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Szynobusem nad morze

Od czerwca, po sześciu latach przerwy, zostaje wznowione połączenie kolejowe na trasie Sławno – Darłowo. To zwiększy
możliwości komunikacyjne turystycznego Darłowa ale również usprawni i ułatwi komunikację mieszkańcom

22

maja, na dworcu kolejowym w Darłowie,
władze miasta z przewodniczącą Rady Miejskiej Krystyną Sokolińską i burmistrzem
Arkadiuszem Klimowiczem wraz
z liczną grupą przedszkolaków
wielkimi lizakami zatrzymali nowoczesny szynobus przy odnowionym peronie.
Pasażerami byli m.in. Tomasz
Sobieraj – wicemarszałek województwa zachodniopomorskiego,
Wojciech Wiśniowski – starosta powiatu sławieńskiego, Jan Krawczuk,
wicestarosta sławieński, Krzysztof

Frankenstein – burmistrz Sławna,
Radosław Głażewski – wójt gminy
Darłowo, Ryszard Stachowiak
– wójt gminy Sławno oraz przedstawiciele Zachodniopomorskich
Kolei Regionalnych.
W siedzibie Darłowskiego Centrum Wolontariatu podpisano
umowę o dofinansowaniu pasażerskich przewozów kolejowych na
trasie Sławno-Darłowo-Sławno.
Umowę ze strony samorządów
położonych na trasie przejazdu szynobusu podpisali: starosta powiatu sławieńskiego, burmistrzowie
Darłowa i Sławna, wójtowie gmin

Sławna i Darłowa. W imieniu Województwa Zachodniopomorskiego
umowę podpisał wicemarszałek Tomasz Sobieraj. Wygodny szynobus
posiada 103 siedzące i może zabrać
241 osób. Będzie kursował od 24

Błękitna flaga
nad Darłowem
❚ Decyzją Międzynarodowego
Jury w Kopenhadze Kąpielisko
Darłówko Zachodnie otrzymało
Błękitną Flagę na sezon 2017 roku.
W Polsce, to międzynarodowe wyróżnienie, otrzymało 39 obiektów,
w tym 31 kąpielisk oraz 8 marin.
Błękitna Flaga jest programem
służącym promowaniu ekologii,

ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju w miejscowościach nadmorskich, w otoczeniu
kąpielisk i przystani jachtowych.
Przyznając wyróżnienie Jury ocenia
kąpieliska biorąc pod uwagę: jakość
wody, zarządzanie środowiskowe,
bezpieczeństwo oraz edukację ekologiczną. ❚

czerwca do 3 września 4 razy w dni
robocze i 6 razy w dni wolne od
pracy. Cena biletu 5 złotych.
Gospodarz Darłowa Arkadiusz
Klimowicz uhonorował podpisujących umowę medalami wyda-

nymi z okacji 705 rocznicy II lokacji
Darłowa oraz zapowiedział, że
będą czynione starania aby pasażerskie
połączenie
kolejowe
Darłowo – Sławno było czynne 365
dni w roku. ❚

Wojewoda zmienił zdanie
Karetka pogotowia
ratunkowego wraz
z lekarzem pozostanie
w Darłowie. Wojewoda
cofnął decyzję przychylając
się do argumentów
burmistrza Darłowa.
❚ W marcu mieszkańcy Darłowa
zostali zelektryzowani informacją,
że od 1 września karetka ratownictwa medycznego, która stacjonuje w Darłowie ma zostać pozbawiona lekarza.
Lekarz miałby pracować w karetce jedynie przez dwa miesiące
w roku, w trakcie wakacji. Tą planowaną zmianę w systemie państwowego ratownictwa medycznego oprotestował burmistrz
Darłowa A. Klimowicz. Jego protest
(i podobny związany z całkowitą li-

kwidacją karetki w gminie Malechowo) wsparli parlamentarzyści
Platformy Obywatelskiej – poseł
Stanisław Gawłowski i senator Piotr
Zientarski.
Ukazało się też kilka publikacji
w gazetach lokalnych i regionalnych
na temat tej niekorzystnej dla
Darłowa zmiany. 22 marca Arkadiusz Klimowicz zwrócił się pisemnie do wojewody zachodniopomorskiego o rezygnację z tych
planów. Wojewoda Krzysztof
Kozłowski w odpowiedzi z dnia 28
kwietnia podjął decyzję o utrzymaniu obecnej organizacji pogotowia ratunkowego do 30 czerwca
2018 roku, a „ostateczna decyzja (...)
zależeć będzie od ponownej analizy
danych statystycznych”.
W swoim piśmie wojewoda Kozłowski podziękował burmistrzowi

za zaangażowanie w tą sprawę:
„Pana troska o bezpieczeństwo
zdrowotne mieszkańców jest dla
mnie zrozumiała i godna pochwały”.
Krzysztof Kozłowski argumentuje jednocześnie, że: „ograniczanie
ilości specjalistycznych zespołów ratownictwa medycznego nie tylko
w województwie zachodniopomorskim ale w całej Polsce wynika nie
tylko z szukania oszczędności
na uruchamianie dodatkowych zespołów ratownictwa medycznego
ale również z faktu, że dysponenci
zespołów ratownictwa medycznego
borykają się z poważnymi i narastającymi problemami w zakresie lekarzy systemu, które generują zagrożenie związane z tym, że nie będą
w stanie zapewnić wymaganej obsady karetek specjalistycznych”. ❚

Darłowo wygrało spór z agencją
❚ Ministerstwo Gospodarki Morskiej
uchyliło decyzję Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
która nakładała na darłowski samorząd zwrot części dotacji uzyskanej
na budowę ulicy Nadmorskiej
w Darłówku Zachodnim.
Decyzję agencji miasto zaskarżyło i nie godziło się na zwrot około

240 tysięcy złotych. Spór w tej
sprawie trwał od maja 2016 roku,
kiedy to ARiMR zarządała zwrotu
części dotacji z odsetkami. Jako
powód żądania podawano rzekomą
niezgodność wykonania inwestycji
z zawartą umową o dofinansowanie.
Przypomnijmy – na budowę
ul. Nadmorskiej miasto otrzymało

prawie 10 mln złotych dotacji z funduszu rybackiego i roboty drogowe
zakończyło w 2013 roku. Odwołanie
się przez burmistrza od decyzji
agencji zostało przez ministerstwo
przyjęte, a decyzja uchylona. Postanowienie w tej sprawie jest ostateczne i kończy spór po myśli
miasta. ❚
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Burmistrz
interweniuje
25 kwietnia burmistrz
skierował pismo do Włodzimierza Kotuniaka dyrektora
Urzędu Morskiego w Słupsku.
W swoim wystąpieniu A. Klimowicz apeluje o podjęcie
przez Urząd Morski pilnych
prac konserwacyjnych związanych z falochronami, które
należą do UM.
Burmistrz zwraca również
uwagę na konieczność wykonania sztucznego zasilenia
plaży piaskiem morskim
(tzw. refulacji) na wschodnim
kąpielisku.
W odpowiedzi Urząd Morski
poinformował darłowski
ratusz, że na refulację plaży
wschodniej w tegorocznym
budżecie nie posiada
środków. Bieżące prace konserwacyjne przy falochronie
wschodnim zostały zaplanowane na rok 2018.
Natomiast kompleksowa
przebudowa falochronów,
zgodnie z posiadaną dokumentacją, to koszt
ok. 250 milionów złotych.
„Urząd Morski w Słupsku
czyni starania z różnych
źródeł na pozyskanie
środków na realizację tej inwestycji” – napisano w odpowiedzi na pismo burmistrza
Darłowa.

Szukamy
ratowników
Zapraszamy ratowników
wodnych zainteresowanych
pracą na kąpieliskach nadmorskich w Darłowie w sezonie
letnim 2017 r. na spotkanie.
Odbędzie się 8 czerwca
o godz. 16 w sali konferencyjnej
w Urzędzie Miejskim
w Darłowie.

Przypominamy, że kandydaci
na ratowników wodnych
powinni posiadać ukończone
szkolenia na ratownika wodnego i kurs kwalifikowanej
pierwszej pomocy, wiedzę
i umiejętności z zakresu
ratownictwa i technik
pływackich, zaświadczenia
o pełnieniu służby lub członkostwie w podmiocie uprawnionym do ratownictwa.
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Nowości w Budżecie
Obywatelskim

Jeszcze niedawno emocjonowaliśmy się III edycją Budżetu Obywatelskiego, a już w Darłowskim
Centrum Wolontariatu członkowie 14-osobowego Zespołu Budżetu Obywatelskiego ustalili regulamin
IV edycji. Jest sporo zmian!

D

o nowego regulaminu
wprowadzono kilka, ale
bardzo znaczących zmian.
Najważniejsza z nich dotyczy konsultacji projektów z merytorycznie
odpowiedzialnym referatem urzędu
miejskiego. Inaczej zostaną odrzucone!
Wnioskodawca nie może wskazać w formularzu zgłoszeniowym
bezpośredniego wykonawcy projektu, który wykonywałby zadanie
w przypadku wyboru projektu do
realizacji. W głosowaniu można
wziąć udział tylko raz, głosując za
pomocą Internetu bądź karty papierowej.
Przywrócono glosowanie w formie papierowej. Papierowa karta do
głosowania będzie oznaczona stosownym hologramem/pieczątką/napisem, zawierającym informacje, iż
dotyczy budżetu obywatelskiego na
rok 2018. Warunkiem formalnym oddania poprawnego głosu w trakcie
głosowania jest złożenie go na interaktywnej lub papierowej karcie do
głosowania wraz z uzupełnieniem
danych osobowych.

Praca zespołu nad nowymi zapisami Regulaminu.
Można zagłosować tylko za pomocą jednej formy tj. interaktywnie bądź papierowo. Niemożliwe jest oddanie głosu za pomocą
dwóch form jednocześnie. Punktami do głosowania będą Urząd
Miejski w Darłowie i Terminal Pasażerski. Papierowa karta do głosowania jest dostępna tylko we

wskazanych punktach konsultacyjnych.
W przypadku gdy 5 i 6 projekt
z największą liczbą głosów uzyskały jednakową liczbę głosów, zespół ds. budżetu przeprowadza losowanie. Z losowania sporządza
się protokół.
Po publicznym ogłoszeniu wy-

ników głosowania powszechnego
oraz włączeniu projektów wybranych w drodze konsultacji do projektu Budżetu Miasta dane osobowe
z Internetu zostaną usunięte, natomiast karty papierowe do głosowania zostaną zniszczone.
Każda ze zmian uzyskała jednogłośne poparcie zespołu. ❚

Rozkład jazdy szynobusu
Od 24 czerwca do 3 września
Sławno – godz. 7.00 odjazd; Darłowo – godz. 7.22 przyjazd
(kursuje w soboty i niedziele)
Darłowo – godz. 7.53 odjazd; Sławno – godz. 8.15 przyjazd
(kursuje w soboty i niedziele)
Sławno – godz. 8.48 odjazd; Darłowo – godz. 8.15 przyjazd
Darłowo – godz. 9.17 odjazd; Sławno – godz. 9.39 przyjazd
Sławno – godz. 10.00 odjazd; Darłowo – godz. 10.22 przyjazd
Darłowo – godz. 13.13 odjazd; Sławno – godz. 13.25 przyjazd
Sławno – godz. 15.10 odjazd; Darłowo – godz. 15.32 przyjazd
Darłowo – godz. 16.00 odjazd; Sławno – godz. 16.22 przyjazd
Sławno – godz. 16.55 odjazd; Darłowo – godz. 17.17 przyjazd
Darłowo – godz. 17.55 odjazd; Sławno – godz. 18.17 przyjazd
Sławno – godz. 19.55 odjazd; Darłowo – godz. 20.17 przyjazd
(kursuje w soboty i niedziele)
Darłowo – godz. 21.08 odjazd; Sławno – godz. 21.30 przyjazd
(kursuje w soboty i niedziele)

Darłowianie zginęli w zamachu
terrorystycznym w Manchesterze
W zamachu terrorystycznym
w Manchesterze 22 maja
zginęło darłowskie
małżeństwo Angeliki
i Marcina Klis.
❚ Zginęli przy wejściu do hali Manchester Arena, gdy islamski terrorysta detonował ładunek wybuchowy. Razem z nimi życie straciło
jeszcze 20 osób, a ponad sto zostało
rannych. Przyjechali do Wielkiej
Brytanii jak większość Polaków
– w poszukiwaniu lepszego życia
dla swojej rodziny. Zamieszkali
w Yorku, 150-tysięcznym mieście,

położonym ok. 100 km od Manchesteru. Marcin był taksówkarzem
w korporacji York Cars Taxi
Service. Angelika pracowała
w sklepie. Osierocili dwie córki:
14- i 20-letnią, które uczą się w miejscowych szkołach. Starsza Aleksandra chodzi do York College,
a młodsza Patrycja do Millthorpe
Secondary School.
W Darłowie mieszkają rodzice
obojga tragicznie zmarłych, ich
liczni znajomi i przyjaciele.Łączymy
się w bólu z rodziną i bliskimi ofiar
i przekazujemy najszczersze wyrazy
współczucia. ❚

W ten sposób mieszkańcy Darłowa oddają hołd tragicznie zmarłej parze.
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zielone
Darłowo

Darłowo na utworzenie nowych parków i rekreacyjnych terenów zielonych
wyda prawie 8 milionów złotych. Przybędzie nam kilkanaście hektarów
terenów zielonych przyjaznych dla mieszkańców, turystów i środowiska.

P

rojekt pod nazwą „Zielone Darłowo: tworzenie nowych oraz odnowa zdegradowanych terenów zielonych na obszarze Miasta
Darłowa w celu poprawy jakości środowiska dla
mieszkańców i turystów.” złożony przez burmistrza Darłowa Arkadiusza Klimowicza do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska zajął bardzo
wysokie 7. miejsce na ponad sto złożonych z całej

Polski i został przyjęty do realizacji i dofinansowania.
Projekt wraz z wnioskiem o dofinansowanie przedsięwzięcia zakłada utworzenie jednego nowego parku
i odnowienie dwóch zdegradowanych. Nowy park
ma powstać w Darłówku Zachodnim, a teren przy
Inkuli i Park Króla Eryka, przy ul. o D. Tynieckiego,
zostaną zrewitalizowane. ❚

Nadmorski Park w Darłówku Zachodnim
❚ Park będzie zajmować teren otoczony ulicami: Sosnową, Parkową i Plażową oraz wydmami. Ideą utworzenia parku jest zachowanie i podkreślenie naturalnego charakteru
nadmorskiego miejsca.
W oparciu o dokumentację techniczną zostaną wytyczone i wykonane z alejki i plac
manewrowy o nawierzchni mineralnej przepuszczającej wodę. Następnie zostaną zamontowane lub zbudowane elementy malej
architektury: ławki, kosze, wiaty piknikowe,
zadaszone miejsca odpoczynku itp.
Wszystkie główne alejki i elementy małej
architektury będą oświetlone. Przewiduje
się uzupełniające nasadzenia niskiej zieleni
i punktowo drzew.
W miejscach przecięcia ścieżek lokalizowane będą główne placyki i polany rekreacyjne. Na skrzyżowaniu przejścia podłużnego i skrajnego, umiejscowiono strefę o charakterze sportowo-rekreacyjnym z urządzeniami placów zabaw i elementami zewnętrznej siłowni. Przy środkowym skrzyżo-

Park z Inkulą
❚ Koncepcja zagospodarowania parku wokół
Inkuli zakłada nasadzenia drzew, krzewów
i założenie trawników. Planuje się wykonanie ścieżek mineralnych, które są znacznie
bardziej ekologicznym rozwiązaniem niż
kostka betonowa. Wprowadzenie wielopiętrowych nasadzeń zieleni stworzy zielone
„ekrany akustyczne” obniżające hałas. Przewidziano karmniki dla ptaków i hotele dla

waniu umiejscowiona będzie mniejsza polanka rekreacyjna z elementami małej architektury. Skrzyżowanie w części północnej
stanowić będą dwie większe polanki rekreacyjne z elementami małej architektury.
Wejścia na teren parku wykonane zostaną w formie placów z ławkami i tablicami informacyjnymi.
Pomyślano również o zamontowaniu
budek dla ptaków i hoteli dla owadów. Zielone inwestycje w Darłowie zaplanowano
do realizacji w latach: 2018 – 2019. ❚

7 766 742,41 zł
wyniesie wartość
projektu. Dofinansowanie ze
środków unijnych
to 4 442 601,87 zł

owadów. W parku zostaną rozmieszczone
elementy małej architektury i plac zabaw.
Będą umocnione brzegi stawu i powstanie
plaża. ❚

2 085 856 zł
wyniesie koszt
urządzenia Parku
Inkula

Zmiany w Parku
króla Eryka
❚ Zagospodarowanie dolnej części parku
(od strony ul. D. Tynieckiego) zakłada demontaż istniejącej nawierzchni, przebudowę
i uporządkowanie istniejącej przestrzeni
placu reprezentacyjnego z pomnikiem, który
planowany jest do przesunięcia w głąb centralnej osi widokowej placu. Układ ścieżek
placu centralnego projektowany w oparciu
o istniejące zagospodarowanie. W centrum
placu parku przewiduje się małą architekturę w postaci ławek wkomponowanych
w pasma zieleni ozdobnej na placu oraz
wzdłuż ścieżek mineralnych.
Do dalszej części parku położonej
częściowo na skarpie projektuje się terenowe
schody żelbetowe. Projekt zakłada również
ustawienie stojaka na rowery.
W koncepcji górnej części parku (sąsiadująca z terenem szkoły podstawowej) zakłada się powierzchnię z nawierzchni mineralnych na szczycie skarpy oraz wokół wieży
ciśnień. W południowej części parku ma powstać plac zabaw. Będą rozmieszczone również elementy małej architektury, jak ławki
i kosze na śmieci. W tej części parku planuje
się strefy zieleni o szczególnych wartościach

przyrodniczych przyjaznych zwierzętom.
Koncepcja zagospodarowania zakłada adaptację zieleni istniejącej wzdłuż projektowanej trasy spacerowej. Istotnym elementem
nowej kompozycji zieleni będzie utworzenie
pasa zieleni izolacyjnej od strony projektowanego przejazdu i ciągów jezdnych. Dodatkowo roślinność skarpowa stanowić ma
tło dla pomnika Króla Eryka.
Na terenie parku planuje się postawienie
latarni parkowych nawiązujących stylistyką
do charakteru obiektu i wyposażenia. Projektuje się również oświetlenie dodatkowe –
podświetlające wieżę ciśnień i obelisk z tablicą. Ponadto w parku zostaną zainstalowane trzy bezprzewodowe kamery w celu
zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników
parku oraz zapobiegania dewastacji elementów parku.
Park Eryka stanie się również miejscem
zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci do rekreacji ruchowej. ❚

1 494 042 zł
wyniesie szacowany koszt rewitalizacji Parku Eryka
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Obchody Święta Konstytucji 3 Maja w Darłowie

Patriotyczne ur
Msza święta, przemarsz pocztów sztandarowych, kompanii
honorowych i delegacji, uroczysty apel, ale także patriotyczne
nawoływanie o poszanowanie Konstytucji towarzyszyły
darłowskim obchodom 226. rocznicy uchwalenia pierwszej
polskiej konstytucji.

Konstytucja
Rzeczypospolitej Polskiej
jest najważniejszym aktem prawnym
RP uchwalonym 2 kwietnia 1997 roku
przez Zgromadzenie Narodowe
i zatwierdzonym w ogólnonarodowym referendum 25 maja 1997.
W preambule między innymi czytamy
„W trosce o byt i przyszłość naszej Ojczyzny, odzyskawszy w 1989
roku możliwość suwerennego i demokratycznego stanowienia o Jej
losie, my, Naród Polski – wszyscy obywatele Rzeczypospolitej, zarówno
wierzący w Boga będącego źródłem
prawdy, sprawiedliwości, dobra
i piękna, jak i nie podzielający tej
wiary, a te uniwersalne wartości wywodzący z innych źródeł, równi
w prawach i w powinnościach wobec
dobra wspólnego – Polski, wdzięczni
naszym przodkom za ich pracę, za
walkę o niepodległość okupioną
ogromnymi ofiarami, za kulturę zakorzenioną w chrześcijańskim dzie-

dzictwie Narodu i ogólnoludzkich
wartościach, nawiązując do najlepszych tradycji Pierwszej i Drugiej
Rzeczypospolitej, zobowiązani, by
przekazać przyszłym pokoleniom
wszystko, co cenne z ponad tysiącletniego dorobku, złączeni więzami
wspólnoty z naszymi rodakami rozsianymi po świecie, świadomi potrzeby współpracy ze wszystkimi krajami dla dobra Rodziny Ludzkiej,
pomni gorzkich doświadczeń
z czasów, gdy podstawowe wolności i prawa człowieka były
w naszej Ojczyźnie łamane, pragnąc na zawsze zagwarantować
prawa obywatelskie, a działaniu
instytucji publicznych zapewnić
rzetelność i sprawność, w poczuciu odpowiedzialności przed
Bogiem lub przed własnym sumieniem, ustanawiamy Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej”.

U

roczyste obchody Narodowego Święta Konstytucji 3 Maja w Darłowie
rozpoczęły się mszą św. za Ojczyznę
w kościele mariackim. Celebrował ją
proboszcz parafii M.B Częstochowskiej o. Wiesław Przybysz. Udział

w niej wzięły poczty sztandarowe,
kompanie honorowe Marynarki
Wojennej i Szkoły Morskiej w Darłowie, władze miasta i gminy Darłowo, delegacja starostwa sławieńskiego, radni, harcerze, służby
mundurowe i mieszkańcy Darłowa.

Po mszy nastąpił przemarsz ulicami Darłowa na plac Marszałka
Józefa Piłsudskiego. Tam przy zapalonym zniczu i zaciągniętych
przez Straż Graniczną wartach honorowych przy Pomniku Tysiąclecia Państwa Polskiego przebiegała
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roczystości
dalsza część manifestacji Patriotycznej.
Uroczystości poprowadził Arkadiusz Sip, dyrektor DOK. Po
hymnie państwowym treść preambuł Konstytucji 3 Maja i Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z 1997
roku odczytali przedstawiciele
darłowskiej młodzieży. Usłyszeliśmy, że Konstytucja 3 Maja powstała „dla dobra powszechnego,
dla ugruntowania wolności, dla ocalenia ojczyzny naszej i jej granic”.
Do zgromadzonych przemówił
burmistrz Darłowa Arkadiusz Klimo-

wicz, który przypomniał historyczną
rolę Konstytucji 3 Maja. A także
potrzebę szacunku do współczesnej
Konstytucji przyjętej przez naród
w referendum dwadzieścia lat temu.
Po salwie honorowej delegacje
samorządów miasta, gminy i powiatu złożyły biało-czerwone wiązanki kwiatów na cokole pomnika
z napisem „Nie rzucam ziemi skąd
nasz ród”. Kwiaty złożyły także
służby mundurowe, przedstawiciele partii politycznych, placówek
oświatowych, firm, spółdzielni,
organizacji pozarządowych. ❚

Historyczna Konstytucja
226 lat temu, 3 maja 1791 roku, Sejm Czteroletni jednogłośnie uchwalił ustawę rządową,
zwaną Konstytucją 3 Maja. Ustawa zasadnicza była zapisana w 11 artykułach.
Wprowadzała trójpodział władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą.
Gwarantowała prawo powszechnej wolności dla szlachty i mieszczaństwa. Regulowała
zasady funkcjonowania władz państwowych oraz prawa i obowiązki obywateli
Rzeczpospolitej Obojga Narodów.
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Grunt to rodzinka 2017

W piątek, 19 maja, na terenie wokół Szkoły Podstawowej Nr 3 w Darłowie odbył się tradycyjny festyn „Grunt to Rodzinka”. Bawiono
się wesoło i na sportowo. Tegoroczny festyn przebiegał pod hasłem „Czas na zdrowie” i odbywał się w ramach Dni Darłowa

N

a scenie umiejętności recytatorskie, wokalne i taneczne, a niekiedy i akrobatyczne prezentowali uczniowie
prawie wszystkich klas. Na dwóch
boiskach prowadzono rozgrywki
sportowe, turniej rodzinny i konkursy sportowo-zręcznościowe. Rywalizowano indywidualnie i rodzinnie w dziesiątkach konkurencji
sportowych. W sportowych zmaganiach walczyli uczniowie, rodzice,

pracownicy szkoły, urzędu miasta
oraz goście.
Dzieci z radością uczestniczyły
w „Warsztatach Balonowych” prowadzonych przez AnimaFun. Fundatorem warsztatów była Rada Rodziców.
Dużym zainteresowaniem cieszył się „Kącik kosmetyczny”,
w którym na dziecięcych buziach
pojawiały się kolorowe wzory.
„Ścianka Celebrytka” przyciągała

uwagę i umożliwiała zrobienie
zdjęć w ciekawej scenerii oraz w towarzystwie olimpijki w rzucie
oszczepem – Barbary Madejczyk.
Można było zrobić sobie zdjęcie
w przebraniu marynarza i w towarzystwie uczniów z zaprzyjaźnionej
Szkoły Morskiej W „Artystycznym
zakątku” można było pomalować
farbami gipsowe figurki, wykonać
własną biżuterię. „Stoisko rozmaitości” zapraszało do wyboru prac
z galerii twórczości dziecięcej. Nikt
się nie nudził. W czasie festynu
uczestnicy kupowali losy w „Fantowni”. Wszystkie były wygrane i
wzięły udział w finałowym losowaniu nagród pod koniec festynu.
Liczne konkursy były nagradzanych nie tylko upominkami, ale cennymi nagrodami jak np. cztery rowery. W uatrakcyjnienie festynu
włączyli się m.in. Rada Osiedla Centrum oraz Uniwersytet Trzeciego
Wieku. Rodziny zmagały się w turnieju o nagrodę dyrektora Szkoły
„Jak dobrze znam swoją rodzinkę”.
Wygra go rodzina Kołaczkowskich,
którzy otrzymali rower.

6300
złotych zebrała podczas
festynu Rada Rodziców.
Pieniądze zostaną
wykorzystane
na potrzeby szkoły. ❚
Laureatka konkursu fotograficznego „Rodzina na szlaku dobrego
smaku” otrzmała nagrodę Burmistrza.
Na kilku stoiskach serwowano
smaczne i zdrowe jedzenie oraz
pyszne ciasta przygotowane przez
rodziców. Wielkim powodzeniem
cieszyły się przeróżne potrawy

zdrowej żywności przygotowane
przez Dobrego Dietetyka oraz nieocenione emerytki.
Na „trójkowym” festynie gościnnie wystąpili uczniowie szantowego zespołu ZSM – „Niezbędny
Balast” oraz Szkoła Tańca STEN.
W meczu piłkarskim urzędnicy kontra
społeczność szkolna tym razem 2:1
wygrali urzędnicy UM i puchar
przechodni wręczono burmistrzowi
miasta Arkadiuszowi Klimowiczowi.
Organizatorzy serdecznie dziękują licznym sponsorom, rodzicom,
uczniom, Gronu Pedagogicznemu
i wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie i przeprowadzenie festynu. Pełna lista
sponsorów znajduje się na stronie
facebookowej SP nr 3. ❚
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Eryk znowu w darłowskim zamku

Powrót
króla Eryka
Tegoroczna Noc Muzeum, 18 maja, w Zamku
Książąt Pomorskich w Darłowie w całości
poświęcono królowi Erykowi Pomorskiemu.
Przypadła ona w dniu imienin Eryka.

W

ten sposób rozpoczęto
projekt „Darłowo w czasach Króla Eryka Pomorskiego”, który jest dofinansowany ze środków unijnych. Po
drugie w tym roku mija 620. rocznica koronacji Eryka Pomorskiego
na władcę Skandynawii w Kalmarze. Po trzecie Bogusław-Eryk

urodził się i zmarł (1381 – 1459)
w darłowskim zamku.
O przedsięwzięciu dotyczącym
rekonstrukcji historycznego zamku
i jego otoczenia mówił Karol Matusiak. Projekt o wartości 1,4 mln zł,
będzie finansowany z trzech źródeł:
środków unijnych, miasta Darłowa
i starostwa sławieńskiego.

Pokaz walk rycerzy zaprezentowanych przez Pomorską Fundację
Pamięci Gryfitów „Pro Ducatu Stolpensis” zrobiły wielkie wrażenie.

Wszyscy pracownicy zamku w strojach z epoki zapraszali licznie przybyłych widzów na komnaty i opowiadali o jego mieszkańcach i zamkowych
tajemnicach.

W rolę władcy Skandynawii wcieli się dr Bronisław Nowak z Akademii Pomorskiej w Słupsku.
W Sali rycerskiej zamku miał
miejsce wyjątkowy koncert muzyczno-poetycki „Nieszpory Darłowskie”, do którego tekst napisał
ks. Henryk Romanik, duszpasterz
koszalińskich środowisk twórczych,
biblista, erudyta, wykładowca akademicki. Inspiracją napisania „Nieszporów Darłowskich” było arcydzieło sztuki barokowej – Srebrny
Ołtarz Darłowski, który przez 308 lat
służył mieszkańcom Darłowa. Kompozycję muzyczną, opartą na tradycji
nieszporów kościelnych opracowali
wokalistka Ewa Czapik-Kowalewska i pianista, kompozytor, aranżer
i pedagog Rafał Kowalewski, który
osobiście poprowadził koncert. Wykonawcami Nieszporów, które spotkały się z ogromnym entuzjazmem
publiczności, byli absolwenci Studia
Artystycznego Poezji i Piosenki z Koszalina.
Inscenizacja koronacji Eryka Pomorskiego oraz pokaz walk rycerzy
zaprezentowanych przez Pomorską
Fundację Pamięci Gryfitów „Pro
Ducatu Stolpensis” zrobiły wielkie
wrażenie.
W zamkowych komnatach, równolegle z występami scenicznymi,
odbywały się prezentacje plastyczne
„Bliżej Eryka Pomorskiego” z udziałem dzieci z powiatu sławieńskiego.
Natomiast w sali kominkowej
darłowscy krótkofalowcy z Klubu
Krótkofalowców „Delta” SP1KNM
przez kilka godzin łączyli się
z całym światem. W kolejnej zamkowej komnacie znana plastyczka
Elżbieta Juszczyk poprowadziła
warsztaty plastyczne dla dzieci
i młodzieży zatytułowane „Na
królewskiej fali”. W sali Rycerskiej
prezentował pokaz slajdów i wygłosił prelekcję „Śladami Eryka Pomorskiego władcy Skandynawii
i Pomorza” Leszek Walkiewicz, autor
książki o królu Eryku Pomorskim.
Najmłodszych rozśmieszały zabawami z balonikami i przebierankami w klowna animatorki z ANIMAFUN.

Noc muzeum rozpoczęto uruchamiając dawny zegar (klepsydrę piaskową), a zrobili to starosta sławieński Wojciech Wiśniowski, burmistrz
Darłowa Arkadiusz Klimowicz i dyrektor Muzeum i zamku Konstanty
Kontowski.

Wielkim zainteresowaniem cieszył się koncert zespołu szantowego
darłowskich Morsaków – „Niezbędny balast”.
W późniejszych godzinach na
oryginalnych instrumentach średniowiecznych koncertował zespół

„Tryzna”. Z kolei na zamkowym tarasie grupa artystyczna „Incendi”
zaprezentowała nocny pokaz ognia
i popis kuglarstwa.
Muzealna Noc z królem Erykiem
zakończyła się o północy.
L. WALKIEWICZ
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Świętowaliśmy 705. urodziny miasta Króla Eryka

Historia, tradycja, prz
Od 18 do 21 maja świętowaliśmy jubileusz Darłowa. Był to maraton ciekawych wydarzeń charakterze

Z

aczęliśmy w czwartek 18 maja
– festiwalem filmów krótkometrażowych i wyjątkową
Nocą Muzeum – z Zamkiem Króla
Eryka. W ramach tej imprezy zainaugurowano projekt, dzięki któremu już niebawem zmienią się
możliwości zwiedzania darłowskiego muzeum, a także po raz
pierwszy można było wziąć udział
w inscenizacji koronacji Króla Eryka
na władcę trzech królestw: Danii,
Szwecji i Norwegii.
W piątek, 19 maja całe rodziny

bawiły się na pikniku rodzinnym
Grunt To Rodzinka.
Sobota była dniem naszpikowanym sportem. Do południa biegi
szkolne na stadionie a o 13:00
Darłowska Zadyszka – czyli bieg
ulicami Darłowa i jego nadmorskiej
plażowej dzielnicy Darłówka. Dystans biegu – to 10 km. Każdy kto
wystartował otrzymał na pamiątkę
złoty jubileuszowy krążek!
Natomiast o godz. 14 burmistrz
Darłowa sprosił wielu zacnych gości
na akademię rocznicową, która od-

My mieszkańcy Darłowa,
przybyli na te ziemie po 1945 roku,
azujemy spuściznę
reprezentujący starsze pokolenie Darłowiaków przek
trud
ą,
materialną, kulturalną, obyczajową, historyczn a także
wa
Darło
ta
i dorobek wielu pokoleń mieszkańców Mias
– Młodym Darłowiakom.
zi następcy godnie przejmą po nas pałeczkę.
młod
nasi
że
Wierzymy,
Natomiast my, młodzi obywatele tego miasta,
świadomi odpowiedzialności i wartości
Darłowo.
przyjmujemy w posiadanie tak cenny dar jakim jest nasze
potrafimy,
tylko
jak
piej
najle
Zaszczyceni, uroczyście ślubujemy dbać o nie
niem.
nowa
posza
i
z umiłowaniem, przywiązaniem
rii,
etą pokoleń pragniemy zagwarantować ciągłość histo
sztaf
jszą
Ninie
wo
Darło
jest
jaką
–
zny
tradycji i przywiązania do naszej małej Ojczy
zej zasady,
i Ziemia Darłowska, w myśl podstawowej i najszczers
kańcy.
miesz
jego
ą
która mówi, że ducha tego miasta tworz

była się w Kinie Bajka. Było to
najbardziej podniosłe i uroczyste
wydarzeniem z okazji 705-lecia drugiej lokacji Darłowa. Wśród zaproszonych gości byli także delegaci
z partnerskiego, niemieckiego Gardelegen.
Podczas akademii z okazji
705. urodzin Królewskiego Miasta
Darłowa podpisano Deklaracje
darłowską Anno Domini 2017
zwaną również – Sztafetą Pokoleń.
W imieniu seniorów podpisali ją:
Kazimierz Kuligowski, Jan Skórski,
Danuta Puczyńska, a młode pokolenie reprezentowali: Szymon Żebrowski, Dawid Jasiewicz, Andżelika Maria Garczyńska. Deklarację
Darłowską, która jest symbolicznym
dokumentem sztafety pokoleń podpisano w obecności burmistrza
Darłowa Arkadiusza Klimowicza
i licznie zgromadzonych mieszkańców. Uroczystość zakończył
koncert grupy wokalno-muzycznej
Acustical
Ostatni dzień urodzin Darłowa
spędziliśmy na Wyspie Łososiowej,
gdzie odbył się Festyn Darłowiaków natomiast o godz. 19
kameralny koncert muzycznej
gwiazdy, którą w tym roku jest Ewa
Błaszczyk.
Dni Darłowa, to była prawdziwa
muzyczna uczta. Wcześniej w Jazz
Pubie Bagatella odbył się 67. Pociąg
do Jazzu, w którym zagrał Kuba
Wójcik’s Threak, międzynarodowy
projekt gitarzysty i kompozytora
Kuby Wójcika z udziałem wybitnych muzyków mieszkających

i tworzących w Kopenhadze. Na
Wyspie Łososiowej zagrał Zgagafari, po nim pojawiło się Rzepczyno,
a na koniec na scenie wystąpi zespół LOKA.
Można też było odbyć podróż
sentymentalną odwiedzając Muzeum Morskie (w Terminalu Pasażerskim, ul. Kotwiczna 14), gdzie
otwarto wystawę „Darłowo jakiego
już nie ma”. Wystawiono na niej
ok. 120 wyjątkowych i unikatowych
zdjęć (między innymi płonącego
darłowskiego młyna). Po uroczystym otwarciu uczestnicy mogli
przeżyć wieczór z tajemnicą w tle,
ponieważ przygotowano kilka prelekcji na frapujące tematy. O skarbach Króla Eryka opowiadał Waldemar Jędryka, tajemnice pomorskich umocnień wojskowych przybliżył Roman Głowacki, a leżących
na dnie wraki statków w okolicach
Darłowo opowiedział Michał
Ogłoza. Wieczór zakończyła prelekcja prof. Marka Żukowskiego,
pomysłodawcy wystawy, pt. Najdziwniejszy rejs dookoła świata. ❚
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zywiązanie
sportowym, rekreacyjnym i kulturalnym.

Wyróżnieni jubileuszowymi
medalami:
#Wystawa
Darłowo jakiego nie znacie

Wystawa będzie dostępna dla zwiedzających
do 18 czerwca,
od poniedziałku do piątku w godz. 9-17,
w soboty w godz. 10-16

Goście z Gardelegen
zwiedzili port w Darłowie.

❚ Z okazji 705-lecia drugiej lokacji
miasta Arkadiusz Klimowicz uhonorował specjalnie wydanymi medalami kilkanaście osób: poseł
Małgorzatę Golińską (PiS), posła
i Honorowego Obywatela Darłowa
Stanisława Gawłowskiego (PO),
posła Stefana Romeckiego (Kukiz’15),
senatora Piotra Benedykta Zientarskiego (PO), starostę sławieńskiego
Wojciecha Wiśniowskiego, pisarza
i Honorowego Obywatela Darłowa
– Marka Krajewskiego, partnerów
z Niemiec: Gabrielę Winkelmann
z Gardelegen.
W ramach Sztafety Pokoleń medale otrzymali: Kazimierz Kuligowski – prezes ZKRP i BWP, Jan
Skórski – mieszkaniec Darłowa od
1945 r. Danuta Puczyńska – przewodnicząca ZERiI oraz przedstawiciele darłowskiej młodzieży:

Dawid Jasiewicz – wolontariusz
i uczeń LO, Szymon Żebrowski
– absolwent LO i student prawa,

Andżelika Anna Garczyńska – licealistka członek Pocztu Sztandarowego LO. L. Walkiewicz. ❚
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Biało-czerwone stroje, flagi i inne atrybuty patriotyczne

Bieg Flagi 2017

Całe rodziny pojawiły się 2 maja na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego, gdzie
rozpoczął się tegoroczny Biegu Flagi. Biało-czerwone stroje sportowe, do tego flagi
i inne atrybuty kojarzące się z barwami polskiej flagi narodowej wypełniły
darłowskie ulice.

B

ieg rozpoczął się o godz. 14, ale
trzy kwadranse wcześniej pod
Pomnikiem Zwycięstwa sfotografowano wszystkie grupy (w ramach
konkursu), a przed samym startem
– zrobiono wspólną fotografię wszystkich biegaczy.
Piętnaście minut przed biegiem
wspólną rozgrzewkę poprowadziły
Hanna Miranowicz – fizjoterapeutka
i instruktorka fitness oraz Angelika Ku-

3,5
kilometra
mieli do pokonania
uczestnicy Biegu Flagi ❚
lisch – 16-krotna medalistka Mistrzostw
Polski w kolarstwie kobiet.

Na czele biegu jechał dwupiętrowy,
czerwony autobus z dancefloorem na
dachu. Dopingował biegaczy Daniel
Bonzay Frącz. Darłowiacy nie zawiedli
na starcie! Przybywali indywidualnie
i grupowo, formalnie i nieformalnie,
ale zawsze w z dobrymi humorami
i w biało-czerwonych strojach. Najmłodsi otrzymali flagi. A na zakończenie
biegu – Rada Osiedla Południe zaprosiła wszystkich na wielkie grillowanie. ❚
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iii DarłoWsKa zaDyszKa

20 maja na stadionie miejskim odbyła się impreza biegowa pn. „III Darłowska Zadyszka”. Na linii startu stanęło 231 uczestników.
Najlepszym, i to po raz piąty!, okazał się Łukasz Wirkus z Lipnicy.

I

mprezę poprowadził przewodniczący Rady Osiedla
Bema Jacek Kowalski. Zawodnicy do pokonania mieli pętlę
10 km. Rozpoczynali bieg przy stadionie miejskim, następnie przebiegali przez Darłówko Zachodnie,

rozsuwany
most,
Darłówko
Wschodnie i kończyli w miejscu
startu. Zwyciężył weteran darłowskich biegów – Łukasz Wirkus
z Lipnicy z czasem 00:32:37. To już
jego 5. zwycięstwo w naszym mieście. Na drugim stopniu podium, ze
stratą zaledwie 2 sekund stanął
Norbert Borzęcki z Koszalina (czas
00:32:39), a na trzecim Piotr Pobłocki
z Lęborka (czas 00:32:44). Z miejscowych biegaczy najwyżej sklasyfikowany, na 6. miejscu, ukończył
zawody Jan Rybarczyk (czas
00:35:14), tym samym zwyciężając
klasyfikację „Najlepszy darłowianin”. Drugi wśród darłowian
był Witold Mierzwa (czas 00:36:57),
a trzeci Maciej Rudnikowski (czas
00:37:39).
W kategorii kobiet zwyciężyła
szczecinianka Ewa Huryń z czasem
00:37:41, zajmując wysokie 16.
miejsce w kategorii open. Drugie
miejsce zajęła Antonina Rychter ze
Szczecinka (czas 00:37:58), a trzecie
Agnieszka Konkel z Koszalina
(czas 00:40:21). Wśród darłowianek
pierwsze miejsce powędrowało do
Kamili Łagutko (czas 00:41:25),
która w kategorii kobiet open uplasowała się tuż za podium. Z drugim
miejscem przybiegła na metę
Katarzyna Domitrz (czas 00:46:09),
a z trzecim Urszula Panek (czas
00:51:59).
Wśród startujących dużą część
stanowili zarówno mieszkańcy
miasta oraz gminy Darłowo. Co
roku w naszym biegu biorą udział
z różnych stron świata. Mieliśmy
gości z USA, Danii, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Ukrainy, a tym
razem odwiedzili nas biegacze
z Hiszpanii. Organizatorzy utwo-

rzyli kategorię „niespodziankę” dla
zawodnika, który przyjechał z najbardziej oddalonego miejsca od
Darłowa. Pamiątkowy puchar
otrzymał Rubio Hector z Madrytu.
Aby wziąć udział w biegu trzeba
było mieć ukończone 18 lat. Zarówno młodzi, jak i Ci troszkę starsi
rywalizowali ze sobą na tym
samym dystansie. Dlatego na najstarszego zawodnika na mecie
czekała nagroda specjalna, która powędrowała do Ignacego Stopnickiego z Ustki (73 lata).
Wszyscy zawodnicy ukończyli
bieg i otrzymali pamiątkowy medal.
Po biegu odbyło się zadyszkowe
„Pasta Party”, a po zregenerowaniu
sił zawodnicy wzięli udział w „Konkursie Wiedzy o Darłowie” z okazji
705-lecia Darłowa. Konkurs poprowadził radny Rady Miejskiej Paweł
Breszka, który przygotował 30

pytań. Każdy, kto poprawnie odpowiedział na zadane pytania, wrócił
z nagrodą ufundowaną przez sponsorów biegu. Wśród nagród znalazły się m.in. namioty, deski do
pływania, plecaki trekkingowe, plecaki nawadniające, torby, zestawy
campingowe, zestawy do badmintona oraz nagroda główna – kajak.
Nad przebiegiem imprezy czuwały Straż Miejska, Policja, Straż
Graniczna, Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
w Darłowie oraz Kapitanat Portu
z Zarządem Zachodniopomorskich
Dróg Wojewódzkich w Koszalinie.
Dodatkowo wielką pomocą w postaci obstawienia trasy i zapisywania zawodników na bieg wsparli
nas wolontariusze z Polskiego
Związku Emerytów, Rencistów
i Inwalidów – Oddział Regionalny
w Darłowie, Darłowskie Centrum

Wolontariatu, Rada Osiedla Bema,
Centrum, Południe i Zachód oraz
lokalni sponsorzy: Ani Ani, Apollo,
Casa Nostra, Decathlon Koszalin,
Dom Rybaka, Ericus, Galeria Bursztynowa, Gelato Mio, Geovita,
Handel Obwoźny Stały Ryb, iPomorze.pl, Lech Pol, Lodziarnia Tropicana, Mrówka PSB, Park Wodny
Jan, Piekarnia Marian Góral, Port
Fish, Połów i Sprzedaż Ryb Morskich, Projektowanie i hosting stron
: GCL.PL, Reha OMT Adam Bakalarz, Róża Wiatrów, Sadva,
Sprzedaż Detal i Hurt Art., Test Car,
Wysokie Foty, Żółta Budka.
Tym samym przyczynili się do
tego, że ranga Darłowskiej Zadyszki
urosła ponad wszelkie oczekiwania,
a bieg nie wymagał opłaty wpisowej
od uczestników.
Za oprawę fotograficzną dziękujemy Fotogrupie „PROFIL”. ❚

Specjalne podziękowanie należy się radnemu Pawłowi
Breszce za współorganizację imprezy oraz pomoc w pozyskaniu sponsorów.
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Tourism Trends Awards 2017

Zgarnęli co się dało!

I miejsce w kategorii kampania produktu turystycznego, nagroda publiczności (ponad 600 osób na sali), najaktywniejszy
uczestnik konferencji – Magdalena Burduk. To efekt działań darłowskiego Biura Promocji Miasta i Komunikacji Społecznej
w ramach konferencji Nowe Trendy w Turystyce '17, organizowanej przez Gdańską Organizację Turystyczną.

I

nnowacyjne, kreatywne i podążające za trendami turystycznymi! Wszystkie te kryteria
spełnił zgłoszony przez Miasto
Darłowo projekt – letniej olimpiady
parawanowej – „Darłowo de Parawaneiro”. W kategorii produkt turystyczny roku 2016 projekt, przeszedł aż III etapy konkursowe.
– Prestiżowa batalia trwała ok.
dwóch miesięcy, jednak największym wyzwaniem było pokazanie
jury konkursu istotę całej akcji. Jak
nie wydać kasy, a czerpać medialne
korzyści? Zyskaliśmy ponad 2 mln
złotych w ekwiwalencie reklamowym, przy rzeczywistym nakładzie 1 700 zł – mówiła Magdalena
Burduk, kierownik Biura.
„Kapitan Parawan” musiał się
zmierzyć z takimi produktami jak:
wyszukiwarka lotów i projekt społeczny DNA – Momondo (II miejsce
w kategorii), czy VIP Travel (siła
Facebooka w sprzedaży lokalnych
produktów turystycznych, III
miejsce).
– W zgłaszanym przez nas projekcie mogła zostać zgłoszona kampania prowadzona w 2016 roku
w mediach społecznościowych,
w mediach tradycyjnych, roczna strategia promocji marki, itp. Kampania
była oceniana przede wszystkim pod
kątem komunikacji i budowania relacji z odbiorcami – tłumaczył wyliczał Artur Wejnerowski z BPM.
Jury konkursu oceniało w składzie: Jacek Rozenek (aktor, trener
biznesu), Jacek Kotarbiński (autor
„Sztuki Rynkologii”, doradca,
mentor), Sylwia Banaszewska (CEO
MeetingPlanner.pl), Sebastian Gra-

bowski (OrangeFab), Łukasz Wysocki (Prezes Zarządu Gdańskiej
Organizacji Turystycznej).
– Projekt prezentacji miał łączyć
trzy zasadnicze kwestie: być humorystyczny, pokazywać pewien społeczny problem i propozycje jego
rozwiązania. Cieszymy się, że zarówno publiczność, jak i jury odebrało to w podobny sposób – podsumował Daniel Frącz z BPM.
Zdobywcy I miejsca, oprócz statuetki, otrzymali pakiet narzędzi
marketingowych
(marketingplanner, fasttony.es i monitori.pl).
Nagrody w konkursie Tourism
Trends Award 2017 wręczali: Łukasz Wysocki (prezes zarządu
Gdańskiej Organizacji Turystycznej)
i Jarosław Kuźniar (ONET rano,
wcześniej TVN24).
ARTUR WEJNEROWSKI

przy śniadaniu
o biznesie
9 maja w Hotelu Lidia,
z inicjatywy burmistrza
Darłowa Arkadiusza
Klimowicza odbyło się
III Śniadanie Biznesowe
dla przedsiębiorców „Media
społecznościowe w biznesie.
Polski rynek social media”.
❚ Spotkanie poprowadził Wiesław
Kamiński (doradca burmistrza ds.
rozwoju Portu, Gospodarki Morskiej i Specjalnej Strefy Ekonomicznej) i Monika Kaczmarek-Śli-

wińska (z Satori-PR). Podczas spotkania goście dowiedzieli się m.in.
jak stosować w firmie internetowe
narzędzia komunikacji społecznościowej; jak wykorzystać media społecznościowe w biznesie, aby dały
korzyści, a jak uniknąć błędów i słabości; mówiono także o użytkownikach serwisów społecznościowych
i adresatach przekazu – według
typów serwisów i modeli użytkowania, a także omówiono rynek
usług komunikacji społecznościowej w Polsce. ❚

Prezes
zjednoczonych
LOT-ów

I Międzynarodowa Konferencja
Silver Tourism

Seniorzy turyści
❚ W Centrum Konferencyjno-Kongresowym Hotelu Jan z inicjatywy
Darłowskiej Lokalnej Organizacji
Turystycznej odbywała się I Międzynarodowa Konferencja Silver
Tourism. O tym co to jest srebrna
turystyka, jakie zmiany nas czekają,
jakie potrzeby rodzą, jakie strategie
i plany rozwojowe nas czekają
w zakresie srebrnej gospodarki

Niedawno Lokalne Organizacje Turystyczne, takie jak
np. „DARLOT” połączyły się
i utworzyły Ogólnopolskie
Porozumienie Lokalnych
Organizacji Turystycznych
(OPLOT). Na czele porozumienia obejmującego niemal
cały kraj stanął Jarosław
Lichacy. Dzięki temu OPLOT
stał się formalnym partnerem dla Polskiej Organizacji Turystycznej i Ministerstwa Sportu i Turystyki.
LW

i jaką formułować ofertę turystyczną dla Seniorów Jutra – o tym
i wielu innych aspektach debatowali ludzie branży turystycznej,
specjaliści i praktycy.
Zdaniem prelegentów i gości
Srebrna turystyka – to turystyka
jutra. Dobrze skalkulowana dziś
– może być złotą lub platynową gospodarką najbliższej przyszłości. ❚
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Na straży ładu
i porządku

Straż Miejska – przez jednych ceniona, przez drugich nie lubiana, ale bez
wątpienia potrzebna, gdy spojrzy się na statystyki pracy funkcjonariuszy.

Z

e sprawozdania SM w Darłowie za rok 2016 dowiadujemy się, że przeprowadzono 2846 kontroli najczęściej
w okolicach placówek oświatowych, miejscach zagrożonych,
rejonach handlowych, oraz na posesjach sprawdzając sprawy sanitarno-porządkowe. Blisko 200
razy SM zabezpieczała konwoje
wartościowe. Podczas służb patrolowych, interweniowała 1250 razy.
Ponadto zabezpieczała 76 imprez
masowych. Wzięła udział w 39 akcjach przeciwko kłusownikom zdejmując 37 sieci. Funkcjonariusze
Straży Miejskiej ujawnili 1993 wykroczenia przeciwko prawu. Z tej
liczby 761osób ukarano grzywną
i 1323 udzielono pouczeń. W trakcie
roku nałożono wiele mandatów
na łączną sumę 156.800 złotych. 22
osoby nie trzeźwe wywieziono do
Izby wytrzeźwień lub do miejsca
zamieszkania. Ponadto wyłapano
22 psy.
W śród wielu ujawnionych przestępstw na szczególną uwagę zasługuje złapanie bezpośredniej akcji

deklaracji na odbiór nieczystości
podpisano 37 umów o wartości
12060 zł. Ponadto interweniuje
w sprawach zgłoszonych przez
mieszkańców i turystów. Straż
Miejska współpracuje w zakresie
swoich uprawnień z Policją,
Strażą Graniczną, Strażą Pożarną.
W Straży Miejskiej w Darłowie,
pracuje siedem osób: komendant,
z-ca komendanta, dwóch starszych
inspektorów, strażnik i dwóch
pracowników administracyjnych.
Działa w systemie dwuzmianowym, łącznie weekendami. ❚

złodzieja kabli energetycznych
o wartości 25 tys. złotych. Funkcjonariusze Straży Miejskiej zabezpieczają miejsca wypadków i kolizji
drogowych, awarii wodociągowych, katastrof, pożarów oraz kontrolują zawarcie umowy i jej realizację dotyczącą odpadów i nieczystości stałych i płynnych. W wyniku kontroli w zakresie złożenia

2846
kontroli przeprowadziła
SM w okolicach placówek
oświatowych, miejscach
zagrożonych, rejonach
handlowych, oraz
na posesjach sprawdzając
sprawy sanitarno-porządkowe ❚

Herkulesy jak nowe
❚ Po 3-letniej intensywnej eksploatacji 67 urządzeń siłowych Herkules przyszedł czas na ich przegląd i odświeżenie. Dokonali tego
pracownicy firmy produkującej

siłownie z Chrzanowa w ramach istniejącej gwarancji.
Największą awaryjność mają
narciarze i wioślarze. W kilku
urządzeniach trzeba było wymienić

hydrauliczne podzespoły. Ekipa
z Małopolski była pozytywnie zaskoczona stanem urządzeń. Gdyby
inne miasta na bieżąco dbały
o urządzenia, tak jak to jest
w Darłowie, nie mielibyśmy tyle
pracy. W kraju najczęściej jest tak,
że urządzenia nie ą na bieżąco konserwowane przez swoich właścicieli
i jak przyjeżdżamy, to najczęściej
widzimy obraz nędzy i rozpaczy
– przyznali.
Przywrócenia estetycznego wyglądu we własnym zakresie podjął
się Mirosław Macuga, na co dzień
opiekun Orlików.
– Aby przywrócić dawny blask
urządzeń musi być słoneczna,
wręcz upalna pogoda. Wtedy jest
pewność, że farba szybko wyschnie
i będzie równo rozmieszczona na
powierzchni – tłumaczy. Po kilku
takich upalnych dniach, wszystkie
urządzenia wyglądają jak nowe. ❚

Bezpieczne
wakacje nad wodą
Sezon letni i wakacje
szkolne już niebawem.
Dlatego 29 maja odbyły się
wspólne ćwiczenia służb
ratowniczych. Ciągłe
podnoszenie kwalifikacji
i lepszy sprzęt przekładają
się na poziom bezpieczeństwa wypoczynku.
❚ Troska o życie i bezpieczeństwo
wypoczywających na kąpieliskach
zmusza do ciągłego doskonalenia
umiejętności prowadzenia, kierowania i koordynacji działań ratowniczych. Ponadto były to ćwiczenia
doskonalące system współdziałania
i dowodzenia różnymi służbami na
miejscu akcji.
Jakub Iwanisik inicjator akcji poinformował, że wzięły w nim udział
zespół ratowników wodnych WOPR,
SAR, BSR, Straż Pożarna z Darłowa,
OSP Cisowo, ratownicy, a także Policja. Ćwiczenia odbyły się na plaży
nadmorskiej w Kopaniu. Uczestnicy
ćwiczeń uznali je za miejsce,
któremu należy poświęcić uwagę

i wspólnie zastanowić się co należy
usprawnić, by pomoc mogła tam dotrzeć jak najszybciej.
Wspólne ćwiczenia służb ratowniczych to jedno z działań mających
na celu zwiększenie bezpieczeństwa wypoczywających nad wodą
w Darłowie i jego okolicach. Kolejnym jest doposażenie służb ratowniczych. W ramach wzbogacenia wyposażenia darłowskich ratowników i podniesienia bezpieczeństwa na darłowskim kąpielisku
Miasto Darłowo zakupiło sprzęt ratowniczy o wartości 96.790 zł brutto.
Jest to skuter ratowniczy marki
SEA-DOO SAR, deska ratunkowa
do skutera i przyczepa do transportu skutera. ❚

Nowa książka
cezarego łazarewicza
Ukazała się najnowsza
książka darłowianina,
Cezarego Łazarewicza
„Reportaże z Pomorza”.
Autorką fotografii z okładki
jest Magdalena Burduk
– kierownik Biura Promocji
Miasta i Komunikacji
Społecznej darłowskiego
ratusza.
❚ Większość zamieszczonych tekstów powstała pod koniec lat dziewięćdziesiątych, a mimo to ma się
wrażenie, że czytamy o sprawach,
które dzieją się na naszych oczach.
To zasługa znakomitego pióra autora, żywiołowo nakreślonych portretów, ale także porażającej aktualności tematów. Część spraw wciąż
odbija się echem, a prawo i instytucje
nadal są niewydolne lub bezsilne
wobec ludzkich problemów. Stąd

kraj wygląda
zupełnie inaczej
niż z perspektywy błyskawicznie rozwijającej się stolicy, a
splot zdarzeń i
ludzkich losów to
materiał na niejeden film. „Biliśmy się za swoje
wiejskie krzywdy,
oni – za swoje. Za bezrobocie. Za
upadłe PGR-y. Za brak zasiłków. Za
biedę” – mówi jeden z bohaterów,
streszczając historię wielu mieszkańców Polski B, która gorzej niż reszta
kraju zareagowała na transformację
ustrojowo-ekonomiczną (za: czarne.
com.pl)
W Darłowie książkę można
nabyć w księgarni HIT, ul. Kowalska 15. ❚

W OBIEKTyWIE

Uniwersytet trzeciego
wieku rozwinął skrzydła
Na drugim roku
akademickim Uniwersytetu
Trzeciego Wieku w Darłowie
i w Sławnie studiuje
130 słuchaczy, w tym 50.
w Darłowie.
❚ Zajęcia odbywają się w Sławnie,
w Zespole Szkół Agrotechnicznych
i w Darłowie w Zespole Szkół Morskich. Obydwie filie powołały Rady
Słuchaczy, które mają wpływ na te-

matykę wykładów i rodzaj zajęć
warsztatowych. Rady wykazują
szereg własnych inicjatyw i organizują m.in. Juwenalia, wyjazdy do
teatrów, walentynki, wycieczki turystyczne, obrzędy weselne i imprezy integracyjne jak np. impreza
z czasów PRL-u. Studenci UTW
biorą udział w szeregu imprez propagując swoją wszechstronną działalność.
Gratulujemy! ❚

Kontra w Warszawie

20 maja, w Warszawie, na zawodach „Warszawska Granda na pięści” zawodnik klubu Kontra Darłowo – Mateusz Sędzicki stoczył debiutancką
walkę bokserską. Rywal z Sokołowa Podlaskiego (klub „Akerman”) Bartosz
Demiańczuk musiał uznać wyższość naszego zawodnika, ulegając po
3 rundach na punkty. Walka była prowadzona w wysokim tempie i z pewnością podobała się publiczności zgromadzonej na sali warszawskiego
„Legia Fight Clubu”.
A.R.
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Dzieci pokolorują
Darłowo
Niech świat dzieci będzie barwny i kolorowy jak nasze Darłowo stwierdzili
pracownicy Biura Promocji Miasta Darłowa i z okazji Dnia Dziecka wydali
miejską kolorowankę – „Pokoloruj Darłowo”.

Darłowscy urzędnicy odwiedzili wszystkie przedszkola znajdujące się w mieście i przekazali nakład zgodny z liczbą
maluchów.

N

ajbardziej pożądanym targetem turystycznym nadmorskiego Darłowa są rodziny z dziećmi. Stąd zauważanie
potrzeb naszych małych odbiorców
jest istotnym elementem działań
marketingowych. Pomysł na wydanie kolorowanki stosunkowo niedrogiej publikacji łączy elementy
poznawczo-edukacyjne i rozrywkowe – podkreśla Magda Burduk
z Biura Promocji Miasta Darłowa.

– Koszty wyprodukowania kolorowanki ograniczają się tylko do
kosztów związanych z wydrukiem.
Pomysł i przygotowanie to praca
pracowników Biura Darłowskiej
Promocji – podkreśla Daniel Frącz
autor projektu kolorowanki. Pierwszymi odbiorcami nowego zeszytu
do pokolorowania są dzieci z Darłowa. Decyzją burmistrza Klimowicza każde dziecko przedszkolne
w Darłowie, otrzymało taki prezent

na Dzień Dziecka. Kolorowanki
przekazano organizatorom miejskich
obchodów tego święta z przeznaczeniem na nagrody w konkursach.
Cały pozostały nakład trafił do
Darłowskiej Lokalnej Organizacji
Turystycznej na cele promocyjne
miasta, która promuje Darłowo na
licznych imprezach targowych,
a także prowadzi punkty informacji
turystycznej na terenie całego powiatu sławieńskiego. ❚

rewitalizacja
miasta
Darłowscy radni podjęli
uchwałę w sprawie przyjęcia
„Lokalnego Programu
Rewitalizacji Miasta
Darłowo” na lata 2017-2023.
❚ LPR Darłowa to wieloletni program działań o charakterze gospodarczym lub społecznym i dotyczy
gospodarki przestrzennej i urządzeń
technicznych. Zamierzeniem Programu jest wyprowadzenie danego
obszaru zdegradowanego z sytuacji
kryzysowej oraz stworzenia warunków do jego dalszego rozwoju,
a realizowany będzie przez różne
podmioty, zgodnie z określonym
harmonogramem czasowym. Opracowany, przyjęty i koordynowany
przez Miasto Program będzie finansowany z różnych źródeł.
Burmistrz powołał Zespoł ds. Rewitalizacji, w skład którego weszli
przedstawiciele jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta. Pod kierunkiem specjalisty Michała Marciniaka
z firmy STREFAPLUS zgromadzono
i przeanalizowano tysiące informacji
dotyczących diagnozy społeczno-gospodarczej oraz wyznaczenia obszarów zdegradowanych i przeznaczonych do rewitalizacji.
Po szerokich konsultacjach społecznych wyznaczono obszary i cztery podobszary przeznaczone do rewitalizacji, które cechują się szcze-

gólną koncentracją negatywnych
zjawisk społecznych i mają istotne
znaczenie dla rozwoju lokalnego.
Pierwszy podobszar składa się
z terenu Rynku oraz osiedli mieszkalnych. Drugi podobszar skoncentrowany w okolicach Alei Wojska Polskiego. W skład trzeciego podobszaru wchodzi przybrzeżny obszar Darłówka. W czwartym znalazły się tereny położone przy ulicy Portowej.
Na opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Darłowa
otrzymano dotację z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 30 tys.
zł. Projekt LPR Miasta Darłowo dostępny jest w Biuletynie Informacji
Publicznej Urzędu Miejskiego
w Darłowie, w materiałach na sesje
Rady Miejskiej. Dokument stanie się
obowiązujący, jeżeli zostanie zatwierdzony przez Urząd Marszałkowski i zostanie opublikowany
w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. ❚

#Do rewitalizacji
Podobszary rewitalizacji obejmują
łącznie 91,4 ha, co stanowi 4,54%
powierzchni Miasta (2012 ha).
Obszar rewitalizacji zamieszkuje
4 114 osób, co stanowi 29,37%
ogólnej ludności Miasta (14 005
mieszkańców w 2015 roku).

Budowa parku rekreacji przy ul. Traugutta

szansa na dofinansowanie
Władze samorządowe
starają się o dotację
na rewitalizację terenu
przy ul. Traugutta. Wartość
planowanej inwestycji
wynosi 744 871,34 zł.
❚ Dotacja, którą Burmistrz Miasta
Darłowo zamierza pozyskać na realizację stanowi 63,63 proc. kosztów.
Na rozstrzygnięcie konkursu trzeba
będzie poczekać do końca wakacji.
Zakres budowy parku obejmuje
zmianę istniejącego zagospodarowania terenu samego placu. Istniejący, zdegradowany układ ścieżek
asfaltowych zostanie rozebrany.
Cały teren zostanie na nowo wyrównany i uporządkowany.
Centralnym elementem zagospodarowania parku będzie plac
zabaw. Zagospodarujemy teren
o pow. ok. 350 mkw., który w całości pokryty zostanie nawierzchnią
bezpieczną. Całość zostanie ogrodzona, a wokół wykonane zostaną
nowe nasadzenia – drzewa, kwiaty.
Tematyka placu zabaw utrzymana
zostanie w klimacie nadmorskim,
stąd główny elementem zabawowym będzie statek.
Pozostały układ parku opierać
się będzie na próbie odtworzenia hi-

storycznej ulicy biegnącej wzdłuż
murów miejskich. Wybudowany
zostanie ciąg pieszy od ul. Wałowej
do ul. Rzemieślniczej, wskazujący
potencjalny przebieg historycznego
muru. Przy ścieżce wykonane zostanie miejsce wypoczynku i rekreacji.
Konieczność odtworzenia stanu
historycznego (decyzje Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków) wymusiła przedstawienie większości
obszarów przedmurza, jako zielonego placu przeznaczonego do zabawy i rekreacji. Tym samym na
całej powierzchni placu rosnąć
będzie nowa zielona i gęsta trawa.
Teren zostanie oświetlony.

Założono, że nowe trawniki
wykonane zostaną na powierzchni
ok. 4 000 mkw. Zasadzonych zostanie 21 drzew, 56 sztuk krzewów
iglastych oraz 38 krzewów liściastych. W zagospodarowaniu terenu uwzględniono również
wnioski mieszkańców miasta dotyczące wydzielonego miejsca na
ognisko. Miejsce te otoczone zostanie 14 siedziskami ułożonymi
po okręgu.
Harmonogram prac, zawarty
w złożonym wniosku o dofinansowanie zakłada, że pierwsze imprezy
plenerowe będzie można organizować już w lipcu 2018 r.
T. BRESZKA

Rusza program „Społecznik”

Pieniądze
dla aktywnych
❚ Już są dostępne na Pomorzu Zachodnim mikrogranty, które mogą
być przeznaczone m.in. na działania
kulturalne, charytatywne, akcje
sąsiedzkie, przygotowanie małej infrastruktury. W praktyce wystarczy
wypełnić łatwy i przejrzysty
wniosek, który oceni komisja składająca się z przedstawicieli Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego, samorządów, ekspertów
i operatora – czyli Koszalińskiej
Agencji Rozwoju Regionalnego.
Formuła jest maksymalnie uproszczona, więc bardzo wielu społeczników będzie mogło sięgnąć po te
wsparcie.
Budżet Programu wynosi aż
1 500 000 złotych. Wystarczy dla
500 projektów, każdy w wysokości
do 3000,00 złotych. Nabór wniosków rozpoczęto 15 maja 2017 r.
Dotacje będą przyznawane z uwzględnieniem podziału województwa

zachodniopomorskiego na 5 następujących subregionów. Mikrodotacje udzielane będą w oparciu
o otwartą procedurę konkursową
w formie finansowej organizacjom
pozarządowym na realizację
działań statutowych i/lub na realizację działań mieszczących się
w działalności statutowej tych organizacji, za które odpowiedzialne
będą grupy nieformalne. Program
Społecznik jest inicjatywą, która
wspiera ludzi z pomysłami, chętnych do działania i rozwijania lokalnej społeczności. ❚

#
Szczegółowe informacje
pod nr tel. 91 44 16 220,
wws-sekretariat@wzp.pl;
lub tel. 94 34 11 098,
karrsa@karssa.pl)
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Wiadomości
iadomości
Folder o gospodarce odpadami komunalnymi

Przeczytaj – nie wyrzucaj
Biuro Promocji Miasta i Komunikacji Społecznej z Referatem Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego w Darłowie wydało folder
informacyjny o odpadach komunalnych.

B

roszura stara się odpowiedzieć na pytanie czym są
śmieci, jak postępować
z odpadami w naszym domu, co to
są frakcje, punkt przeładunkowy,
recykling, itp. Poza ciekawostkami
z tej materii znajdziemy w nim podstawowe informacje takich jak nr telefonu do Referatu Gospodarki Odpadami, gdzie pobrać worki, jaki
kolor jaka frakcja, w jakie dni odbierane są śmieci w naszych gospodarstwach, gdzie oddać sprzęt
RTV/AGD?
Folder w prosty sposób ukazuje
wędrówkę opakowania, koszty, odpowiada na pytanie ile osób w mieście obsługuje gospodarkę odpadami,
jakim sprzętem dysponuje miasto, ile

kilometrów pokonują nasze śmieci
i w którym roku powstało wysypisko
w poddarłowskim Porzeczu – to jako
historyczna ciekawostka.
– Ten folder zawiera sporą ilość
informacji i bez wątpienia powinien
trafić do każdego gospodarstwa
domowego – mówi Agnieszka Graczyk, kierownik Referatu Gospodarki Odpadami. Chcielibyśmy dotrzeć prostym przekazem do

Darłowskie Centrum
Wolontariatu we współpracy
z Akademią Rozwoju
Filantropii w Polsce ogłasza
Lokalny Konkurs Grantowy
Programu „Działaj Lokalnie
X” 2017 Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Program Działaj Lokalnie 2017 zaprasza

❚ W tej edycji wspierane będą projekty inicjujące współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego.
Jest on prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich
społecznościach żyło się lepiej.
W ramach konkursu przewidziane jest przyznanie ok. 10 dotacji
w wysokości do 6.000 zł na projekty,
które:
– zakładają współdziałanie
mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego,
– wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności,
– mają jasno określony cel, dobrze

#Folder można pobrać:
– w Biurze Obsługi Interesanta
– Urząd Miejski w Darłowie
(Plac Tadeusza Kościuszki 9),
– w MPGK Darłowo – 1-go Maja 1.

wszystkich, którzy mają wpływ
na ograniczenie masy odpadów.
Zobowiązani bowiem jesteśmy do
osiągnięcia pewnych poziomów
– i wszyscy mamy na to wpływ,
a nie każdy o tym wie.
– Poza tym to temat ciekawy,
a świadomość ekologiczna może
wpłynąć na nasze zachowania – dodaje Magda Burduk z Biura Promocji Miasta Darłowa.
Folder zostanie przekazany do
darłowskich szkół jako materiał edukacyjny o lokalnej gospodarce odpadami. Ci, którzy są zainteresowani
tematyką, mogą się również zapoznać z jego treścią i pobrać w formie
pliku pdf na stronie www.darlowo.pl – w dziale FOLDERY. ❚

Startuje nowa edycja

zaplanowane działania, mierzalne
rezultaty i rozsądne koszty realizacji,
– przewidują takie działania,
które będą kierowane do określonej
grupy odbiorców, a jednocześnie
będą służyć całej społeczności,

#Atrakcyjne tereny na sprzedaż

Burmistrz Miasta Darłowo

OGłASZA PRZeTARG USTNy NIeOGRANICZONy
na sprzedaż w dniu 25 lipca 2017 roku: o godz. 10 – nieruchomości gruntowej niezabudowanej, składającej się z działek gruntu oznaczonych
numerami geodezyjnymi: 64/4, 64/5, 64/6, 64/9, 64/10, 64/12, 64/13,
64/15, 64/16, 64/17, 64/18, o łącznej powierzchni 13.327 m2 położonej
w Darłowie w obrębie ewidencyjnym numer 3 przy ulicy Jagiellońskiej.
Księga wieczysta: KO1K/00029231/1, kataster ł. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, teren przeznaczony jest pod zabudowę obiektami hotelarskimi, dopuszcza się apartamentowe domy rekreacyjne – koncentracja usług turystycznych – symbol 21 MZ,U.
Cena wywoławcza nieruchomości – 1.800.000,00 zł. Ustanowione wadium –
90.000,00 zł. Postąpienie nie mniej niż – 18.000,00 zł. Przetarg odbędzie się w
sali konferencyjnej nr 22 Urzędu Miejskiego w Darłowie przy ulicy Plac Tadeusza
Kościuszki 9. Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium,
wniesionego w pieniądzu, na konto Urzędu Miejskiego w Darłowie o numerze:
41 1020 2791 0000 7002 0246 8411 prowadzone przez PKO BP SA, z
takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym najpóźniej w dniu 20 lipca 2017 roku, co jest warunkiem uznania, że
wpłata została dokonana w terminie. W tytule dowodu wpłaty należy wpisać:
wadium – przetarg 25.07.2017 r., ul. Jagiellońska – obręb 3.
Ogłoszenie i warunki przetargu zamieszczono na stronie internetowej Urzędu
Miejskiego w Darłowie „www.darlowo.pl” w Biuletynie Informacji Publicznej
w zakładce „Zarządzenia Burmistrza” i „www.darlowo.pl” w zakładce „przetargi”, wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Darłowie oraz są
do wglądu w pokoju numer 27. W warunkach przetargu, w dziale II pkt. 10, zamieszona jest informacja jakie dokumenty uczestnicy przetargu, przed jego rozpoczęciem, zobowiązani są przedłożyć komisji przetargowej. Dodatkowe
informacje można uzyskać osobiście w pokoju numer 27 w Urzędzie Miejskim
w Darłowie lub pod numerem telefonu (94) 314 – 22 – 23 do 26, wew. 207.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

#Ważne
Wnioski można składać
do 18 czerwca 2017 r.
(do godziny 23:59) wyłącznie
za pomocą generatora wniosków
dostępnego na stronie
system.dzialajlokalnie.pl oraz
www.dl.wolontariat.com.pl
najwyżej jednego projektu.
Projekty od 3 do 6 miesięcy mogą
być realizowane w okresie od
1 lipca 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
W konkursie nie będą finansowane
działania akcyjne i jednorazowe wydarzenia.
Maksymalna kwota dofinansowania projektu ze środków Programu „Działaj Lokalnie X” to 6.000
zł. Ubiegający się o grant musi
dołożyć wkład własny w wysokości
minimum 25 proc. wartości dotacji
(5 proc. w postaci finansowej, pozostałe 20 proc. w postaci wkładu
usługowego, rzeczowego lub pracy
wolontariuszy). ❚

– będą realizowane wspólnymi
siłami mieszkańców i instytucji życia
lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych,
– będą umiejętnie i w sposób
przemyślany angażowały zasoby

lokalne – naturalne, społeczne,
ludzkie i finansowe.
Na konkurs można składać nieograniczoną liczbę wniosków,
jednak jeden realizator będzie mógł
dostać dofinansowanie na realizację

Ciepła woda
taniej

Modernizacja
oczyszczalni trwa

❚ Wspólnota Mieszkaniowa przy ul.
Wieniawskiego 20 Miejskie zaoszczędzi sporo, bo prawie o 40 proc.
spadło zużycie ciepła dostarczanego
z MPEC na podgrzewanie ciepłej
wody użytkowej do budynku.
Oszczędności to efekt decyzji
o budowie węzła ciepłowniczego
w budynku i dociepleniu instalacji
wewnętrznej. Ograniczenie strat
ciepła i wykorzystanie możliwości
jakie daje automatyka węzła, to
jeszcze nie wszystko, co można było
zrobić w tym zakresie. Do wykonania pozostała jeszcze regulacja
instalacji, której efektem będą dalsze
oszczędności energii i dalsze obniżenie kosztów.
Budowa dwufunkcyjnego węzła
w budynku, który jest eksploatowany przez MPEC, oprócz zmiany
sposobu dostawy ciepłej wody użytkowej, dała również możliwości niezależnego od innych odbiorców sterowania parametrami centralnego
ogrzewania. To krok w stronę poniesienia racjonalnego gospodarowania ciepłem i podniesienia komfortu cieplnego mieszkańców. ❚

❚ Od kilku miesięcy trwają prace
remontowe w darłowskiej oczyszczalni ścieków. Wykonano już naprawy bieżni na osadnikach wtórnych. Oczyszczono z namułów
pierwszy ciąg komór reaktora biologicznego oraz same osadniki.
Ponadto wymieniono wszystkie

membrany napowietrzające,
a w drugim ciągu trwa wymiana
1000 sztuk membran. 31 maja zainstalowano nową kratę, która
służy do przechwytywania cząstek
stałych na początku procesu
oczyszczania, takich jak np. patyczki higieniczne. ❚

16 WyDarzeNia sporToWe
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SIATKARSKIE SUKCESy

Autorami tego sukcesu są: Wojtek Sobieraj, Oskar Duda, Gabriel Podlasiewski, Maciek Zbrojewski, Sebastian Lech, łukasz Krakowiak, Jakubowie Błaszczyk i Banaś, Krystian Kurzel, Dawid Kostrzewiński
i Jakub Junior Surdel. Grupę wyselekcjonował i trenuje edmund Surdel.
Pod koniec marca w Mistrzostwach Województwa Zachodniopomorskiego
wystąpili darłowscy młodzicy z zespołu KS Stocznia Darłowo. Zdobyli
brązowy medal. Rywalami młodych darłowian były zespoły Maratonu
Świnoujście, espadona Szczecin i Żak espadon Pyrzyce. Lokata ta dała im
awans do fazy ćwierćfinałów Mistrzostw Polski młodzików. ❚

Na zdjęciu autorzy tego niewątpliwego sukcesu darłowskiej siatkówki:
od lewej: trener Dassuj Tomasz, Szraiber Tadeusz, Podlasiewski Gabriel,
Zbrojewski Maciej, Piłat Krzysztof, Moskwa Adam, Duda Oskar. Klęczą
od lewej: Koguciuk Antoni, Drożyński Wiktor, Wiatrzyk Robert, Dambryn
Patryk, Fryc Adam – kpt. zespołu, Breszka Michał.
Miesiąc przed tym turniejem, 18 i 19 lutego, w Mistrzostwach Województwa
w Szczecinie startowali także kadeci KS Stocznia. Również oni zdobyli na
turnieju brązowe medale. W meczu decydującym o miejscu na podium pokonali ekipę Żaka espadon Pyrzyce w stosunku 3 : 2. Im także ten medal dał
prawo startu w Mistrzostwach Polski Kadetów w fazie ćwierćfinałów. ❚
A.R.

#Kolarski skrót

Daria Pikulik podczas
wyścigu torowego.
Fot. archiwum prywatne

Wyróżnienia Polskiego Komitetu Olimpijskiego

Darłowo
sportem stoi

Troska samorządu o rozbudowę infrastruktury sportowej i osiągnięcia
trenerskie zaowocowały dwoma medali od PKOL dla burmistrza Arkadiusza
Klimowicza i nauczyciela – Jerzego Roszaka.

W

Zespole Szkół im. St. Żeromskiego szef Zachodniopomorskiego Polskiego Komitetu Olimpijskiego
Stanisław Kopeć wręczył Srebrny
Medal Polskiego Komitetu Olimpijskiego burmistrzowi Arkadiuszowi
Klimowiczowi. W swojej laudacji
wskazał on na wszechstronne
wsparcie włodarza miasta w ideę
olimpizmu i sportu w Darłowie.
– Jako gospodarz na przestrzeni
wielu lat organizował wojewódzkie
i regionalne konkursy wiedzy olimpijskiej. Efektem jego inwestycji są
obiekty sportowe – osiedlowe
Orliki, boiska wielofunkcyjne przy
szkołach, place zabaw, urządzenia
wolnostojące służące rozwojowi
tężyzny fizycznej – wyjaśnił Stanisław Kopeć.
Hala sportowa przy Zespole
Szkół, w którym miało miejsce
wręczenie medalu, to przykład ostatniej takiej inwestycji, a w planach są
inne, równie ważne inwestycje. Do
tego dochodzą zwiększające się wydatki na kluby sportowe i stypendia
sportowe. Jeśli ujmiemy w ostatnich
latach organizację masowych imprez
biegowych, wspieranie imprez
rekreacyjno-sportowych
typu
mistrzostw w wędkowaniu po
wsparcie i pomoc w mistrzostwach
Polski LZS w kolarstwie, to okazuje
się, że Darłowo sportem stoi.

Uhonorowanie najwyższymi odznaczeniami PKOL burmistrza i nauczyciela podczas Wojewódzkiego Konkursu edukacyjnego
Atmosfera wsparcia sportu powoduje wysyp mistrzów świata, Europy, Polski, województwa w wielu
dyscyplinach. Sama organizacja
Wojewódzkiego Konkursu Edukacyjnego wiedzy sportowej jest namacalnym przykładem wspierania
idei olimpijskiej.
Gratulując Brązowego Medalu
Polskiego Komitetu Olimpijskiego
Jerzemu Roszakowi, szef PKOL
wskazał na jego dorobek trenerski.
– Z tak małego środowiska uzyskiwane od wielu dziesiątków lat
sukcesy ogólnopolskie i woje-

wódzkie
młodych
siatkarzy
świadczą o klasie ich trenera. Poza
tym od wielu lat Pan Jurek uczestniczy w ogólnopolskich konkursach
wiedzy sportowej i sam do nich
przygotowuje swoich podopiecznych.
Okazuje się, że w Warszawie
w Centrum PKOL, najważniejszej
instytucji zajmującej się sportem,
doceniono osoby z obrzeży kraju,
które w naszej codzienności dokładają dużych – jak widać z perspektywy stolicy– starań w rozwój miejscowego sportu i olimpizmu. ❚

Darłowskie granie
Daria
nie zawiodła
❚ Na Mistrzostwach Świata
w kolarstwie torowym w Hongkongu znowu niezawodna była
nasza znakomita olimpijka
Daria Pikulik. W wyścigu
Omnium zajęła czwarte
miejsce na świecie. Do Holenderki Kirsten Wild i Australijki
Amy Cure zabrakło naszej Darii
zaledwie 5 punktów.
Mistrzynią świata została
Brytyjka Katy Archibald.

Inauguracja
Pucharu

❚ W Świeciu nad Osa został rozegrany wyścig ze startu wspólnego I edycji Pucharu Polski.
Kolejny bardzo dobry występ
zanotowały nasze zawodniczki.
W kategorii Open piękne zwycięstwo odniosła Daria Pikulik
(dzień wcześniej wygrała także
czasówkę). W kategorii juniorek
wygrała Marta Jaskulska co
dało jej 5. miejsce w kategorii
Open. Trzeba powiedzieć, że
dobrze jechała także Wiktoria
Pikulik, która była w czołowej
grupie, lecz defekt roweru wy-

eliminował ją z rywalizacji.
W kategorii juniorek młodszych
bardzo dobre drugie miejsce
zajęła Nikola Wielowska,
a czwarte Nikola Seremak.

Pucharowe
sukcesy

❚ W Pucharze Polski w Gostyniu,
mimo bardzo niesprzyjających
warunków pogodowych (deszcz
i niska temperatura) Daria Pikulik po finiszu z peletony zwycięża w niedzielnym wyścigu
ze startu wspólnego w ramach
Pucharu Polski. Na czwartym
miejscu rywalizację w elicie
skończyłą Marta Jaskulska,
przegrywając na finiszu o przysłowiową gumę. Dało jej to
zwycięstwo w kategorii juniorka. O dużym pechu mogą
mówić juniorki młodsze: Nikola
Seremak i Nikola Wielowska.
Jadąc na drugiej i trzeciej pozycji miały kraksę na ostatnim
zakręcie przed metą, co uniemożliwiło im walkę o zwycięstwo na finiszu. Kolejny start
zaliczyły również młodziczki
Julia Dąbska, Wiktoria Ciszek
i Kinga Witkowska.
ZEBRAŁ A.R.

❚ 13 i14 maja odbył się w Darłowie
VI Turniej o Puchar Prezesa Klubu
KS Stocznia Darłowo M&W w piłce
siatkowej chłopców. Turniej rozgrywano w dwóch kategoriach wiekowych: młodzik i kadet w systemie
„każdy z każdym” (mecz i rewanż),
bez względu na wynik dwa sety do
25 pkt. (z przewagą 2 pkt.)
W turnieju uczestniczyły zespoły:
w kategorii młodzika – ZSS/UKS
Bronek Koszalin, OPP Powiat Kołobrzeski, KS Stocznia Darłowo M&W,
w kategorii kadeta – Błyskawica
Szczecin, OPP Powiat Kołobrzeski,
KS Stocznia Darłowo M&W.
Turniej modzików wygrał zespół
ZSS/UKS Bronek Koszalin przed
OPP Powiat Kołobrzeski, a na
trzecim miejscu KS Stocznia
Darłowo M&W

#ZAPRASZAMy
NA TRENINIGI
Zarząd klubu zaprasza na treningi
piłki siatkowej wszystkich, którzy
chcą uprawiać piłkę siatkową. Telefony kontaktowe do trenerów:
chłopcy – 509290923, 601634684,
509288353, dziewczęta –
669111604, 513104713, koordynator – 609920127.

ski z Darłowa, a wśród kadetów
kadet Oskar Duda z Darłowa.
Zespoły KS Stoczni Darłowo
M&W wystąpiły w następujących
składach:
MŁODZICy

– Hubert Mroziński, Aleksander
Bednarczyk, Tomasz Błaszczyk, Julian Tepurski, Jakub Zawolik, Filip
Walków,
Mateusz
Kamecki,
Krzysztof Ciszek, Krystian Piórecki,
Jakub Chmielewski, Dominik Lichocki, Marcel Kozłowski.
KADECI

Turniej kadetów wygrał zespół
Błyskawicy Szczecin, przed KS
Stocznia Darłowo M&W, a na
trzecim miejscu OPP Powiat Kołobrzeski
Wśród wyróżnionych młodzików znalazł się Hubert Mroziń-

– Wojciech Sobieraj, Oskar Duda,
Maciej Zbrojewski, Gabriel Podlasiewski, Jakub Błaszczyk, Jakub
Skrzypczyński, Krzysztof Piłat,
Jakub Surdel, Łukasz Krakowiak,
Krystian Kurzel, Dawid Kostrzewiński, Tadeusz Szraiber. ❚

