już wtedy zły stan tech-
niczny. Na początku obecnego
wieku państwowy właściciel za-
przestał magazynowania zboża 
w tym elewatorze. 

Od 2008 roku żaden statek ze
zbożem, nie zawinął do darłow-
skiego portu. W 2011 roku zrujno-
wane elewatory odkupił od pań-
stwowej firmy miejski Zarząd Portu
Morskiego za 4 miliony złotych.

– Naszym celem było urato-
wanie portu handlowego i ocalenie
co się da z jego majątku, który zo-
stał zrujnowany przez państwo-
wego właściciela. – mówi Wal-
demar Śmigielski dyrektor Zarządu
Portu. – Chcieliśmy na nowo
ożywić tą część portu handlowego
i ten cel osiągnęliśmy – podkreśla
dyrektor.

Po zakupie elewatorów i terenu
portowego o areale ok. 4 hektarów
Zarząd Portu rozpoczął szukanie

przedsiębiorców, którzy chcieliby
wznowić skup i przechowywanie
zboża oraz przeładunki w porcie.
Starania miejskiej spółki zakończyły
się sukcesem. W 2013 roku darłow-
scy rolnicy Teresa i Leszek Dydy-
nowie kupili mały elewator, w 2014
roku wagę portową, a w 2015 ro-
dzina Dydynów kupiła większy ele-
wator. Łącznie Dydynowie za te
nieruchomości zapłacili 3.350.000,00
złotych. Zarząd Portu Morskiego do
tej pory za wszystkie sprzedane 
w porcie handlowym tereny uzy-
skał ponad 5 milionów złotych. �

Port bez elewatora 
Z portu zniknie stary i od lat nieużywany elewator zbożowy. wojewoda zachodniopomorski wydał
decyzję pozwalającą na rozbiórkę. o zgodę wystąpiła rodzinna firma Leszka Dydyny, znanego 
w Darłowie rolnika i przedsiębiorcy, która jest właścicielem elewatora.

#Fakty
� W ubiegłym roku firma Dydynów
odprawiła ponad 120 statków, 
a przeładunki portowe osiągnęły
rekordowy poziom 350 tysięcy ton,
czyli znacznie więcej niż w tym
samym okresie przeładował port 
w Kołobrzegu.

#Przypomnijmy
� Elewator, który będzie wyburzony
w ciągu najbliższych dwóch lat to
ten większy z dwóch znajdujących
się w darłowskim porcie handlowym.
Oba powstały w latach 40. ubie-
głego wieku. Budynki zbudowane
są z żelbetonu obłożonego cegłą
klinkierową.
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Więcej 
sportu 
na plaży 
� Darłowo sięgnęło po dotację 
18 tys. zł na infrastrukturę spor-
tową. 
Umowa zawarta 18 lipca prze-
widuje dofinansowanie insta-
lacji urządzeń sportowych
typu street workout na plaży 
w Darłowie. Realizacja umowy
umożliwi prowadzenie tre-
ningów i organizowanie za-
wodów w takich konkuren-
cjach jak np. wykonywanie
pompek na czas, czy podno-
szenie na drążku z dodat-
kowym obciążeniem. 
W imieniu Zarządu Woje-
wództwa Zachodniopomor-
skiego umowę podpisał
członek zarządu Robert Grzy-
wacz, a darłowski samorządu
reprezentowała zastępca bur-
mistrza Elżbieta Karlińska. 
Realizacja inwestycji o całko-
witym koszcie ok. 38,1 tys. zł
przyczyni się do poprawy
zdrowia i sprawności dzieci 
i młodzieży. �

Darłowscy ratownicy zdobyli
Złoty Młot Kapitana
Parawana – główną nagrodę
happeningu plażowego
„Darłowo de Parawanejro”.
Impreza kończyła
wakacyjny cykl wydarzeń
rekreacyjnych.  

� Zabawa nawiązywała do zakoń-
czonych igrzysk olimpijskich w Rio.
Ta letnia, wakacyjna olimpiada pa-
rawanowa posiadała nieodłączne
elementy olimpiady jak np. ceremo-
niał otwarcia. Na darłowskiej, olim-
pijskiej plaży pojawił się orzeł UKS
Orlik Darłowo, będący maskotką
olimpijską, odegrano hymn królew-
skiego Miasta Darłowa. Po nim
wprowadzono na plażowy stadion
flagę i zaprezentowano zawod-
ników. Wśród drużyn rywalizu-
jących pomiędzy sobą w plażowych
konkurencjach sportowych byli tu-
ryści wypoczywający w Hotelu
Lidia Spa&Wellness, darłowscy ra-
townicy oraz urzędnicy Urzędu
Miejskiego w Darłowie pod przy-
wództwem najsłynniejszego Kapi-

tana Parawana – czyli Arkadiusza
Klimowicza, burmistrza Darłowa.  

Walkę sportową rozegrano w na-
stępujących konkurencjach: rzut
młotkiem do wiaderka, plażowych
bobslejach, biegu przez parawany,
rozbijaniu parawanów na czas,
rzutem rybki do basenu oraz rzucie
parawanem. Sędzią głównym za-

wodów był reprezentant Polski 
w beach soccer i trener UKS Orlik
Darłowo – Wojciech Polakowski.
Najlepsi okazali się królowie dar-
łowskich plaż czyli darłowscy ra-
townicy, którzy zdobyli Złoty Młot
Kapitana Parawana, srebro otrzy-
mali urzędnicy z ratusza natomiast
brąz wywalczyli turyści. 

Nie zabrakło cudownych ki-
biców, którzy w strojach plażo-
wych zagrzewali olimpijczyków
do walki. Do tego iście letnia po-
goda, wspaniałe nastroje, dużo
humoru... tak Darłowo poże-
gnało wakacje 2016, a zarazem
parawanom powiedziało „Good
Bye”. �

olimpiada parawanowa 
na zakończenie wakacji 

Było bezpieczniej – taki jest
ogólny wniosek ze spo-
tkania, które odbyło się 

w Urzędzie Miejskim przedstawiciel
służb odpowiedzialni za porządek 
i bezpieczeństwo mieszkańców 
Darłowa. Skonfrontowali swoje zapo-
wiedzi o przygotowaniu do sezonu 
z czerwca ze stanem faktycznym. 

Policja 
zwiększyła liczbę funkcjona-

riuszy dzięki wsparciu ze Szcze-
cinka (8 policjantów), Szczecina (28),
Sławna (1) oraz 2 policjantów 
z sekcji konnej Komendy Woje-
wódzkiej. Zanotowano co prawda
więcej wykroczeń – 947 (w 2015 r.
567), ale ukarano sprawców mniejszą
liczbą mandatów i wnioski do sądu
– 279 (w 2015 r. 290), interwenio-
wano 1582 razy (w 2015 r. 1967). 
Poprawiła się efektywność działania,
bo ujęto 17 sprawców na gorącym
uczynku (w 2015 r. 11), a nietrzeź-
wych kierowców 8 (3 w 2015 r.), wy-
legitymowano 26006 (w 2015 r. 2933).
Niestety, odnotowano 1 utonięcie 
w kanale portowym.

Straż Graniczna 
wystawiła 62 patrole dwuoso-

bowe). Funkcjonariusze wylegity-
mowali 450 osób w tym 126 cudzo-
ziemców, skontrolowali 254
pojazdy w tym 67 z zagranicy, na-
łożono 21 mandatów karnych, skon-
trolowali 18 autokarów wycieczko-
wych, zatrzymano 1 dowód
rejestracyjny, skontrolowano 7 miej-
scowych busów (bez uwag), zatrzy-
mano 8 osób (5 z ustawy o cudzo-
ziemcach, 2 za kłusownictwo,
ujawniono 1 nietrzeźwego, wydano
5 decyzji o powrocie cudzoziemca
do kraju pochodzenia. W porcie do-

konano 24 kontroli jednostek pły-
wających, dokonano odpraw gra-
nicznych jednostek rybackich 72
oraz 282 odpraw granicznych osób.
Wspólnie z policją odbyły się 24 pa-
trole, 81 służb jednoosobowych. 

Straż Miejska 
pracowała we wszystkie dni ty-

godnia od godz. 7 do 22. Strażnicy
interweniowali 415 razy, ujawnili
596 wykroczeń, pouczyli 292 kie-
rowców, a 304 osoby ukarano man-
datami. Ujawnili 388 aktów wanda-
lizmu, za co nałożono 264 mandaty,
a pouczono 124 osoby. Straż Miejska
przeprowadziła 87 kontroli dekla-

racji „śmieciowych”. Ich skutkiem
było złożenie 66 nowych deklaracji,
37 domków letniskowych na kwotę
10.567 zł, 29 podmiotów dodatkowo
złożyło deklarację o działalności se-
zonowej na kwotę 1.404 zł. 

Pogotowie Ratunkowe 
odnotowało w czerwcu 70 inter-

wencji, w lipcu 183, w sierpniu 179.
W sezonie na terenie miasta jeździły
3 karetki i 1 wspomagała z Kosza-
lina.

Straż Pożarna w tym czasie 
w Darłowie odnotowała 82 zda-
rzenia, w tym 15 pożarów i 67 za-
grożeń (w 2015 r. było 55 zdarzeń).   

Miejskie Przedsiębior-
stwo Gospodarki 

Komunalnej 
do sprzątania plaż zatrudniło 

dodatkowo 12 pracowników (7 na
plaży wschodniej, 5 na plaży za-
chodniej). Plaże sprzątano co-
dziennie od godziny 5. Raz w tygo-
dniu bronowano i przesiewano
piasek na plaży. Przy utrzymaniu
zieleni pracowało 11 osób, głównie
do koszenia traw. Do nadzoru wo-
dociągów i kanalizacji wprowa-
dzono nocne dyżury. W tym okresie
nie odnotowano awarii wodocią-
gów.

Wodne Ochotnicze 
Pogotowie Ratunkowe

zatrudniło 25 ratowników.
Każdy punkt ratowniczy miał 3 ra-
towników stałych, oprócz nich ko-
ordynował ich pracę kierownik, ko-
ordynator i ratownik medyczny.
Nie odnotowano utonięć, było kilka
wypadków udarów słonecznych.
Deszczowe dni w sierpniu oraz
zimne prądy morskie na kilkanaście
dni nie pozwalały na korzystanie 
z kąpielisk (3 po wschodniej stronie,
2 po zachodniej). Punkty ratowników
oddzielone były od siebie o 200 m.
Dzięki temu można było rozszerzyć
bezpieczne plażowanie turystów 
w kierunku Bobolina i Cisowa.

Referat Gospodarki
Komunalnej 

i Mieszkaniowej 
odnotował w sierpniu 2 przy-

padki bakterii coli, co spowodowało
konieczność zamknięcia kąpieliska.
Powtórne badania wody przez Sa-
nepid pozwalały na ich otwarcie.
Czystość plaż w tym roku dużo
lepsza niż w latach wcześniejszych.

Wnioski
Obecni na spotkaniu radni oce-

niając stan bezpieczeństwa w tym
roku zaproponowali, aby w przy-
szłym roku zwiększyć punkty mo-
nitoringu. W toku dyskusji okazało
się, że aby monitoring był skuteczny
problemem nie jest zakup sprzętu,
ale konieczność zabezpieczenia
dwóch etatów osób, które będą na
bieżąco analizować rejestratory. To
są już jednak duże środki i tu jest
pole do ustalania kompromisowych
decyzji. �

to były bezpieczne wakacje 
Było bezpieczniej podczas tych wakacji, choć przybyło do naszego miasta rekordowo dużo turystów – ponad 500 tysięcy.
odnotowano rekordowo niską ilość zdarzeń związanych z bezpieczeństwem wypoczynku.

Spotkanie podsumowujące tego roczny sezon w Darłowie
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� W nowym roku szkolnym w ZS
kształcić się będzie 209 uczniów 
w 10 oddziałach. W uroczystościach
towarzyszyli uczniom dyrekcja, 
nauczyciele, kierownik referatu
oświaty w Urzędzie Miejskim 
dr Zbigniew Mielczarski oraz dele-
gacja nauczycieli akademickich 
z Politechniki Koszalińskiej. 

Do czterech oddziałów Zasadni-
czej Szkoły Zawodowej uczęszcza
110 uczniów. Tegoroczną nowością

jest utworzenie nowego kierunku
kształcenia-Technikum Urządzeń 
i Systemów Energetyki Odnawialnej.
Powstał on dzięki przychylności 
darłowskiego samorządu i współpracy
z Politechniką Koszalińską. Wszyscy
uczniowie na tym kierunku otrzy-
mają stypendia.  Przypomnę, że dla
chętnych kandydatów na techników
czekają jeszcze wolne miejsca. 

Dyrektor Zespołu Szkół Bogdan
Herbeć serdecznie powitał wszyst-

kich przybyłych, a szczególnie tych
rozpoczynających naukę w Liceum,
Technikum i ZSZ. Życzył młodzieży
osiągnięcia założonych celów i do-
brej współpracy z gronem pedago-
gicznym. 

Dyrektor przypomniał, że w 15 i 16
października Zespół Szkół im. Stefana
Żeromskiego w Darłowie obchodził
będzie jubileusz sześćdziesięciolecia
szkoły. Z tej okazji zostanie wydana
okolicznościowa publikacja. �

Jubileuszowy rok 
w Żeromskim 
1 września młodzież Zespołu szkół im. stefana Żeromskiego rozpoczęła
nowy rok szkolny – 60., jak wynika z historii szkoły. 

1 września w Miejskim
gimnazjum im.
stanisława Dulewicza
rozpoczęło naukę 245
uczniów w 13 klasach.
Tegoroczni
pierwszoklasiści to, 
zgodnie z reformą
szkolnictwa, ostatni
rocznik przyjęty do
gimnazjum. 

� Uroczystość rozpoczęcia nowego
roku szkolnego uświetnili m.in.
przewodnicząca Rady Miejskiej 
– Krystyna Sokolińska i przewod-
niczący Rady Rodziców – Robert
Pawlicki. Dyrektor Małgorzata 
Świątkowska przywitała wszystkich

zgromadzonych, życzyła owocnej
pracy nauczycielom, a przede
wszystkim uczniom. Szczególnie
ciepło powitała pierwszoklasistów,
wyrażając nadzieję, że będą czuli się
dobrze w nowej szkole.  

Z nowym rokiem szkolnym
2016/2017 w MG gimnazjalistów
kształcić będzie fachowa kadra 34
nauczycieli, w tym 31 nauczycieli
dyplomowanych. Wspomagać ich
będzie grupa 10 pracowników ad-
ministracji i obsługi. 

Budynek systematycznie był 
remontowany. W ubiegłym roku
szkolnym w gabinecie języka nie-
mieckiego i geograficznego wymie-
nione meble. W czerwcu szkoła
otrzymała pieniądze na zakup
nowej wykładziny ochraniającej
podłogi w dużej sali gimnastycznej. 

– Szkoła wymaga wielu inwe-
stycji. Ze względu na duże obcią-
żenie stropu przez księgozbiór 
biblioteki, znajdującej się na
drugim piętrze, powinno się ją
przenieść biblioteki do sal nr 1 i 2
na parterze, ale wiąże się to z za-
kupem nowych regałów na ksi-
ążki. Szkoła niewielkim kosztem
uzyskałaby nowe sale prezenta-
cyjne służące nie tylko uczniom,
ale również społeczności lokalnej 
– informuje dyrektor Małgorzata
Świątkowska.  

Gimnazjum ma za to bardzo do-
brze zagospodarowany dziedziniec
szkolny z ogrodem botanicznym 
i boisko wielofunkcyjne, które stało
się dobrym miejscem dla uczniów
na odpoczynek w czasie przerw 
i zajęć pozalekcyjnych. �

Dzwonek w gimnazjum 

163 dzieci uczęszczać
będzie w tym roku 
do samorządowego
Przedszkola nr 2 
im. J. Porazińskiej.
otaczać opieką, uczyć 
i przysposabiać je do
szkoły oraz życia będzie
18 nauczycieli. 
� Kadra pedagogiczna placówki sys-
tematycznie podnosi kwalifikacje 
i umiejętności. Wspomaga ją będzie
13 pracowników obsługi i admini-
stracji. 

W nowym roku przedszkolnym
będzie realizowany program edu-
kacji przedszkolnej Małgorzaty
Kwaśniewskiej i Wiesławy Żaby 
– Żabińskiej „Nasze przedszkole”, 
a także inne autorskie programy.

– Niezależnie od zajęć progra-
mowych planuje się przeprowa-

dzanie następujących zajęć dodat-
kowych: logopedyczne i religia
opłacane przez Urząd Miasta, 
oraz zajęcia rytmiczno-taneczne,
teatralno-artystyczne, kulinarne 
i plastyczno-techniczne prowa-
dzone przez nauczycieli – infor-
muje dyrektor przedszkola, Gra-
żyna Dulewicz. 

Dzieciom nie zabraknie atrakcji
podczas tradycyjnie organizowa-
nych imprez. 

W ubiegłym roku przedszkole
pozyskało darowizny od rodziców,
MPGK w Darłowie oraz jednostki
prowadzącej – Miasta Darłowa na
ogólną wartość prawie 10 tys. zł,
które przeznaczono na zabawki 
i nowe pomoce dydaktyczne. 

W ramach Budżetu Obywatel-
skiego na rok 2016 przedszkolny
plac zabaw wzbogacono w sierpniu
o 9 nowych urządzeń zabawowych
o wartości 34 tys. złotych. �

Dobre miejsce
dla dzieci



7eDuKacja
Wrzesień 2016 r.     Nr 5 (145)WiadomościWiadomości

w Zespole szkół
Morskich w Darłowie
odbyło się uroczyste
rozpoczęcie nowego
roku szkolnego
2016/2017. Dla 158
uczniów klas pierwszych
jest to nowy rozdział 
w życiu.  

� W inauguracji roku szkolnego
wzięli udział starosta sławieński
Wojciech Wiśniowski, dyrektor

Urzędu Morskiego w Słupsku Wło-
dzimierz Kotuniak, przedstawicieli
służb mundurowych oraz rodzice.

Jak nas informuje dyrektorka
ZSM Magda Miszke w tym roku
naukę w szkole rozpoczęto w sze-
ściu klasach pierwszych. Ogółem 
w szkole uczy się 538 uczniów 
– o 78 osób więcej niż w roku ubie-
głym. Pracę w szkole podjęło 14 no-
wych pedagogów.  

Wszystkim Uczniom, Nauczy-
cielom i Pracownikom życzymy
sukcesów i udanego roku szkol-
nego. �

zSM – popularna
szkoła 

� Obecny na uroczystości rozpo-
częcia roku szkolnego burmistrz
Darłowa Arkadiusz Klimowicz
wraz z pierwszym dzwonkiem 
w imieniu władz samorządowych
życzył uczniom wielu sukcesów, jak
najlepszych stopni i spełnienia ma-
rzeń. Rodzicom i opiekunom życzył
cierpliwości i konsekwencji w wy-
chowywaniu oraz licznych miłych
przeżyć związanych z osiągnięciami
ich podopiecznych. Nauczycielom 
i Pracownikom oświaty życzył spo-
kojnej i satysfakcjonującej pracy,
oraz wytrwałości i wyrozumiałości

– W szkole pracuje 58 doświad-
czonych pedagogów i nauczycieli.
Poza kadrą pedagogiczną szkoła za-
trudnia 12 pracowników admini-
stracji i obsługi. Uczniowie mają 
zapewnioną opiekę pedagoga, psy-
chologa i logopedy. Zajęcia opiekuń-
czo-wychowawcze w szkolnej świe-
tlicy odbywają się w godzinach 
od 7 do 16 – informuje dyrektor
szkoły Andrzej Protasewicz. 

Oprócz zajęć programowych
uczniowie będą mieli do wyboru
szeroką ofertę zajęć pozalekcyjnych.
Szkoła zapewnia wszechstronną
pomoc psychologiczno-pedago-
giczną: zajęcia korekcyjno-kompen-
sacyjne, socjoterapeutyczne, gimna-
styki korekcyjnej, integracji
sensorycznej, biofeedback. W szkole
zatrudniony jest pracownik ochrony.
W czasie przerw międzylekcyjnych

nauczyciele pełnią dyżury na kory-
tarzach szkolnych. W dni wolne od
zajęć dydaktycznych w szkole za-
pewniona zostanie opieka dla dzieci. 

W poprzednim roku szkolnym
wykonano sporo prac budowla-
nych: wymieniono nawierzchnię
sportową w małej sali gimna-
stycznej, wyremontowano biblio-
tekę i kupiono regały i meble, wy-
remontowano pomieszczenia socjal-
ne nauczycieli WF, wymieniono in-
stalację ogrzewania i część podłóg,
pomalowano wiele sal oraz prze-
prowadzono konserwacją i naprawę
placu zabaw. 

Wielkim sukcesem była reali-
zacja dwóch projektów: „Naukowy
ogród pełen tajemnic” i Lokalne
Centrum Ekologiczne. �

rok pełen wyzwań 
607 uczniów w 29 klasach rozpoczęło naukę w szkole Podstawowej nr 3 w roku szkolnym 2016 /2017. 

w Zespole szkół
społecznych im. Lotników
Morskich społecznego
Towarzystwa oświatowego
w Darłowie w tym roku
szkolnym uczyć się będzie
195 uczniów.

� Szkoła podstawowa skupia 132
uczniów, a gimnazjum – 63. I choć
to placówka niepubliczna, to nie po-
biera czesnego od uczniów. 

W 9 klasach uczy 21 wysoko 
wykwalifikowanych nauczycieli, 
logopeda, pedagog, socjoterapeuta 
i bibliotekarz. Szkoła posiada 
5 pracowników administracji i ob-
sługi. 

Szkoła oferuje uczniom wiele

kół zainteresowań m.in. arty-
styczne, matematyczne, przyrod-
nicze, recytatorskie, informatyczne
oraz zajęcia dodatkowe z j. nie-
mieckiego, j. angielskiego. Przy
szkole działa Uczniowski Klub
Sportowy „Tajfun”, w którym dzia-
łają sekcja piłki siatkowej oraz
klubu pływackiego. Odbywają się
zajęcia przygotowujące do egza-
minów zewnętrznych. W Szkole
prowadzone są również zajęcia wy-
równawczo-dydaktyczne, korek-
cyjno-kompensacyjne, logope-
dyczne, socjoterapeutyczne  oraz
rewalidacyjne. 

P r z y g o t o w u j ą c  n a s z y c h
uczniów do życia społecznego i pu-
blicznego, inspirujemy ich do po-

dejmowania działań charytatyw-
nych i obywatelskich w ramach
Szkolnego Klubu Wolontariatu,
Rady Uczniów i Miejskiej Rady
Młodzieżowej. 

W naszej szkole promujemy
zdrowy tryb życia. Pomaga w tym
szereg programów wdrażanych
przez nauczycieli.

Zespół Szkół Społecznych im.
Lotników Morskich Społecznego
Towarzystwa Oświatowego 
w Darłowie nie istniałaby bez za-
pału rodziców uczących się w nim
uczniów, bez swoich sponsorów 
i sympatyków. Co roku organizo-
wane są Otwarte Dni naszej
szkoły. Zapraszamy do zwiedza-
nia. �

Pod jednym dachem 
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Nowa stacja
paliw 
� Przy darłowskiej obwodnicy
oddano do użytku stację paliw
płynnych ToMsoL. Inwestycja
w Darłowie jest częścią planów
rozwojowych firmy na terenie
województwa zachodniopo-
morskiego. Poza darłowskim
„orlenem" jest to druga tak
duża, a czwarta w mieście
stacja.
Przez ostatnie miesiące prowa-
dzone były prace przy budowie
stacji paliw w Darłowie. Znaj-
duje się ona przy rondzie, 
w narożniku ulic Gen. Józefa
Sowińskiego i Adama Mickie-
wicza. Zagospodarowana zo-
stała działka o powierzchni 
1 ha. Na stacji paliw można już
tankować różnego rodzaju pa-
liwo (95,98,ON, LPG).
Na terenie stacji paliwo po-
wstał również sklep. Oprócz
stacji paliw i sklepu powstała
również czterostanowiskowa
bezdotykowa myjnia pojazdów.
Stacja Paliw otwarta będzie
przez całą dobę. �

� Pod koniec lipca oddano do
użytku nową drogę o długości 253
metry, która połączyła ulicę Fryde-
ryka Chopina z ulicą Józefa Wybic-
kiego. 

Wraz z budową jezdni wykona-
no kanalizację deszczową, miejsca
parkingowe, zjazdy i oświetlenie
uliczne. Wykonana z kostki beto-
nowej zarówno ulica jak i chodniki
umożliwiła dobry dojazd do hali

sportowej przy Zespole Szkół 
im. S. Żeromskiego oraz do poło-
żonych przy niej zabudowanych
nieruchomości. 

Koszt budowy zamknął się
sumą 598.984,40 złotych. Na tę in-
westycję miasto dostało dofinanso-
wanie w kwocie 299.410 złotych 
z Programu rozwoju gminnej i po-
wiatowej infrastruktury drogowej
na lata 2016-2019. �

Nowa ulica w Darłowie 

� Na początku lipca 2016 zakończono
restaurację zabytkowego budynku
wczasowego, położonego w Dar-
łówku przy ul. Władysława IV nr 20. 

Budynek wzniesiony około 1900
roku pełnił rolę domu, w którym
wynajmowano pokoje dla kura-
cjuszy odwiedzających darłowskie
uzdrowisko i kąpielisko morskie. Po
drugiej wojnie światowej mieścił się
nim Dom Wczasowy „Antena 2”
należący do Funduszu Wczasów
Pracowniczych. Po przemianach
ustrojowych podobnie jak i inne na-
leżące do FWP w Darłówku ośrodki

wczasowe został sprywatyzowany.
Jego bogactwo architektoniczne
dzięki renowacji zostało odpo-
wiednio wyeksponowane. 

Na parterze budynku jego wła-
ściciele Violetta i Bogdan Redliccy
urządzili kawiarnię „Pomerania” 
z kilkunastoma gatunkami lodów
własnego wyrobu oraz napojami 
i drinkami. Odrestaurowano rów-
nież wnętrza na parterze i piętrze
budynku. To jest znakomity przy-
kład restauracji zabytkowego domu
wczasowego w Darłówku i jego
wielkiej metamorfozy. �

ozdoba Darłówka

sprawy formalne
załatwione. Jeśli będzie
dotacja, to niebawem
samorząd będzie mógł
realizować budowę dwóch
budynków socjalnych.

� Firma KLJ Architekci z Poznania
sporządziła projekt budowlano-
-wykonawczy budowy dwóch bu-
dynków socjalnych przy ul. Cho-
pina w Darłowie. Koszt dokumen-
tacji wyniósł 33.210 złotych.
Darłowski samorząd otrzymał od
starostwa pozwolenie na budowę
dwóch budynków socjalnych 
o ośmiu rodzinnych mieszkaniach.
We wrześniu miasto wystąpiło 
z wnioskiem do Banku Gospodar-
stwa Krajowego o bezzwrotną do-
tację do ich budowy. BGK 
w oparciu o rządowy program fi-

nansowego wsparcia budownictwa
socjalnego i komunalnego rozpatrzy
wniosek i zapewne dofinansuje bu-
dowę 8 lokali socjalnych przezna-
czonych dla najuboższych.  

Kwota dofinansowania to mniej
więcej jedna trzecia kosztów bu-
dowy obiektów. Pozostałe środki
będą pochodzić z budżetu miasta.
Nowe budynki dla najuboższych na-
wiązują do architektury i wewnętrz-
nych rozwiązań już istniejących bu-
dynków socjalnych. Rodzinne lokale
socjalne mają mieć powierzchnie 44 
i 49 metrów kwadratowych. 

Planowana inwestycja została
umiejscowiona w kompleksie już
istniejących budynków socjalnych
wzniesionych w odległości kilku-
dziesięciu metrów od ulicy Karło-
wicza z dojściem do budynków od
ulicy F. Chopina i J. Wybickiego. �

Nowe budynki socjalne coraz bliżej

Miejska oczyszczalnia
ścieków powstała 
w 2000 roku. Została za-

projektowana na potrzeby odbioru
ścieków od nie więcej niż 24 tysięcy
mieszkańców. Co prawda Darłowo
ma aktualnie zaledwie 14 tys., ale
latem, ze względu na turystów, ta
liczba znacznie się zwiększa. A wy-
poczywających w naszym mieście 
z roku na rok jest coraz więcej. 

Tego lata mieliśmy nie tylko re-
kordową liczbę gości, ale i dużo
deszczu. Okazuje się, że w niektórych
rejonach miasta, zwłaszcza na sta-
rówce, do kanalizacji sanitarnej trafia
również deszczówka. W efekcie do
miejskiej oczyszczalni pod Żukowem
Morskim w szczycie sezonu tury-
stycznego dopływało bardzo wiele
ścieków „rozwodnionych” desz-
czówką. Jaki był tego skutek?

– Oczyszczalnia się korkowała 
– tłumaczy kierownik oczyszczalni
Wiesław Połczyński. – Nie nadąża-

liśmy z przerobem wszystkich
ścieków. Gdyby lato było suche, ta-
kiej sytuacji by nie było – dodaje.

Turystyka się rozwija i w per-
spektywie następnych 10 lat może
przybyć w Darłowie dodatkowo
kilka tysięcy miejsc noclegowych w
nowych ośrodkach wczasowych,
hotelach i apartamentowcach. Dla-

tego Miejskie Przedsiębiorstwo Go-
spodarki Komunalnej, które obsłu-
guje oczyszczalnię, myśli o jej uno-
wocześnieniu i rozbudowie.

– Mamy opracowaną koncepcję
modernizacji oczyszczalni, która za-
kłada zwiększenie jej mocy przero-
bowych prawie dwukrotnie – infor-
muje W. Połczyński. – Ale potrzeba

na to 27 milionów złotych. Spółka
takich pieniędzy nie ma. Chcemy 
w przyszłym roku ubiegać się o do-
tację ze środków unijnych. Jeśli ją
otrzymamy – a jestem dobrej myśli
– to za kilka lat będziemy mieć
oczyszczalnię na miarę XXI wieku 
– mówi Połczyński.

Koncepcja unowocześnienia za-

kłada między innymi budowę
zbiorników retencyjnych na terenie
oczyszczalni, które będą wychwy-
tywały deszczówkę. Ścieki znacznie
bardziej oczyszczone niż dotychczas
będą odpływać do rzeki Grabowej,
a nie do Wieprzy za pośrednictwem
tzw. Strugi Darłowskiej. To oznacza,
że Struga będzie pełnić rolę wy-
łącznie rowu melioracyjnego albo
nawet zostanie zasypana.

Przy okazji kierownik Połczyński
prostuje nieprawdziwe informacje ja-
koby latem do Strugi odprowadzano
nieoczyszczone ścieki. Tak nie było,
ale Struga śmierdziała! Dlaczego?!
Trafiało do niej więcej niż zwykle za-
wiesiny, która jest dopuszczonym
prawem składnikiem oczyszczonych
ścieków. To ta zawiesina, w większej
niż zwykle ilości, zalegała w Strudze
i gniła. Stąd się brał fetor. 

– Żadne nieoczyszczone ścieki
nie trafiały do rzeki – podkreśla kie-
rownik oczyszczalni. �

oczyszczalnia potrzebuje milionów 
Darłowska oczyszczalnia ścieków nie wytrzymuje napływu turystów i w sezonie zaczyna się korkować. Na modernizację potrzeba
27 milionów złotych. 
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Edukacja kulturowa dla
umiejętności społecznych
(w skrócie EDKUS) to ini-

cjatywa przeznaczona dla wszyst-
kich zainteresowanych kulturą,
edukacją, animacją społeczno-kul-
turalną. 

Uczestnik programu ma szansę
zrealizować inicjatywy, które za-
angażują dzieci i młodzież
szkolną do niestandardowych
działań, opierających się na budo-
waniu relacji, interakcji, wzmoc-
nieniu takich kompetencji jak kre-
atywność i otwartość, umieję-

tności komunikacyjne i współ-
pracy w grupie.

W ramach tego w darłowskim
kinie „Bajka”, odbyło się dwu-
dniowe szkolenie prowadzone
przez reżysera teatralnego Marka
Kościółka oraz aktora Marcina
Pławskiego. W warsztatach uczest-
niczyły 24 osoby. Spośród nich wy-
łoniły się dwa zespoły, których
członkowie napisali wnioski o dofi-
nansowanie swoich inicjatyw. 

Grupa pod kierunkiem Joanny
Witkowskiej, Justyny Tepurskiej 
i Roberta Gorgola realizuje projekt

pod nazwą „Darłowska szanta”, na
który otrzymali 3500 zł dofinanso-
wania. 

Ich celem jest zaktywizowanie
młodych ludzi do tego, żeby razem
uczyli się, korzystali wzajemnie ze
swojej wiedzy i w efekcie nagrali
szantę oraz nakręcili do niej tele-
dysk. Pomysłodawcy zebrali dzie-
sięcioosobową grupę młodzieży,
która weźmie udział w warsztatach
wokalno-tekściarskich i nagra
szantę w studiu nagraniowym 
w Koszalinie. Zdjęcia do teledysku,
pod okiem darłowskiego specjalisty

od promocji, zostaną wykonane 
w miejscach związanych z morzem.

Drugim projektem zajęli się
Alicja Balcerzak i Tomasz Cieślik 
i otrzymali na to 3700 zł dofinanso-
wania. Wystawią sztukę teatralną,
napisaną w latach 50. ubiegłego
wieku przez darłowskiego literata
Stefana Janiczaka zatytułowaną 
Cyganka Zora. Do zespołu aktor-
skiego „Teatru w kinie” zaprosili
młodych ludzi. Próby odbywają się
raz w tygodniu. Celem inicjatywy
jest przekazanie i rozwijanie umie-
jętności kreacji teatralnej oraz inter-

personalnej, współdziałania w grupie,
doświadczenie procesu twórczego.
Współpraca pokolenia nastolatków
z ludźmi dojrzalszymi ma nauczyć
odpowiedzialności za podjęte dzia-
łania, tym samym zwiększać ich
motywację i rozwinąć wiarę we
własne możliwości. 

– Zależy nam na rozbudzeniu 
w młodych ludziach zaintereso-
wania teatrem, jako jedną ze sztuk.
Udowodnimy, że teatr to spotkanie;
z drugim człowiekiem na scenie, 
z widzami, z własnymi nieograni-
czonymi możliwościami. �

efekty współpracy edukacji i kultury w Darłowie

zaśpiewają i wystawią sztukę teatralną
Dwa projekty artystyczne otrzymały dofinansowanie dzięki udziałowi Darłowskiego ośrodka Kultury w projekcie eDKUs,
realizowanym w województwie zachodniopomorskim. 

w sobotę, 16 września, 
w 517. rocznicę zalania
miasta przez falę tsunami,
zwaną „Niedźwiedziem
Morskim”, ulicami Darłowa
przeszła procesja pokutno-
błagalna. 

� Jest to tradycja na mocy corocz-
nego odnowienia ślubów jakie skła-
dali w roku 1497 ówcześni: pleban 
i burmistrz. Po nieszporach w Ko-
ściele Mariackim uczestnicy wraz 
z przedstawicielami darłowskich
parafii, włodarzem miasta i miesz-
kańcami przeszli ulicami: Wenedów
– Morską – Podzamczem – Zam-
kową – Placem Zamkowym – M.C.
Skłodowskiej – Chopina – Wie-
niawskiego – Świętej Gertrudy – do
kościoła na górce, gdzie została od-
prawiona Msza Święta.

Na procesji nie zabrakło świecy,
a jałmużnę, którą niegdyś rajcy roz-
dawali potrzebującym, zastąpiły
wypiekane tylko na tę okazję ma-
ślane ciasteczka nazywane DAR-
DARAMI.

W roku 1991 ówczesny proboszcz
Kościoła p.w. Matki Bożej Często-
chowskiej w Darłowie – francisz-
kanin Janusz Jędryszek, kierując się
dobrem miasta i tradycją, wznowił
przerwany wojną zwyczaj odby-
wania procesji pokutno-błagalnych. �

Pochód w rocznicę kataklizmu 
#Z historii
� Falę tsunami, jaka runęła 
na Darłowo i okolicę poprzedził
wielki huk niczym pomruk nie-
dźwiedzia. Wywołał go wybuch
uwolnionego przez trzęsienie
ziemi metanu i ropy, zalegających
południowe obszary Bałtyku. Eks-
plozja mieszanki metanu i ropy wy-
tworzyła ponad pięciometrową falę
tsunami, która wdarła się głęboko
w ląd wyrzucając zacumowane 
w porcie cztery statki o prawie
cztery kilometry dalej, w tym jeden
pod wzgórze Kopa (o wysokości 22
m n.p.m.), na którym stoi do dziś
wzniesiony w I połowie XIV wieku
kościół p.w. Świętej Gertrudy. 
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Uczczono 
Dzień Sybiraka 
� W przededniu 77. rocznicy na-
padu Zwiąku Radzieckiego na
Polskę w Darłowie zorganizowano
Dzien ́ Sybiraka. Uroczystości od-
były się na skwerze im. Generała
Władysława Sikorskiego. Zgroma-
dzeni wysłuchali Hymnu Sybira-
ków, przemówienia prezesa Dar-
łowskich sybiraków Janusza Ka-
sperka i burmistrza Arkadiusza Kli-
mowicza, po czym złożyli kwiaty.
W uroczystości wzięli również
udział starosta sławieński Wojciech

Wiśniowski i przewodniczący Rady
Gminy Darłowo Grzegorz Hejno.
Licznie przybyła młodzież z dar-
łowskich szkół, delegacje instytucji 

i firm oraz członkowie darłow-
skiego koła Związku Sybiraków.
Tak oddano hołd, cześć i pamięć
tym, którzy zginęli na zesłaniu. �

w sierpniu minęło 15 lat 
od podpisania umowy
partnerskiej z niemieckim
miasteczkiem gardelegen.

� Burmistrz Gardelegen – Mandy
Zepig wysłała na ręce Arkadiusza
Klimowicza – Burmistrza Darłowa
list gratulacyjny z podziękowa-
niami, życząc przyszłej konstruk-
tywnej współpracy, jak również po-

głębienia i wzmocnienia naszego
partnerstwa.

Gardelegen jest miastem leżącym
na terenie landu Saksonia Anhalt jest
bardzo podobnym miastem do 
Darłowa. To średniowieczne mia-
steczko z ponad 800-letnią historią, 
w której znaczącą rolę odegrał wa-
leczny rycerz Roland i popularny 
w Niemczech komik Otto Reutter.

Miasto otaczają malownicze te-

reny, które zachęcają do wycieczek 
rowerowych i konnych. Gardelegen
było miastem garnizonowym dla
różnych oddziałów wojskowych pod-
czas kilku stuleci. W 2003 powstał
przewodnik „Miejska Trasa Tury-
styczna”, przybliżający historię 
Darłowa i Gardelegen. Został on wy-
dany w językach polskim, niemieckim
oraz angielskim i był kolportowany
na terenie Polski i Niemiec. �

15 lat współpracy z Gardelegen

10 września odbył się rajd
Latarników organizowany
przez stowarzyszenie
Motopomocni.pl

� Rajd przygodowy motocyklistów
z całego kraju wiódł przez atrak-
cyjne trasy zarówno szutrowe jak 
i asfaltowe powiatu sławieńskiego
z licznymi checkpointami, w których
zawodnicy mieli do wykonania
liczne, punktowane zadania. 

W Darłowie motocykliści mu-
sieli zdobyć Latarnię Morską 
w Darłówku, pokonać tor spraw-
nościowy na rynku w Darłowie 

i złożyć pokłon tutejszemu królowi
Erykowi na zamkowym dzie-
dzińcu. Król, każdemu zmotoryzo-
wanemu zadał pytanie o to, którą
ręką wita motocyklistów. Nie mieli
oni z odpowiedzią większych pro-
blemów. Król pozdrawia ich prawą
– oni odpowiadają zawsze lewą,
gdyż prawa zarezerwowana jest do
dodawania gazu...

Dalej rajd wiódł do Paprot 
w gminie Malechowo, gdzie w „ży-
wolabiryntach” ukryto dziesięć mo-
tocykli do zdobycia.

Współorganizatorem rajdu było
Miasto Darłowo. �

rajd latarników.
Przystanek Darłowo Powstaje krótkometrażowy

film dokumentalny o idei
wolontariatu i szerokiej
działalności darłowskich
społeczników. 

� Dzięki otrzymanej małej dotacji 
z budżetu Województwa Zachod-
niopomorskiego Darłowskie Cen-
trum Wolontariatu zrealizuje kolejny
ze swoich pomysłów. Zdjęcia do
filmu zapoczątkowano w sierpniu, 

a jego zakończenie planowane jest 
z końcem października. Według po-
mysłodawców projektu ma być to nie
tylko demonstracja wszechstronnej
działalności darłowskiego centrum,
ale także kompendium wiedzy i pa-
leta możliwości udzielania się spo-
łecznego w lokalnych środowiskach.
Oczywiście, zgodnie z ideę wolonta-
riatu, jest to zaproszenie dla tych,
którzy chcieliby nieść pomoc innym
bez oczekiwania na honorarium.  

Gotowy film ma trafić do szkół,
bibliotek i innych instytucji jako ma-
teriał do wykorzystania, powielania
i rozpowszechniania.

Za realizację projektu odpowie-
dzialne jest DCW, do projektu za-
proszono Marcina Golika z kre-
atywnie.org który kilka lat temu
realizował wraz z wolontariuszami
w Darłowie Projekt Sami – czyli klip
wolontariuszy, w którym udział
wzięło ponad 300 osób. �

Klaps na planie filmu o DCw

w poniedziałek, 
26 września, w darłowskim
ratuszu swoje obowiązki
poselskie wypełniał,
przyjmując interesantów,
stanisław gawłowski – poseł
na sejm rP z ramienia
Platformy obywatelskiej.
� To pierwszy poseł tej kadencji
sejmu, który dyżurował w darłow-
skim ratuszu. 

Dyżur cieszył się zainteresowa-
niem mieszkańców, poszukujących
wsparcia u przedstawiciela władzy
ustawodawczej.

Po zakończeniu dyżuru poseł
Gawłowski spotkał się z burmi-
strzem Darłowa Arkadiuszem 
Klimowiczem, dzieląc uwagami
dotyczącymi funkcjonowania
miasta i ogólnej sytuacji poli-
tycznej w kraju. �

Dyżur poselski

Darłowo było gospoda-
rzem tegorocznego
święta na Wybrzeżu

Środkowym. Stowarzyszenie „La-
tarnik”, we współpracy z Ligą
Morską i Rzeczną oraz miejscowe
Muzeum Morskie, zorganizowały
Piknik Latarnika na placu przy 
Latarni Morskiej w Darłówku
Wschodnim. Z tej okazji koncer-
tował gorąco oklaskiwany zespół
szant owy z Koszalina „KASZA-
LOTY”. W ramach konkursu rze-
miosła artystycznego uczono dzieci
lepienia garnków na kole garncar-
skim. Dużym powodzeniem cieszył
się konkurs plastyczny. Rysowano 
i malowano darłowską Latarnię
Morską. Wszyscy uczestnicy otrzy-
mali dyplomy latarnika i nagrody.
Wręczał je dyrektor Urzędu Mor-
skiego w Słupsku kpt. ż.w. Włodzi-
mierz Kotuniak. Rzeczowe nagrody
otrzymali również uczestnicy kon-
kursu wiedzy marynistycznej. 
Z okazji Święta Latarnika można
było bezpłatnie zwiedzać latarnię

morską w Darłowie, a także Ustce,
Jarosławcu, Gąskach i Kołobrzegu.
Na zakończenie o godz. 20 w Mu-

zeum Morskim miał miejsce Benefis
Latarników Morskich Środkowego
Wybrzeża. �

Darłowskie
święto latarni
21 sierpnia, jak zawsze w trzecią niedzielę miesiąca, na całym świecie
obchodzono Święto Latarni Morskich. w Darłowie także! 
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� Już po raz dziesiąty na promena-
dzie zachodzącego słońca w Dar-
łówku zorganizowano Letniego Syl-
westra. Szampańska zabawa 
w środku lata już na stałe wpisała
się w kalendarz miejskich imprez 
i stanowi jedną z wizytówek atrakcji
w królewskim mieście. 

W piątek 12 sierpnia u podnóża
latarni morskiej bawiło się kilkaset
osób. Ten oryginalny pomysł to al-
ternatywa dla tych, którzy nie mogli
się wspólnie pobawić w grudniu.
Tym razem bez ciężkich zimowych
płaszczy, a w plażowym „klapku” 
i pod krawatem można było za-
bawić się w gronie przyjaciół, zna-
jomych, turystów i mieszkańców. 

Podczas imprezy nie mogło za-

braknąć wakacyjnych przebojów
muzycznych, które porwały sylwe-
strowiczów do energicznego tańca.
O oprawę muzyczną zadbał Dj 
Maximus. Koszalińska grupa ku-
glarzy „Incendi” zaprezentowała
niezwykły pokaz fireshow, czyli 
taniec z ogniem. Na zakończenie
oczywiście pojawiły się fajerwerki,
a razem z nimi wystrzeliły korki
od szampanów. Frekwencja pu-
bliczności kolejny raz została po-
bita, a moc „noworocznych” let-
nich życzeń nie miała końca.
Organizator, czyli Rap Piwnica dzi-
ękuję wszystkim przybyłym i za-
prasza już w przyszłe wakacje.
Wszystkiego najlepszego w Nowym
Letnim Roku! �

sylwester latem?
Tylko w Darłowie!

studio Taneczno-wokalne
reVoLTADe z Darłowa, które
skupia dzieci od 6 do 12 lat,
zajęło trzecie miejsce i
wywalczyło brązową jodłę 
na 43. Międzynarodowym
harcerskim Festiwalu
Kultury Młodzieży szkolnej. 

� Rywalizacja taneczna rozgrywała
się w lipcu w amfiteatrze Kadzielnia
w Kielcach, gdzie darłowska grupa
była najmłodszą w swojej kategorii
wiekowej do lat 12.

Młodzi artyści, podopieczni Da-
riusza Chimko, zachwycili jurorów
inscenizacją ściśle związaną z hi-

storią swojego miasta zatytułowaną
... „Skarb króla Eryka”. Choreograf
wykorzystał muzykę z filmu „Pi-
raci z Karaibów. Czarna Perła”.
Dzieci wystąpiły w kostiumach pi-
rackich. 

Konkurencja była bardzo silna,
ponieważ na cenie pojawiło się
łącznie czterystu młodych artystów
m.in. z Kanady, ze Stanów Zjedno-
czonych, Ukrainy, Kazachstanu. 
W kategorii do lat 12 tancerze z Dar-
łowa rywalizowali z 12 zespołami. 

Dariusz Chimko jest instruktor
tańca i choreograf, zajmuje się 
tańcem od trzydziestu lat, a w Dar-
łowskim Ośrodku Kultury im. Le-

opolda Tyrmanda pracuje już
czwarty rok. Do tej pory zespół 
REVOLTADE uczestniczył jedynie
w lokalnych konkursach. Taka kon-
frontacja, i to od razu na forum 
międzynarodowym, zdarzyła się 
po raz była pierwszy – podkreśla
opiekun tancerzy. 

Pobyt w Kielcach, był nie tylko
możliwością skonfrontowania
swoich umiejętności, ale dawał
także możliwość uczestniczenia 
w ciekawych warsztatach i poznanie
atrakcji, jakie oferuje Kielcczyzna.

– I chętnie z tego skorzystaliśmy
– podsumowuje pobyt Dariusz
Chimko. �

Taneczne sukcesy dzieci

Do 15 września ekscyto-
waliśmy się przebiegiem
głosowania na projekty

Budżetu Obywatelskiego. Projekto-
dawcy różnymi sposobami mobili-
zowali mieszkańców do głosowania
na „swój”. Prowadzili indywidu-
alne rozmowy, przypominali wysy-
łając maile, a nawet zbierali oświad-
czenia na swoje projekty. 

W dotychczasowych edycjach
Budżetu obywatelskiego nie było
jeszcze takiej zmasowanej i osobistą
agitacją oraz lobbingu. Także bur-
mistrz robił co mógł, aby jak naj-
szerszy krąg mieszkańców, którzy

ukończyli 16 lat, wziął udział w tym
święcie samorządności. Plakaty in-
formacyjne pojawiły się we wszyst-
kich placówkach podległych miastu
oraz w prywatnych sklepach (oczy-
wiście za zgodą właściciela), 

w wielu miejscach dostępne były
ulotki z opisanymi projektami oraz
kartkowe instrukcje dla głosujących,
oblepiono słupy ogłoszeniowe, uru-
chomiono 5 punktów do głoso-
wania, a przez dwa tygodnie trwałą
agitacja z pojazdu nagłaśniającego.
Te wszystkie działania miały uświa-
domić), że głosujący może mieć
wpływ na pojawienie się w mieście
elementów poprawiających komfort
jego życia. Innymi słowy bardziej
chodziło w tym swoistym refe-
rendum o stworzenie pewnej
wspólnej przestrzeni, w której mo-
gliby się wypowiedzieć przysło-

wiowa nastolatka i stulatka. Czy się
udało?

Jeśli przyjąć, że w głosowaniach
do parlamentu frekwencja w na-
szym mieście oscyluje w granicach
40 proc., a w ostatnim ogólnopol-
skim referendum frekwencja była 
w granicach 8 proc. to 14-procentowy
wynik frekwencyjny na Budżet Oby-
watelski był co najmniej przyzwoity.  

Oprócz przyjęcia oficjalnych da-

nych Zespół wprowadził do przy-
szłorocznego regulaminu głoso-
wania poprawki. W następnej edycji
z jednego adresu iP będzie można
zagłosować maksymalnie 5 razy,
przerwa między oddawaniem ko-
lejnych głosów z tego samego kom-
putera wyniesie 10 minut, czas gło-
sowania przedłużono do 10 dni. 
W Darłówku nowym miejscem gło-
sowania będzie Terminal. �

Budżet obywatelski rozdysponowany przez mieszkańców 

stawiamy na zdrowie i rekreację
Pięć projektów, spośród czternastu zgłoszonych, zostało zakwalifikowanych do realizacji. rywalizacja o głosy mieszkańców była
ogromna i pomysłowa. wybrane projekty zostaną sfinansowane z budżetu miasta.

#
� Do realizacji w 2017 r. zakwalifikowały się projekty:
1. Wyprzedzić raka 900 głosów (18.87%)
2. Ratownictwo wodne Darłowo – zakup sprzętu do ratowania życia i edukacji
dzieci i młodzieży w zakresie udzielania pierwszej pomocy 654 głosy (13.71%)
3. Teren rekreacyjny nad Inkulą 476(1/29) głosów (9.98%)
4. Aktywny Przedszkolak 470 głosów (9.85%)
5. Napraw sam swój rower- montaż czterech samoobsługowych, bezpłatnych
stacji napraw rowerów w Darłowie 429 głosów (8.99%)
Kolejne z ilością poparcia to: 
6. Miasteczko rowerowe na placu Zespołu Szkół Społecznych im. Lotników
Morskich STO Darłowie 366 głosów (7.67%)
7. Morze na wyciągnięcie ręki –zakup dwóch nowoczesnych kamer na Latarni
Morskiej i Wieży Radarowej 290 głosów (6.08%)
8. Budowa pomostu wędkarskiego dla osób niepełnosprawnych 286 głosów
(6.00%)
9. Ławeczka Leopolda Tyrmanda – legendy polskiej literatury 203 głosy (4.26%)
10. Azorkowo – psi raj 163 głosy (3.42%)
11. Zakup leżaków i maszyn do popcornu dla mieszkańców do mobilnego
Kina pod Chmurką 162 głosy (3.40%)
12. Koci świat 145 głosów (3.04%)
13. GRUBSON na darłowskim Festiwalu Reggaenwalde 115 głosów (2.41%)
14. Budowa osiedlowej toalety dla psów 111 głosów (2.33%)

osób zagłosowało na
projekty budżetu obywa-
telskiego z 12432 osób
uprawnionych. stanowi
to blisko 14 proc. 

1707

Ostatnie robocze spotkanie Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego III edycji. 
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Darłovia 
w nowym 
sezonie
� sezon ligowy 2016/2017 już
trwa, ale zacznijmy od podsumo-
wania poprzedniego. Nie przy-
niósł on naszej drużynie awansu,
ale założeniem Zarządu klubu
poprzednie rozgrywki miały
skonsolidować zespół i umożli-
wić stopniowe wprowadzaniu do
składu młodych wychowanków
UKs orlik Katarzyny Polakow-
skiej. To były priorytety dla kadry
szkoleniowej klubu.
Awansu nie było niejako na
własne życzenie, bo dobrych
kilka punktów uciekło poprzez
brak koncentracji i dużą ilość
zdarzeń pechowych. I po emo-
cjonującym finiszu rozgrywek
wyprzedziły nas ekipy Wieży
Postomino i Saturna Mielna.
Zupełnie inne plany przyświe-
cają władzom klubu w tym se-
zonie. Cel jest jeden: awans do
ligi okręgowej. Sztab trenerski
zespołu nie zmienił się. Nadal
są to Krzysztof Jasiewicz 
i Artur Maciąg. Drugi rok ich
pracy musi dać oczekiwany
efekt. Znakomicie wpasowali
się w zespół młodzi chłopcy
rocznika 2000 i 2001. Takie na-
zwiska, jak Dywan, Idasiak czy
Pyszniak są podstawą do spo-
rego optymizmu w kontekście
przyszłości klubu. Nieco starsi
gracze, oprócz rutyny 
i ukształtowanych już piłkar-
skich umiejętności, pozostali 
w klubie i stanowią wielką war-
tość naszej drużyny.
Drużyna Darłovii po dotychcza-
sowych spotkaniach ligowych
jest na czele tabeli. Sawicki,
Maciąg i Florkiewicz są liderami
strzelców ligi. Obrona z Sawą,
Dudkiem i Szopińskim i coraz
pewniejsi bramkarze Śpiewak 
i Kotas dają wielkie nadzieje na
awans. Do tego Krawczyk,
Adamczak, Kacki i kilku innych
– to w sumie siłą zespołu.
– Każdy z nas ma swoje za-
dania i realizuje je należycie.
Proszę też pamiętać, że w
ostatnim okresie dokonaliśmy
ważnego i oczekiwanego
transferu. Otóż wzmocnił nas
Tomasz Bobin, wieloletni i za-
służony dla piłki darłowskiej
działacz. Stanowimy wszyscy
zgrana i dobrze rozumiejącą
się ekipę, czas na efekty spor-
towe. Jesteśmy bardzo zobo-
wiązani burmistrzowi Klimo-
wiczowi za opiekę sponsorską,
jaką od miasta otrzymujemy.
To daje duży komfort.  
Czas na to, aby się naszemu
kibicowi nr.1 i całemu miastu
odwdzięczyć – ocenia prezes
Polakowski, bardzo zadowo-
lony z współpracy z Zarządem
klubu. �

A.r. 

Siatkarze
przed
sezonem
� Siatkarscy działacze wybrali no-
wych włodarzy Zachodniopomor-
skiego Związku Piłki Siatkowej.
Miło mi donieść, że prezes KS
Stocznia Marek Wojniusz wszedł 
do ścisłego kierownictwa Związku
zostając jednym z członków Za-
rządu Wojewódzkiego. A co tam 
w klubie?

– Stocznia nie wystąpi w tym se-
zonie w rozgrywkach III Ligi se-
niorów. Braki kadrowe nie pozwa-
lają w pełni skutecznie walczyć na
tym poziomie zmagań – poinfor-
mował Tomasza Kowalskiego. Zin-
tensyfikowano za to prace szkole-
niową z młodzieżą i dziećmi. 
W rozgrywkach klub wystawi na-
stępujące zespoły: 2 zespoły mło-
dzików chłopców (trener Edmund
Surdel), kadet chłopców i junior
chłopców(trener Andrzej Łuczkow),
młodziczki dziewcząt (trener Na-
talia Surgiel), dzieci w wieku przed-
szkolnym (trener Agata Woźniak).

Oprócz tego w klubie prowa-
dzona jest też sekcja Mini Siatkówki
w zespołach dwu- trzy- i czterooso-
bowych. W ramach akcji Kinder
Sport. Mini siatkówką opiekuje się
trener Tomasz Dassuj.

Nasi siatkarze, jak co roku
uczestniczyli, w dwutygodniowym
obozie sportowym w Dźwirzynie 
i pełni zapału czekają na start po-
szczególnych lig.

Życzymy naszym siatkarzom
powodzenia. � 

A.r. 

30 września 2016 roku
minął rok odkąd 
w starostwie Powiatowym 
w sławnie zarejestrowano
Klub Bokserski Kontra
Darłowo. I przez ten rok
wielu darłowian – kobiet,
mężczyzn i dzieci – zaczęło
trenować „szermierkę na
pięści”.

� Jest to stowarzyszenie sportowe
działające w realiach non profit,
oparte tylko i wyłącznie na finanso-
waniu działalności przez członków
klubu i innych chętnych.

Klub powstał dzięki pasji i zaan-
gażowaniu 27-letniego Kacpra 
Skonecznego, który po uzyskaniu
uprawnień instruktora boksu 
i kursów pedagogicznych zebrał

wokół siebie podobnych mu pasjo-
natów. Obecnie w klubie trenuje 20
osób w grupie dorosłych i 10 dzieci.
Są wśród nich kobiety, a nawet 
w kategorii dzieci 7-8-letnie dziew-
czynki. Zajęcia prowadzone są pięć
razy w tygodniu. Trzy treningi 
w tygodniu zaczynają się o... 6 rano.
Wymaga to od naszych bokserów
wyjątkowego hartu ducha i dyspo-
zycyjności.

– Chcemy wyszkolić pięściarzy,
z którymi będziemy mogli wyjść na
areny bokserskie. Wymaga to oczy-
wiście czasu, gdyż wychowanie do-
brego boksera wymaga wielu lat
mozolnej i ciężkiej pracy. Ale jestem
dobrej myśli. Wszyscy. Na tym
etapie treningów będziemy z po-
dobnymi klubami z Koszalina, Bia-
łogardu i Słupska organizować

walki sparingowe. Mamy też am-
bicje, aby poprzez trenowanie boksu
zapewnić naszym członkom prawi-
dłowy rozwój fizyczny i przekonać
wszystkich, że „sport to zdrowie” 
– twierdzi Kacper Skoneczny.

Boks darłowski przez wiele lat
był wiodącym sportem w naszym
mieście. Wychował wielu znakomi-
tych zawodników, przynosił wiele
medali i sukcesów na arenie ogól-
nopolskiej. Czy tak znowu będzie
przekonamy się zapewne za kilka
lat. Dzięki takim pasjonatom jak
Kacper Skoneczny i ludziom z nim
współpracującym jest na to szansa.
Klub ma charakter otwarty i po-
lecam wszystkim chętnym taką
właśnie formułę aktywności fi-
zycznej. �

A.r. 

Darłowski boks – reaktywacja 

– hubert, Twoim pierwszym
klubem była Akademia 
Piłkarska UKs orlik. od kiedy
rozpocząłeś tam swoją przy-
godę z futbolem?
– Miałem 10 lat, kiedy rodzice

zapisali mnie i mojego starszego
brata Błażeja do Orlika. Błażej jest
zawodnikiem pierwszej drużyny
Darłovii i jest obrońcą. 

– Czy od początku chciałeś
być bramkarzem?
– Ja właściwie nie miałem innego

wyjścia. Można powiedzieć, że je-
stem genetycznie uzależniony od
pozycji bramkarza. Po prostu Tata.
On do dzisiaj broni bramki LZS Ko-
walewice i mimo wieku w dalszym
ciągu jest znakomity. Zresztą nasze
wyniki sportowe to w dużej mierze
zasługa naszych rodziców. Proszę
sobie wyobrazić: moje treningi to
poniedziałek i środa, Błażeja trzeba
wozić we wtorki i czwartki. Nigdy

nie było tak, że któreś z rodziców
nie miało czasu albo ochoty na wy-
jazdy do Darłowa i cierpliwe cze-
kanie, aż synkowie się wyszaleją.
Bardzo im za to dziękuję. Ja już nie
mogę doczekać się 15 października,
kiedy do Kowalewic zjedzie wielka
Darłowia, a naprzeciwko siebie
stanie mój Tata i brat Błażej. Kar-
nego strzela brat, ale Tata go broni.
W tym jedynym przypadku. Resztę
karnych Błażej strzeli. 

– wiele zawdzięczasz 
orlikowi?
– Tak. To tam posmakowałem

wszystkiego, co z piłką związane.

Opiekowali się mną trenerzy: Jasie-
wicz, Maciąg i na końcu Pola-
kowski. Wiele im zawdzięczam.
Szczególnie panu Polakowskiemu,
który swoim wielkim doświadcze-
niem piłkarskim i trenerskim, cier-
pliwością i wyczuciem umożliwił
mi przenosiny do szczecińskiej Po-
goni. Mocno starał się o mnie rów-
nież skaut Lechii Gdańsk, ale senty-
ment do Pogoni zwyciężył. 

– I od tego momentu 
ruszyło? 
– Tak, dostałem powołanie do re-

prezentacji Województwa Zachod-
niopomorskiego w swoim roczniku.

Kilka meczy towarzyskich i 4.
miejsce na Mistrzostwach Polski 
w tej kategorii wiekowej. Wielu
chłopaków z tej drużyny spotkałem
zresztą w Pogoni. Znacznie łatwiej
było mi się zasymilować z ze-
społem. Przyjęty zostałem bardzo
fajnie. Trenuję z chłopakami z mo-
jego rocznika, moim indywidu-
alnym trenerem jest pan Otocki.
Tworzymy zgraną paczkę piłkarzy.

– Pogoń szczecin to duża
zmiana w Twoim życiu. 
Co ze szkołą?
– Od września zacząłem naukę 

w jednym ze szczecińskich gimna-
zjów. Zdaję sobie sprawę, że moja
ewentualna piłkarska kariera nie
może odbyć się z zaniedbaniem
nauki. Poza tym w klubie są wy-
sokie wymogi dotyczące obowiązku
szkolnego i jego wyników. Tu także
postaram się o stały postęp. Rodzice
by mi nie darowali.

– Piłkarskie marzenia?
– Jeszcze do niedawna byłem

jednym z wielu chłopców z Kowa-
lewic. Potem jednym z wielu 
piłkarzy Akademii pani Polakow-
skiej. Dzisiaj jestem jednym z wielu
piłkarzy Pogoni Szczecin. Mam 14
lat. Jasne, że mam marzenia. 
Solidnie trenować, uczyć się, zdo-
bywać szczeble piłkarskiej, bram-
karskiej drabiny. Resztę marzeń 
pozostawię w tajemnicy. No i o
zdrowiu marzę, bo bramkarz to taki
saper pola karnego. �

roZMAwIAł: A.r. 

w Pogoni za karierą 
#hubert Idasiak
� lat 14 (rocznik 2002), wzrost 182
cm, bramkarz, wychowanek UKS
Orlik Darłowo. Obecny klub 
– Pogoń Szczecin. Tyle, na razie
mogło by być w encyklopedii pod
hasłem Idasiak. O tym, czy będzie
więcej zdecyduje sam Hubert, jego
praca i zaangażowanie i rozwój 
piłkarskiej kariery. Bo o talent do
gry na tej pozycji martwić się nie
musimy. Niewątpliwie ma!


