Styczeń 2018 ● nr 1 (154)

NoworoczNe wyróżNieNia
w blasku jupiterów

Relacja ze spotkania noworocznego u Burmistrza Darłowa na str. 10-11

2 wydarzenia
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Orszak z darłowskim akcentem

Król Eryk i Trzech Króli
6 stycznia, w Święto Objawienia Pańskiego czyli w Święto Trzech Króli, przez Darłowo przemaszerował orszak Czterech Króli. Do
biblijnych: Baltazara, Melchiora i Kacpra dołączył władca trzech królestw: Danii, Szwecji i Norwegii – król Eryk I Pomorski.
Na zamkowy dziedziniec przybyli również parafianie z wszystkich darłowskich parafii, reprezentanci
licznych
organizacji
pozarządowych i instytucji działających w mieście, mieszkańcy Darłowa. Nie zabrakło koron i innych
atrybutów oczywistych dla tego
jakże królewskiego święta.
W dalszą podróż królowie udali
się konno w asyście rycerzy z zaprzyjaźnionego Bractwa Rycerskiego Ziemi Słupskiej, by dotrzeć
do tutejszego Kościoła Mariackiego,
gdzie oddali pokłon narodzonemu
Jezusowi Chrystusowi. Po złożeniu
darów odbyło się wspólne kolędowanie.
Orszak Czterech Króli wpisał się
już w tradycję historycznego Darłowa, a tegoroczna edycja była jego
czwartą. W królewskie role wcielili
się: o. Damian Basarab z parafii
Matki Bożej Częstochowskiej w Darłowie, Arkadiusz Sip – dyrektor
Darłowskiego Ośrodka Kultury,
Wojciech Polakowski – trener UKS
Orlik Darłowo, a w rolę króla Eryka
wcielił się znawca historii pomorskich władców dr Bronisław Nowak
z Bractwa Rycerskiego Ziemi Słupskiej.
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Uchwałami Rady Miejskiej Darłowa dwóm nowym ulicom nadano nazwy.
Ulica prostopadła do al. Jana Pawła II, a jednocześnie równoległa do
ulicy Północnej, otrzymała nazwę Kwiatowa. Natomiast ulica prostopadła do ul. F. Chopina, znajdująca się na wysokości ul. Jana z Maszewa
otrzymała imię Jacka Kaczmarskiego - okazją ku temu była 60. rocznica
urodzin poety, prozaika, piosenkarza i barda Solidarności.
Cztery darłowskie sztaby WOŚP z SP Nr 3, ZSM, ZSS i ZS im. S. Żeromskiego zebrały rekordową sumę 37 tys. złotych podczas 25. Finału Wielkiej Orkiestry.

LUTY

KWIECIEŃ
Zakończono społeczną akcję "Na maxa dla Maksa". 7 kwietnia wyremontowane i urządzone mieszkanie zostało oddane Maksowi Klekociukowi,
żeby mógł w godnych warunkach mieszkać. Ponad 80 osób dokonało
wpłat, a zebrana kwota wyniosła 11.507 zł. Pieniądze przeznaczono w
całości na remont i wyposażenie mieszkania. Na koncie Maksa pozostała
kwota 1.252,16 zł. Głównym animatorem akcji był Paweł Breszka.

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej zakupiło i rozstawiło na terenie miasta 30 niebieskich pojemników przeznaczonych na zbiórkę makulatury.
W ramach wzbogacenia wyposażenia darłowskich ratowników i podniesienia bezpieczeństwa na darłowskim kąpielisku miasto Darłowo zakupiło sprzęt ratowniczy o wartości 96.790 zł. Jest nim skuter ratowniczy
marki SEA-DOO SAR, deska ratunkowa do skutera i przyczepa do transportu skutera

Na scenie kina „Bajka” miała miejsce rewelacyjna premiera musicalu „Szkoła Marzeń”. Było to wyjątkowe widowisko w wykonaniu blisko 40 dzieci z Darłowskiego Studia Tańca „Revoltade oraz z Miejskiego Gimnazjum.
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CZERWIEC

MAJ

24 czerwca, po sześciu latach, wrócił na trasę Sławno - Darłowo szynobus
dofinansowany przez samorządy m.in. miast i gmin Darłowa i Sławna.

Historia, tradycja, przywiązanie - pod takim hasłem obchodzono 705. urodziny Królewskiego miasta Darłowa.
Tegoroczne wydarzenia urodzinowe odbyły od 18 do 21 maja. Rozpoczęły się festiwalem filmów krótkometrażowych, inauguracją projektu „Darłowo w czasach króla Eryka Pomorskiego" i inscenizacją jego koronacji na
władcę Danii, Szwecji i Norwegii. Towarzyszyły im festyny rodzinne. Dni Darłowa to także szereg atrakcji
sportowych, z wyjątkową imprezą - biegiem ulicznym na dystansie 10 km ulicami Darłowa i Darłówka. Z
okazji rocznicy miasto wybiło medal, którym uhonorowano osoby zasłużone dla naszego grodu.

LIPIEC

19 czerwca w Darłówku Zachodnim dokonano odbioru technicznego ulicy
Zygmunta III Wazy zbudowanej z kostki betonowej wraz z odwodnieniem nawierzchni i ledowym oświetleniem. Koszt inwestycji to ponad
230 tysięcy złotych.

SIERPIEŃ
Jubileusz XX-lecia obchodził
najstarszy w Polsce Międzynarodowy Zlot Historycznych
Pojazdów Wojskowych zorganizowany przez Mariana
Laskowskiego na tzw. Patelni
w Darłówku Wschodnim.

Po raz pierwszy nad plażą
Darłówku Zachodnim zawisła
Błękitna Flaga. Stało się tak
dzięki decyzji Międzynarodowego Jury w Kopenhadze,
która przyznała kąpielisku
„Darłówko Zachodnie”
Błękitną Flagę na sezon 2017.
Pomimo szczytu sezonu turystycznego i zwiększonych obciążeń darłowska oczyszczalnia ścieków, po modernizacji przeprowadzonej wiosną,
funkcjonuje bez zarzutów. Potwierdziły to badania ochrony środowiska.

Od 13 do 16 lipca w Darłowie trwała VII edycja Festiwalu Media i
Sztuka. Z zaproszenia do Królewskiego Miasta skorzystało kilkudziesięciu dziennikarzy, artystów, aktorów i polityków, którzy
wzięli udział w różnorodnych wydarzeniach festiwalowych.
Główną areną wydarzeń była hala namiotowa rozbita na plaży
obok hotelu „Apollo” .Wiele imprez, spotkań, wystaw, koncertów,
wywiadów miało również miejsce w kinie „Bajka”, Terminalu Odpraw Pasażerskich, hotelu „Apollo i na Rynku Starego Miasta.
Obszerne relacje prezentowały media regionalne i ogólnopolskie. TVN nadawała z Darłowa swoje cykliczne programy: „Szkło
Kontaktowe” i „Drugie śniadanie mistrzów”.

Po raz pierwszy w siedmioletniej historii Festiwalu Media i Sztuka została wręczona nagroda specjalna tej imprezy „FALA” . Otrzymał
ją znany dziennikarz, publicysta i współtwórca
Festiwalu Cezary Łazarewicz, za całokształt
działalności w dziedzinie upowszechniania
kultury.

Ulica Księżnej Zofii ciągnie się na długości 216 metrów od ul. F. Chopina
do ul. Królowej Jadwigi. W sierpniu zakończono na niej prace budowlane
z kostki betonowej chodników, zjazdów i kanalizacji deszczowej.
Zakończono przebudowę ulic, chodników i oświetlenia na osiedlu
„Zorza” obejmującego ul.: Adolfa Dygasińskiego, Juliana Fałata i Juliusza
Kossaka. Inwestycja opłacona została z budżetu miasta Darłowo. Kosztowała 980 tys. zł.
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WrzeSień
Zakończył się sezon
transportowy
szynobusem.
Ten sposób
podróżowania miał
duże powodzenie
wśród turystów
i mieszkańców.
Pojazd przewiózł
na trasie Sławno
- Darłowo - Sławno
13.685 osób.
Sezonowe przewozy
kolejowe zostały
wznowione dzięki
dofinansowaniu ich
przez samorządy
leżące na jego trasie.

Przy ulicy F. Chopina rozpoczęto budowę dwóch wielorodzinnych, jednokondygnacyjnych budynków socjalnych. W
każdym z nich będą po dwa mieszkania, składające się z przedpokoju, kuchni, łazienki i dwóch pokojów. Na ich budowę burmistrz uzyskał dotację z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości: 30 - 35 proc. Koszt budowy to
1.798 149 zł. Zakończenie prac zaplanowano pod koniec 2018 roku.

PAŹdzierNiK

W Zamku Królewskim w Sandomierzu odbyły się Mistrzostwa Polski Federacji Naviga w mikromodelarstwie okrętowym. Wzięło w nich udział
kilkudziesięciu modelarzy z Polski i Ukrainy. Wystawili oni razem ponad
250 modeli statków i okrętów. Artur Hamerling, nauczyciel Miejskiego
Gimnazjum w Darłowie i instruktor szkolnego koła modelarskiego,
zdobył złoty i srebrny medal w klasie C6 (modele okrętów z plastiku w
skali 1/250 bądź mniejszej) oraz dwa brązowe medale w klasie C3A (dioramy o tematyce morskiej).
* * *
W Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego Cezaremu Łazarewiczowi
wręczono Literacką Nagrodę Nike. Za najlepszą książkę roku jury uznało
jego reportaż „Żeby nie było śladów” Sprawa Grzegorza Przemyka. Po raz
pierwszy w historii Nike uhonorowano reportaż. Cezary Łazarewicz jest
darłowiakiem. Gratulujemy i życzymy dalszych literackich sukcesów.
* * *

LiSTOPAd

W Darłówku Zachodnim, na wydmie, rozpoczęto budowę ażurowej kładki przyrodniczej o długości ok. 600 metrów Na początku i na końcu trasy zamontowane zostaną info-kioski, które będą informować spacerowiczów o
wydmie, otaczającej przyrodzie, występujących na trasie gatunkach roślin chronionych itp. Na trasie kładki
podświetlonej punktowymi światłami znajdować się będą dwie platformy widokowe ze szklanymi osłonami. Na
kładce będą również rozmieszczone ławki, kosze i dwie lunety. Inwestycja warta jest ponad 3 mln złotych, a
wsparcie ze środków unijnych wyniesie 1,8 miliona złotych. Planowany termin zakończenia budowy i oddania
obiektu do użytku to czerwiec 2018 roku.

Grudzień
Przed świętami zakończono przebudowę ulicy Jana Henryka Dąbrowskiego w Darłowie. Koszt inwestycji
wraz z parkingiem, chodnikami,
oświetleniem i kanalizacją deszczową wyniósł 1.569.150 złotych.
Firma dała gwarancję jakości na 7 lat.

Sporządzenie projektu budowlanowykonawczego nowej hali sportowej
na terenie SP nr 3 cieszyło się
dużym zainteresowaniem. Wpłynęło
11 ofert m.in. z Kalisza, Złotowa,
Warszawy, Poznania, Szczecina,
Łodzi, Gdańska.
Miejska Biblioteka Publiczna im. Agnieszki Osieckiej w Darłowie uroczyście obchodziła swoje 70-lecie. Z tej okazji w byłej sali teatralnej obecnego Gościńca przy ul. Powstańców Warszawskich odbyły się uroczystość
jubileuszowe. Obecnie główna siedziba biblioteki mieści się przy ul. Wieniawskiego, a jej filia w Zespole Szkół Społecznych STO im. Lotników
Morskich. Placówką kieruje Krystyna Krakowiak. Księgozbiór biblioteki
liczy ok. 45 tysięcy woluminów, w tym ok. 15 tys. znajduje sie w filii biblioteki w Darłówku Zachodnim. Burmistrz Darłowa zapewnił biorących
udział w uroczystości, że jubileusz 75-lecia Miejskiej Biblioteki Publicznej odbędzie się już w nowo zbudowanej siedzibie biblioteki.
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Darłowo
w liczbach
Początek roku to okazja do
różnorodnych bilansów i
ujęć statystycznych. Jakie
zmiany zaszły w ciągu
minionego roku w
Królewskim Mieście
Darłowo?
❚ 1 stycznia 2018 roku w Darłowie
mieszkało 13.139 stałych mieszkańców i 549 zameldowanych na
pobyt czasowy (13.270 - w nawiasach podajemy te same dane sprzed
365 dni - dop. red.). Liczba stałych
mieszkańców w porównaniu do
roku ubiegłego spadła o 131 osób.
Na 100 mężczyzn w Darłowie przypada 111 kobiet. Liczba dzieci w
wieku żłobkowym i przedszkolnym, czyli do 5 lat włącznie,
wynosi 664 (559), w tym 339 (294)
chłopców. Ogółem mamy 124 (141)
sześciolatków, w tym 58 (62) dziewczynek. Liczba dzieci i młodzieży
w wieku od lat siedmiu do 17
włącznie wynosi 1251 (1246 ), w
tym 639 (629) chłopców.
W wieku produkcyjnym mieszka w
Darłowie 4310 (4432) mężczyzn
oraz 3888 (3976) kobiet. W wieku
emerytalnym jest 880 (843)
mężczyzn i 2043 (1988) pań.
W minionym roku do Urzędu Miejskiego w Darłowie wpłynęło 14673
(14400) pism, czyli średnio ponad
200 spraw na jednego urzędnika.
W trakcie ubiegłego roku zostało
wydane 320 (297) zarządzeń burmistrza miasta Darłowo.
W tym samym czasie w życie weszło również 116 (120) uchwał Rady
Miejskiej. Radni w trakcie roku obradowali na 14 (15) sesjach oraz na
53 (51) komisjach Rady Miejskiej.
W roku ubiegłym w USC sporządzono 184 (185) aktów zgonu,
łącznie z mieszkańcami spoza Darłowa zmarłymi w miejscowym hospicjum. W 2017 r. w Darłowie zawarto 84 (76) małżeństw, w tym 40
(42) śluby konkordatowe. ❚

Budżet miasta Darłowa na rok 2018

Wysoki i proinwestycyjny
Na ostatniej w ubiegłym roku zwyczajnej sesji Rady Miejskiej, która obradowała w ratuszu 22 grudnia
2017 roku, uchwalono budżet miasta Darłowa na rok 2018. Na obradach było obecnych 14 radnych. 13
głosowało za, jeden przeciw.

Przypomnimy, że uchwalono
dochody budżetu w wysokości
71.629.948,94 zł, z tego: dochody
bieżące - 51.639.327,28 zł, dochody
majątkowe - 19.990.621,66 zł.
Wydatki budżetu ustalono na
76.777.670,82 zł. Z tego na wydatki
bieżące pzeznaczono 57.633.609,16
zł,
wydatki
majątkowe
19.144.061,66 zł. Planowany deficyt
budżetu w wysokości
5.147.721,88 zł zostanie pokryty

przychodami pochodzącymi z wolnych środków (5.147.721,88 zł).
W budżecie utworzono rezerwy:
ogólną w wysokości 200.000 zł, oraz
celową w wysokości 386.460,00 zł z
przeznaczeniem na realizację zadań
z zakresu zarządzania kryzysowego
(186.460,00 zł) oraz na zakup materiałów i usług remontowych w placówkach oświatowych i nagrody
na Dzień Edukacji Narodowej 200.000 zł.

#
Jak głosowano?
Za uchwaleniem budżetu głosowali: Krystyna Sokolińska, Czesław Woźniak,
Paweł Breszka, Roman Dudziński, Robert Gorgol, Zbigniew Grosz, Andrzej
Herdzik, Jerzy Maciąg, Ewa Madalińska – Marciniak, Dorota Podgórska, Renata
Potomska, Krystyna Różańska, Edward Ziółkowski.
Przeciw głosowała Ewa Basandowska.

Ustalono także limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów
i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na pokrycie
występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta
Darłowo (do kwoty 7.000.000 zł) i
na spłatę wcześniej zaciągniętych
zobowiązań z tytułu zaciągniętych
pożyczek i kredytów (do 900.000
zł).
Jak podkreślił Arkadiusz Klimowicz, burmistrz Darłowa, przy
konstrukcji budżetu wsłuchiwano
się w głosy mieszkańców, rad
osiedli i wszystkich radnych niezależnie od opcji. - Przeznaczenie
ponad 19 milionów złotych na inwestycje, co stanowi 25 procent
ogółu wydatków, stawia darłowski
budżet w gronie czołówki miast
polskich o podobnej liczbie miesz-

❚ Burmistrz Darłowa, wspólnie z
przewodniczącą Rady Miejskiej Krystyną Sokolińską, nagrodził Magdalenę Zawadkę (uczennicę Liceum
Ogólnokształcącego) i Kamila Michalskiego (ucznia Technikum
Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej) listami gratulacyjnymi i
pamiątkowymi piórami za osiągnięcie najwyższych wyników nauczania i uzyskanie stypendiów Prezesa Rady Ministrów. Gospodarz

Porównując uchwalone budżety
na rok 2018 miasta Sławna i
miasta Darłowa uwidacznia się
wielka różnica w wydatkach majątkowych, czyli inwestycjach. Darłowo przeznacza blisko pięć razy
(488,5 %) więcej na inwestycje,
aniżeli powiatowe miasto
Sławno, które zadowala się wydatkami na te cele w kwocie
4.092.178 zł.

kańców. Wydatki majątkowe w
roku 2018 będą ponad dwukrotnie
większe aniżeli w roku 2017. Priorytetami uchwalonego budżetu są
inwestycje w infrastrukturę miasta
i cele społeczne - podsumował burmistrz.

Pomóżmy choince wyjść z domu
Miasto Darłowo i MPGK
Darłowo zapraszają do
włączenia się w akcje
związane z pozbyciem się
choinek, które po świętach
nie są już potrzebne w
domach. Można wziąć
udział w dwóch akcjach.
❚ 12 i 26 stycznia można bezpłatnie
oddać świąteczną choinkę, po zgłoszeniu telefonicznym (dzień wcze-

śniej) pod nr tel. 94-314-2611 lub
osobiście dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ul. Chopina 61 w Darłowie (wtorki i soboty
w godz. 10-18).
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Darłowie, idąc z duchem czasu i wychodząc naprzeciw ekologii ogłasza,
że przyjmie każdą choinkę doniczkową. Aby drzewko nie wylądo-

wało w śmietniku, a zostało posadzone na terenie gospodarowanym
przez MPGK w Darłowie. Nieważne czy jodła czy świerk, ważny
wspólny cel. Po wcześniejszym
uzgodnieniu można przywieźć
drzewko do wyznaczonego miejsca
lub pracownik przyjedzie i odbierze
je z Państwa domu.
Zachęcamy do poparcia powyższej akcji, aby drzewka doniczkowe nie zostały po prostu wy-

Nagrodzeni, bo się wyróżniają
Uczniowie i narzeczeni
otrzymali na 49. sesji Rady
Miejskiej listy gratulacyjne i
upominki.

#

miasta Darłowa gratulował stypendystom uzyskania tak wielkich osiągnięć i życzył dalszych sukcesów w
zdobywaniu wiedzy i pomyślności w
życiu osobistym.
Miłe chwile przeżyli także ratownik
medyczny Jakub Iwanisik i jego narzeczona Katarzyna Liskowska. Pan
Jakub, podczas 9. edycji Laponii Świętego Mikołaja, wcielając się w rolę
św. Mikołaja na scenie na darłowskim
rynku oświadczył się pani Katarzynie
i wręczył pierścionek. To nietuzinkowe wydarzenie odbiło się wielkim
echem w mediach promując miasto
Darłowo i jego świąteczny jarmark z
Mikołajem i Mikołajową. ❚

#
Prosimy dzwonić pod numer: 695721-905 od poniedziałku do piątku
w godzinach
8.00-14.00, celem ustalenia odbioru choinki.

rzucone, a posłużyły nam wszystkimi naszemu środowisku trochę
dłużej. ❚

Tradycyjnie
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Miejskie dzielenie się opłatkiem
21 grudnia 2017 roku ponad pół tysiąca mieszkańców Darłowa wzięło udział we wspólnej miejskiej wigilii.
Tradycyjnie wieczór wigilijny
zorganizowany po raz czwarty z
inicjatywy burmistrza Darłowa
odbył się w hali sportowej Zespołu
Szkół im. Stefana Żeromskiego. Na
wigilii obecni byli m.in. starosta powiatu sławieńskiego Wojciech Wiśniowski, burmistrz miasta Darłowa
Arkadiusz Klimowicz z małżonką i
synami, przedstawiciele duchowieństwa - franciszkanie o. Damian i
Karol, ks. Bogusław Fortuński, dyrektor hospicjum ks. Krzysztof Sendecki, przewodnicząca Rady Miejskiej Krystyna Sokolińska, radni,
szefowie służb mundurowych.
Przy ustrojonych stołach wigilijnych oprócz osób starszych i samotnych zasiadło wiele rodzin. Na
początku wigilijnego spotkania Arkadiusz Klimowicz, Wojciech Wiśniowski i o. Damian z parafii MB.
Częstochowskiej, złożyli wszystkim
przybyłym świąteczne i noworoczne życzenia. O. Damian od-

mówił modlitwę, poświęcił opłatek,
którym wszyscy się łamali i składali
sobie życzenia. Na wigilijnej kolacji
zajadano się pysznymi pierogami,
łazankami, bigosem i czerwonym
barszczem. Następnie przy kawie,
herbacie i sokach degustowano
przeróżne świąteczne ciasta, owoce
i słodycze.
Okolicznościowe przedstawienia
i występy przygotowały miejscowe
placówki oświatowe - przedszkola i
szkoły, Dom Dziecka i chór parafialny Stella Maris.
Radość kolędami i pastorałkami
głosiło sto białych aniołków, pastuszkowie, królowie, zespoły muzyczne, chór Marzenie, soliści i artyści.
To była wielka Wigilia, pełna
wzruszeń, ciepła, zapachu choinki i
wspólnego śpiewania najpiękniejszych polskich kolęd.
Wszystkim uczestnikom miejskiej wigilii wręczono kalendarze

w obiektywie

na Nowy Rok 2018, gazetę miejską
„Wiadomości”, a młodym artystom
dodatkowo czekolady i słodycze.
Głównym organizatorem tej
wspanialej miejskiej Wigilii było
biuro promocji i komunikacji społecznej miasta Darłowa na czele z
Magdą Burduk. Dziękujemy za to
serdecznie.
Wielkie podziękowania kierujemy również do Zespołu Szkół im.
S. Żeromskiego, Darłowskiego
Ośrodka Kultury im. L. Tyrmanda i
jego dyrektora Arkadiusza Sipa,
Ośrodka Wczasowego „Róża Wiatrów”, MPGK, MOPS, wolontariuszy, wszystkich przygotowujących występy artystyczne i
młodym aktorom oraz każdemu kto
dołożył swoją cegiełkę do tego
wspaniałego wydarzenia.
Szczególne dziękujemy Patrycji
Walkow, która zaaranżowała studio
fotograficzne cieszące się wielkim
powodzeniem. ❚

Uczniowskie kolędowanie
❚ Uczniowie klasy I LO
kolędowali w Szkole
Podstawowej nr 3. Z gitarą w ręku i w mikołajkowych czapeczkach
odwiedzili maluchy z
klasy I d. Wszyscy
wspólnie śpiewali kolędy i pastorałki. Na zakończenie
rozśpiewanej lekcji pierwszaki
z podstawówki zaśpiewały pierwszakom z liceum piosenkę o Mikołaju. ❚

Finał paczki dla bohatera

Piękne i syte
Uczennice klasy I Liceum Ogólnokształcącego pod opieką Aldony Łajewskiej wzięły udział w Pokazie stołów wigilijnych w Zespole Szkół
Morskich. Dziewczyny zaprezentowały piękny stół świąteczny z tradycyjnymi polskimi daniami wigilijnymi.

❚ Samorząd uczniowski
Liceum
Ogólnokształcącego
przez kilka tygodni
prowadził zbiórkę
artykułów spożywczych i chemicznych dla darłowskich kombatantów.
W
ten
sposób
uczniowie włączyli
się w VII Bożonarodzeniowy finał akcji
Paczka dla bohatera. Zebrane artykuły zostały przekazane Darłowskiemu
Centrum Wolontariatu, które koordynowało akcję. ❚
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Dworzec PKP - kolej(na) inicjatywa
W Darłowskim Centrum Wolontariatu dyskutowano o utworzeniu w sąsiadujących pomieszczeniach byłego dworca kolejowego
kolejnej przestrzeni przyjaznej lokalnej społeczności.
Po przejęciu od PKP dworca kolejowego wyremontowano część pomieszczeń, w których utworzono
siedzibę Darłowskiego Centrum
Wolontariatu. Teraz przyszedł czas
na remont, modernizację i przystosowanie kolejnych czterech pomieszczeń o łącznej powierzchni
150 metrów kw. dla potrzeb mieszkańców i turystów. Miasto pragnie
aby to miejsce odpowiadało na
oczekiwania i potrzeby społeczne i
było dostępne dla wszystkich,
którzy chcą z niego korzystać.
- Naturalną potrzebą człowieka
jako istoty społecznej są kontakty
z innymi ludźmi. Darłowski samorząd zamierza umożliwić to
mieszkańcom poprzez utworzenie
pomiędzy domem i pracą trzeciego miejsce do spotkań w publicznej przestrzeni miasta Darłowa - wyjaśnia intencje
pomysłodawców burmistrz Arkadiusz Klimowicz.
Oprócz zaplecza kuchennego i
WC będzie tam duża wielofunk-

#
Zachęcamy
Istotne dla samorządu są pomysły
oraz przemyślenia mieszkańców
miasta co do przyszłych funkcji
tych pomieszczeń. Swoje uwagi i
pomysły można przesłać na adres
mailowy: ie@darlowo.pl .

cyjna sala, która może pełnić rolę
sali wystawowej, odczytowej, z
rzutnikiem i ekranem, rozgrywek i
turniejów np. szachowych, brydżowych, warcabowych, bingo itp. W
drugim pomieszczeniu może być
np. sala telewizyjna z możliwością
spożywania ciepłych napojów z automatu i czytelnia prasy.
Główną funkcją tych pomieszczeń w sezonie letnim byłyby
sprawy związane z informacją turystyczną, W tym miejskim punkcie
informacji turystycznej byłby
umieszczony czynny przez całą
dobę komputer z dostępem do in-

ternetu i wi-fi, z którego mogliby
korzystać turyści.
Rozważa się również utworzenie
skrytkowej przechowalni bagaży.

Na peronie z gazonami kwiatowymi mają być stoliki, krzesła i parasole, aby można było wypić kawę,
herbatę i porozmawiać.

Organizatorem spotkania i debaty był Sławomir Herman z referatu integracji europejskiej i inwestycji.

Śląskie marzenie o bałtyckiej
Biuro promocji miasta
Darłowa po raz kolejny
udowadnia, że dla nich nie
ma rzeczy niemożliwych.
Zaczęło się od wiadomości,
która dotarła na
facebookową skrzynkę jednej
z administrowanych przez
nich stron...
❚ "Witam serdecznie. Byłam tego
lata u was w tym pięknym kurorcie.
Kąpałam się w morzu i okazało się,
że morska woda z Bałtyku bardzo
mi pomogła na moją chorą skórę
twarzy. Chciałam więc zapytać, czy
jest możliwość z państwa strony,
żeby wysłać mi kurierem 15 litrów
tej kochanej wody. Wiem, że to nietypowa prośba, ale nie wiem, gdzie
się zwrócić z taką prośbą" - napisała Agnieszka, mieszkanka Chorzowa.
- To była niecodzienna wiadomość.
O leczniczych właściwościach wody

z Bałtyku wiedzą osoby, które faktycznie mają problemy ze skórą.
Stąd reakcja biura była natychmiastowa. Potrzebny był właściwie
tylko odpowiedni baniak, dobre
chęci i plan działania - wspomina
akcję Magda Burduk, szefowa promocji w darlowskim ratuszu.
Wystarczył impuls, aby w dobie
świątecznego szaleństwa, czas zatrzymał się w miejscu, a cała świąteczna akcja przebiegła pomyślnie.
Do kanistra nalana została woda
prosto z Bałtyku. Następnie przez
pocztę wysłano ją na adres turystki
ze Śląska. Wszystkie działania związane z przygotowaniem prezentu
zostały nagrane kamerą. Powstał
krótki, ale jakże świąteczny film
promocyjny, który zachęca do odwiedzania Darłowa o każdej porze
roku.
- Jesteśmy wdzięczni Agnieszce,
bo uzmysłowiła nam, że naszym
podstawowym produktem regio-

nalnym jest woda w Bałtyku i jest
to znakomity pomysł, żeby po-

przez "szklaneczkę" bałtyckiej promować nasz region - przyznają

pracownicy promocji
skiego samorządu. ❚

darłow-

Nadmorska stolica hip hopu
5 stycznia w Kinie Bajka
Daniel Bonzay Frącz
zorganizował wydarzenie,
które nazwał "To jest
Hip-Hop COOLtura!".
❚ Twórca projektu Rap Piwnica zaprosił mieszkańców na wystawę
podsumowującą dotychczasową
działalność. Mogliśmy zobaczyć plakaty i zdjęcia z koncertów, które odbywały się do tej pory w Darłowie
pod flagą rapowego projektu.
Uczestnicy obejrzeli też wyjątkowy
film w reżyserii Kamila Hasiuka,
który ukazuje jak młodzi darłowianie w latach 90. jeździli na wrotkach i deskorolkach. Karol Matusiak zaprezentował film oraz
niezwykłą galerię zdjęć z tamtego
okresu.
Na widzów czekała też projekcja

mappingu darłowskiego muralu.
Oczekiwanym wydarzeniem było
spotkanie z warszawskim raperem
TEDE. Na żywo, na deskach darłowskiego kina, artysta przez
prawie godzinę rozmawiał z Bonzayem przed licznie zgromadzoną
publicznością.

Jacek Graniecki opowiedział o
swoich planach muzycznych, powspominał też swoje czasy deskorolkowe. Mogliśmy też zobaczyć
eksponaty, które przywiózł ze sobą.
W szklanej gablocie widniała m.in.
nagroda Superjedynki z Opola, statuetka za pierwszą solową płytę, fi-

gurki podarowane przez fanów, czy
też przedmioty, które "grały" w teledyskach TEDE-go. Warto dodać, że
Daniel jest też członkiem warszawskiej wytwórni Wielkie Joł, której
właścicielem jest właśnie TEDE.
Organizator dziękuję serdecznie
Miastu Darłowo, Darłowskiemu

Ośrodkowi Kultury, Karolowi Matusiakowi i Mateuszowi Sławskiemu za pomoc przy tworzeniu
magii wieczoru, który wywołał u
uczestników wspomnienia z ubiegłych lat, a młodszej publiczności
dostarczył wielu wrażeń, nie tylko
muzycznych. ❚
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Darłowo zagospodarowuje cztery tereny parkowe

Zielone miasto
Mieszkańcy Darłowa zyskają niebawem cztery nowe miejsca do rekreacji i
wypoczynku. A to za sprawą przetargu ogłoszonego niedawno przez
Arkadiusza klimowicza - burmistrza Darłowa
Inwestycja „Zielone Darłowo tworzenie nowych oraz odnowa
zdegradowanych terenów zielonych na obszarze Miasta Darłowo w
celu poprawy jakości środowiska
dla mieszkańców i turystów" reali-

zowana będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonanie projektu będzie oparte o już opracowane koncepcje i musi uwzględniać
wymogi programu funkcjonalnoużytkowego. Przetarg dotyczy czte-

W obiektyWie

rech miejskich obszarów parkowych, na których ma nastąpić m.in.
zagospodarowanie nieużytków, rewaloryzacja nowych terenów zielonych oraz zamontowanie obiektów
małej architektury.
Pierwszy obejmuje tereny parkowe położone wokół zbiornika
wodnego Inkula. Planuje się na nich
wytyczenie i zbudowanie systemu
nowych ścieżek pieszych i pieszorowerowych, uporządkowanie i
pielęgnacja istniejącej zieleni, nowe
nasadzenia, oświetlenie terenu
parku, urządzenie strefy rekreacyjnej z placem zabaw, rozmieszczenie obiektów małej architektury
takich jak: ławki parkowe, kosze na
śmieci, stojaki na rowery, tablice informacyjne, obiekt ogólnodostępnej
toalety oraz system monitoringu z
kamerami na terenie parku.
Na drugim obszarze, wokół byłego zbiornika ppoż. położonego
przy ul. św. Gertrudy, planuje się
wykonanie ścieżki parkowej dla pieszych, uporządkowanie i pielęgnację istniejącej zieleni, nowe nasadzenia, oświetlenie terenu parku,
montaż obiektów małej architektury
takich jak: ławki parkowe, kosze na
śmieci, tablice informacyjne, schody
terenowe i kładka dla pieszych przy
stawie oraz system monitoringu z
kamerami na terenie parku.
Trzeci obszar to park Króla
Eryka, położony przy ul. ojca Damiana Tynieckiego i kardynała Stefana Wyszyńskiego. Planuje się tam
przebudowę istniejącego podjazdu i
placu, budowę systemu pieszych
ścieżek parkowych, wykonanie
schodów terenowych, zbudowanie

fontanny, przeprowadzenie pielęgnacji i uporządkowanie istniejącej zieleni i nowe nasadzenia. Ponadto w parku Króla Eryka
Pomorskiego będą ustawione
obiekty małej architektury takie jak:
ławki parkowe, kosze na śmieci, tablice informacyjne, stojaki na rowery oraz system monitoringu z kamerami.
Czwarty obszar parkowy ograniczony ulicami: Parkowa, Sosnowa
i Plażowa znajduje się w Darłówku
Zachodnim. W tym Parku Nadmorskim planuje się: wykonanie systemu ścieżek parkowych, pieszych,

pieszo - rowerowych i pieszo – jezdnych, uporządkowanie i pielęgnację
istniejącej zieleni, nowe nasadzenia
zieleni, oświetlenie terenu parku zamontowanie obiektów małej architektury takich jak: ławki parkowe,
kosze na śmieci, tablice informacyjne, stoliki do gier, stojaki na rowery, obiekty systemowych ogólnodostępnych toalet. Ponadto ma
powstać strefa rekreacyjna z
urządzeniami placu zabaw i siłownią na wolnym powietrzu,
wiaty piknikowe, strefa wybiegu
dla psów, oraz system monitoringu
z kamerami na terenie parku. ❚

Hartuj ciało pod chmurką
W Darłowie powstała już
druga siłownia plenerowa
typu street workout

Ale jazda...
Jeszcze w grudniu ubiegłego roku w parku miejskim przy ul. Tynieckiego, ku uciesze najmłodszych, zamontowana została kolejna atrakcja
- zjazd tyrolski o długości przejazdu 22 metrów. Koszt inwestycji to 35
992,26 zł.

❚ W powstającym parku przy ulicy
Traugutta przed samymi świętami
zamontowane zostały
urządzenia plenerowej siłowni
zwanej street workout. Coraz więcej
osób dostrzega potrzebę zmiany
trybu życia. Dlatego Darłowo propaguje zwiększenie aktywności fizycznej poprzez ćwiczenia. W tym
celu oprócz już istniejących w sześciu
miejscach miasta na świeżym powietrzu zestawów urządzeń do ćwiczeń i rekreacji zamontowano drugą
plenerową siłownię wyposażoną w
urządzenia do treningów i budowy
kondycji.
Pierwsza tego typu siłownia pod
chmurką została zamontowana na
plaży wschodniej w pobliżu hotelu
„Apollo”. Solidne i proste w obsłudze sprzęty służą do ćwiczeń
różnych partii ciała.
Obydwie siłownie zewnętrzne są
ogólnodostępne i darmowe. To początek zmiany zagospodarowania
terenu parku przy ul. Traugutta. Zadanie
sfinansowane
zostało
kosztem 40 023,38 zł. i było dofinansowane kwotą 18 tys. złotych
przekazanych
miastu
dzięki
umowie zawartej pomiędzy Mar-

szałkiem Województwa Zachodniopomorskiego, a Burmistrzem
Miasta Darłowo, której celem jest

rozwój bazy sportowej na terenie
województwa.
Zapraszamy do ćwiczenia! ❚
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Noworoczne spotkanie samorządowe

Stanęli w blasku

8 stycznia, odbyło się coroczne, samorządowe spotkanie noworoczne
Zorganizowano je w nowej sali balowej Apartamentów Ola w Darłówk
Budzyńskich. Wśród zaproszonych gości byli m. in.: starosta sławieńsk
Miejskiej w Darłowie – Krystyna Sokolińska oraz radni miejscy, przeds
kierownicy instytucji miejskich, przedstawiciele organizacji pozarządo

odczas uroczystego wieczoru, Arkadiusz Klimowicz dokonał krótkiego
podsumowania roku 2017 a także
podziękował mieszkańcom za ich
wkład w rozwój miasta. Miasta dynamicznych postępów, rozwoju i
rozkwitu, z udziałem zaangażowanych mieszkańców, którzy nadają
miastu charakter.
Tradycją samorządowych spotkań noworocznych jest uhonorowanie firm, instytucji i osób – poprzez wręczenie wyróżnień za
najważniejsze inicjatywy roku ubiegłego, które w znaczny sposób
wpłynęły na jakość życia w Darłowie i jego markę.
W tym roku wręczono jedenaście gratulacji dla:
POC PARTNERS - dewelopera
i inwestora projektu „Marina
Royale”, za budowę pierwszego z
trzech budynków gdzie „bliżej
morza jest tylko morze” oraz
wspieranie inicjatyw społecznych
darłowiaków.
Janiny i Zygmunta Kroplewskich - inwestorów osiedla mieszkaniowego przy ul. Północnej oraz
apartamentowca „Kropla Bałtyku”
za rozbudowę bazy noclegowej i
usługowej, a przez to stworzenie

P

nowych możliwości dla mieszkańców i turystów.
Agnieszki i Leszka Klinów właścicieli Fabryki Domów Mobilnych Lark Leisure Homes za stworzenie nowoczesnej firmy wykorzystującej najnowsze technologie
w produkcji domów turystycznych
z eksportem na rynki europejskie,
przez to wykreowanie nowych możliwości dla mieszkańców i podniesienie atrakcyjności Królewskiego Miasta Darłowa.
Reginy i Ireneusza Budzyńskich - za budowę nowoczesnego
kompleksu Apartamentów Ola
wraz z salą balową, rozszerzenie
przez to usług świadczonych na darłowskim rynku turystycznym.
Szymona Krawczuka - zarządcy
i administratorowi Wspólnot Mieszkaniowych za upiększenie starówki
Darłowa, poprzez renowację zabytkowych kamienic zlokalizowanych
w obrębie rynku miejskiego, a
zwłaszcza domu armatorów czyli
Kamienicy pod Kogą.
Marcela Woźniaka - autora powieści kryminalnej „Mgnienie”,
którego akcja rozgrywa się w nadbałtyckim Darłowie za umiejscowienie historii i przygód Leona
Brodzkiego w naszym mieście, a

przez to promocję Darłowa wśród
czytelników i wielbicieli swojej
twórczości.
Dariusza Chimki - choreografa,
twórcy Darłowskiego Studia Taneczno – Wokalnego REVOLTADE,
autora jego sukcesów na ogólnopolskich scenach tanecznych za
krzewienie kultury tanecznej z elementami akrobatyki i baletu wśród
dzieci i młodzieży, naukę pracy w
grupie oraz wielki wkład w stworzenie musicalu „Szkoła Marzeń”.
Darłowskiego Centrum Wolontariatu - za realizację wielkiej misji
jaką jest niesienie pomocy innym,
za liczne akcje charytatywne, humanitarne i społeczne. Za stworzenie Serca Polskiego Wolontariatu, miejsca lubianego przez
mieszkańców miasta i podziwianego przez innych, za współpracę
pomiędzy organizacjami pozarządowymi, które udowodniły że
razem można więcej.
Stowarzyszenia My 3Koty i Psy
- za stworzenie organizacji dbającej
o prawa zwierząt, o ich godne bytowanie w ludzkim świecie, za
serce dla zwierząt i godną postawę,
wartą naśladowania.
Agnieszki Jakubowskiej ogrodnika, twórcy projektu „Ogród
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Burmistrza Darłowa – Arkadiusza Klimowicza.
u Wschodnim – Reginy i Ireneusza
ki Wojciech Wiśniowski, przewodnicząca Rady
tawiciele duchowieństwa, dyrektorzy i
owych, reprezentanci świata biznesu i mediów.

mówi” za propagowanie Darłowa
m.in.: w programie TVP2 „Pytanie
na Śniadanie”oraz na kanałach
youtube, facebook i instagram,
które sama prowadzi.
Iwony i Jarosława Dąbrowskich - twórców projektu „BALTIC
KORONA” za inwestycję, która
wzbogaciła Miasto Darłowo o
nowy kompleks mieszkań w nadmorskiej, plażowej dzielnicy miasta
– Darłówku Wschodnim, a także za
stworzenie całorocznej restauracji,w której menu istotną rolę odgrywają ryby bałtyckie - nasz najbardziej
naturalny
produkt
regionalny.
Podziękowania Burmistrz Darłowa skierował do:
Justyny Prywer - kierownika redakcji w Koszalinie Telewizji Polskiej – TVP3, za zaangażowanie w
sprawy darłowskie, wrażliwość,
podnoszenie na antenie zarówno
spraw trudnych, jak i lekkich i
przyjemnych. Za przekazywanie
darłowskich tematów widzom
ogólnopolskiego programu
Teleexpress i Teleexpress Extra a
przez to upowszechnianie pozytywnego wizerunku Darłowa.
Anny Popławskiej - dzienni-

karki Polskiego Radia Koszalin za
zaangażowanie w sprawy darłowskie, promocję nie tylko uroków
miasta ale również wielu atutów
drzemiących w jego mieszkańcach.
Za wierną obecność na festiwalach Media i Sztuka, za liczne wywiady i relacje, które trafiały do tysięcy słuchaczy oddając emocje
naszych darłowskich wydarzeń.
Piotra Ebla - wieloletniego prezesa PZW Koło „Łosoś” w Darłowie
i obecnego prezesa zarządu okręgu
koszalińskiego Polskiego Związku
Wędkarskiego za długoletnią
współpracę, szereg przedsięwzięć
podejmowanych z myślą o rozwoju
nie tylko polskiego wędkarstwa ale
również Portu Darłowo. Za
wszystkie mistrzostwa i zawody,
które na przestrzeni kilkunastu lat
odbyły się na akwenach wodnych
Darłowa. Za stworzenie z Darłowa –
Polskiej Stolicy Wędkarstwa.
Wieczór uświetnił występ wokalistki pochodzącej z Darłowa Lucyny Wodzyńskiej, która zaśpiewała m.in. takie przeboje jak: „Małe
tęsknoty”, „Julia i ja” czy „Już nie
ma dzikich plaż”.
Organizatorem wieczoru było
Biuro Promocji Miasta Darłowa.
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POCIĄG DO JAZZU
Amsterdam ma Bimhuis,
Londyn ma VORTEX, Berlin Sowieso, Kopenhaga ma 5e a… Darłowo ma Jazz Club Bagatella. To
porównanie do legendarnych
miejsc dla muzyki jazzowej i
współczesnej improwizacji, może
wydawać się nieco przesadzone,
ale nie będzie już takim, gdy spojrzymy listę artystów światowego
formatu, którzy zaszczycili Nas
swoją obecnością i uraczyli nadzwyczajnymi występami. Zupełnie ekstraordynaryjny w skali naszego kraju cykl koncertowy
Pociąg do Jazzu tę tezę do tej pory
potwierdził.
Pociąg do Jazzu posiada bowiem już ponad 10-letni dorobek
koncertowy. Do tej pory odbyło
się 67 koncertów, w ich trakcie
mieliśmy przyjemność gościć
prawie 150 artystów z Polski, Niemiec, Danii , Finlandii, Ukrainy,
Stanów Zjednoczonych i Kanady.
Byli wśród nich artyści nieznani
ale i ikony jak legendarny free jazzowy trębacz Andrzej Przybielski,
saksofonista i znany na całym
świecie edukator Jerry Bergonzi,
klarneciści Rudi Mahall i Theo Jörgensmann, par excellence jazzowy
perkusista, wirtuoz Duńczyk Anders Mogensen, jego równie znakomity partner w sekcji rytmicznej
Nils „Bosse” Davidsen. Legitymujący się rejestracją płyty dla
szwajcarskiej Hatology kontrabasista Marcin Oleś, perkusista Bartłomiej Oleś, bądź niestrudzony
protagonista free jazzu Mikołaj
Trzaska.
Spektrum prezentowanej w
serii muzyki znacznie wykracza
poza jazzowy idiom. „Jazz” w rozumieniu Pociągu do Jazzu to nie
stylistyczny puryzm a spontaniczność , żywiołowość, swobodny
przepływ emocji pomiędzy muzykami a publicznością - to dla niego
bowiem, artyści przemierzają
nieraz setki kilometrów, by zagrać
tylko dla tej jednej jedynej. Nie ma
w tym przesady, wielokrotnie w
rozmowach z muzykami, w mediach, podkreślano niesamowitą
energię darłowskiej publiczności.
W tym tonie wypowiedział się
goszczący kilkukrotnie na Po-

ciągu, trębacz Tomasz Dąbrowski
: „ Pierwszy koncert zagramy już
25 października w Bagatelli w Darłowie, miejscu które ma najbardziej zagorzałych fanów jakich
miałem
okazję
spotkać
(…)"http://jazzsoul.pl/…/trabka
-ma-dla-mnie-najbogatsza-palete…/.
Cykl pozwala obcować z
kulturą na najwyższym europejskim i światowym poziomie w relatywnie oddalonej od centrów
kultury miejscowości i potwierdza
możliwość stworzenia miejsca dla
odważnych,
antycypujących
ogólne trendy propozycji, również
w mniejszych ośrodkach. To bowiem u Nas debiutowali w 2009 r.
nagradzani później Off Quartet
(Tomasz Dąbrowski trąbka, Marek
Kądziela gitara, Morten Christian
Haxholm kontrabas, Rasmus
Schmidt Nielsen perkusja). Zaś to
koncertowe miejsce, często było
przystankiem przed występami na
dużych festiwalach, niejednokrotnie laboratorium doświadczalnym i salą prób do prezentacji
przedpremierowych kompozycji,
poligonem przed rejestracją płyt
A ujmując w skali kraju i Europy,
miejscem dla tych co śledzą, co
dzieje się w tej muzyce, najciekawszych projektów z udziałem
polskich i zagranicznych muzyków. By wspomnieć tutaj o zespole niezwykłego multiinstrumentalisty Tomasza Licaka i jego
Trouble Hunting w składzie Tomasz Licak – sax/ bass
klarnet/kompozycje Sfen Dam
Meinild – alt sax, Tomasz
Dąbrowski – trąbka, Richard Andersson – elektryczny bas Kasper
Tom Christiansen – perkusja).
Pociąg do Jazzu tak jak było w
latach ubiegłych tak i teraz, ma nadzieję trzymać się blisko pulsu
współczesnej muzyki tego , co dopiero nadejdzie, tak było z zupełnie wyjątkowymi koncertami prezentującymi berlińską scenę avant
jazzową. Gościliśmy w 2014 r. zespół Hyperactive Kid saksofonisty
Philipp Groppere’a, gitarzysty
Ronny’ego Graupe i perkusisty
Christiana Lillingera (zdobywca
SWR Jazzpreis 2017) muzyków z

czołówki współczesnej muzyki improwizowanej, nagrywających
swoją autorską muzykę dla prestiżowych wytwórni płytowych takich jak Clean Feed, Jazzwerkstatt,
Pirouet. Intakt. Tworzących muzykę daleką od dogmatycznie ujmowanego akademizmu, budzącą
zachwyt nieortodoksyjnych fanów
i krytyki muzycznej na całym
świecie. Pisałem po koncercie tego
zespołu: „poliwalentne struktury
dźwiękowe, wyrafinowane użycie
elektronicznych efektów gitarowych, rotacyjne struktury melodyczne, tworzą nastrój odejścia od
statycznego, na rzecz bardziej relatywistycznego ujmowania rzeczywistości, doskonale oddając ruchliwą atmosferę współczesnego
życia”. W tym ujęciu Pociąg do
Jazzu rozumie jazz, nie jako „muzealny eksponat” a żywą tkankę,
mogącą reagować i zmieniać się
pod wpływem zachodzących
zmian i innowacji artystów, zmierzających do nowej muzyki na
miarę XXI wieku. W tym również
kontekście cieszyła obecność na
Pociągu do Jazzu w 2013, saksofonisty Petera Ehwalda i jego wybornego zespołu, składającego się
z kluczowych dla współczesnej europejskiej sceny muzyków, jak
perkusista Jonas Burgwinkel, kontrabasista Robert Landfermann,
kontrabasista Andreas Lang.
Niewątpliwie ważny z punktu
widzenia dotychczasowej serii Pociąg do Jazzu, był udział w nim duńskiego perkusisty, kompozytora
Kaspera Toma Christiansena, który
uczestniczył kilkukrotnie i jako sideman ale również jako leadera, prezentującego swoje 2 znakomite zespoły Kasper Tom 5 (Rudi Mahall
(klarnet
basowy),
Tomasz
Dąbrowski, (trąbka), Petter Hängsel
(puzon), Jens Mikkel Madsen (kontrabas), Kasper Tom (perkusja) i
Fusk, według portalu All About Jazz
: „ jest jednym z najbardziej interesujących kompozytorów europejskiej sceny jazzowej. Nie zamyka się
w jazzowej klasyce, świetnie łącząc
nowoczesny jazz ze swobodną improwizacją i stylistyką free” i tę pochlebną opinię swoimi koncertami
niewątpliwie potwierdził.

Słuchaliśmy także nadzwyczajnych głosów, by wspomnieć w
tym miejscu o wokalistkach kompozytorkach Lo Ersare i Annie Rybackiej, czy niesamowitym Jorgosie Skoliasie.
Jazz Club Bagatella był miejscem występów o zróżnicowanym
charakterze stylistycznym, ale
również zespołów w sensie dosłownym, różniących się fizykalnymi gabarytami, by wspomnieć
o intymnym duecie Henryka Miśkiewicza (saksofony) i Janusza
Stobla (gitara akustyczna) i równie
intymnej muzyce i mocarnego w
swoim brzmieniu i ekspresji, warszawskiego mini big bandu Macieja Trifonidisa Bielawskiego ( w
składzie oprócz lidera, Ray Dickaty, Daniel Polkowski, Kamil
Szuszkiewicz, Tomasz Stawiecki,
Kacper Szroder, Piotr Janiec, Wojciech Traczyk, Paweł Szpura),
który z trudnością mieścił się na
scenie klubu, podobnie jak transportowany przez wąski korytarz
na koncert RGG trio (pianista Łukasz Ojdana kontrabasista Maciej
Grabowski i perkusista Krzysztof
Gradziuk) – fortepian. Występów
zespołów, cieszących się popularnością publiczności jak kwintet
Wojciecha Mazolewskiego.
Nadzieją napawa fakt, że do
tej pory udawało się i udaje Pociągowi do Jazzu być na bieżąco i organizować koncerty młodych polskich muzyków, którzy dzięki
swojemu harmonijnemu rozwojowi artystycznemu, międzynarodowej edukacji i współpracy z mu-

kolejny sukces
Łazarewicza

Opowieść o eryku
Pomorskim

Jest sztuka teatralna, a
będzie jeszcze film oparty
na książce Cezarego
Łazarewicza

W grudniu 2017 roku
ukazała się książka „eryk
Pomorski z łaski boga i z
woli Margrete…” Jana
Wołuckiego.

❚ W Teatrze Polonia w Łodzi 25
stycznia 2018 odbędzie się premiera sztuki „Żeby nie było
śladów. Sprawa Grzegorza Przemyka” wyreżyserowanej przez
Piotra Ratajczaka.
Spektakl zostanie wystawiony na
podstawie najgłośniejszego reportażu ostatnich miesięcy - „Żeby nie
było śladów” Cezarego Łazarewicza, uhonorowanego nagrodą
Nike. Jedna z najsłynniejszych i
najbardziej przejmujących historii
Polski
okresu
komunizmu.
Szantaż, kłamstwo, propaganda,

manipulacja - metody stosowane
w „sprawie Przemyka”- czy to na
pewno metody tylko władz totalitarnych? Czy w demokratycznym,
współczesnym świecie są na
pewno niemożliwe? Historia Grzegorza Przemyka (osiemnastoletniego maturzysty), a także historia
jego matki mogą stać się na teatralnej scenie niezwykłą opowieścią nie tylko o tamtych czasach i
tamtych wydarzeniach, ale może
przede wszystkim opowieścią o
nas i teraz.
Również reżyser filmów fabularnych i dokumentalnych. Jan P. Matuszyński zapowiedział, że sfilmuje głośną historię Grzegorza
Przemyka - maturzysty zamordowanego w PRL-u w roku 1983. ❚

❚ Książka licząca 248 stron pisana
głównie w oparciu o źródła skandynawskie poświęcona jest urodzonemu w Darłowie księciu Bogusławowi z rodu Gryfitów,
krewnym królów duńskich, który
został adoptowany przez królową
wdowę Małgorzatę i był prawie
przez pół wieku władcą całej Skandynawii, jako Eryk Pomorski.
Autor książki, Jan Wołucki, zamieszkały w Danii jest propagatorem wiedzy historycznej, dotyczącej normańsko- słowiańskich i
skandynawsko - polskich stosunków na przestrzeni wieków.
Dzięki znajomości języka duńskiego autorowi udało się dotrzeć
do cennych a prawie nie wykorzystywanych źródeł dotyczących

zykami z innych krajów, będą stanowili jak można przypuszczać w
przyszłości, ważny głos w rozwoju
jazzu na świecie i w Polsce. By
wspomnieć tutaj o perkusiście Albercie Karchu, gitarzyście Kubie
Wójciku, pianiście Kamilu Piotrowiczu,
tenorzyście
Piotrze
Chęckim trębaczu Emilu Miszku,
perkusistach Sławomirze Koryzno,
Szymonie Gąsiorku czy saksofoniście, kompozytorze Jędrzeju Łagodzińskim. W tej krótkiej notce, nie
sposób jest wymienić wszystkich,
którzy tworzyli to czym Pociąg
jest i przez te 10 lat był, brak
miejsca skłania do arbitralności ale
wdzięczność towarzyszy każdemu
muzykowi, także tym amatorom,
którzy jeśli nie warsztatem muzycznym to przynajmniej swoim
entuzjazmem zapoczątkowali jego
sezony.
Pociąg do Jazzu niewątpliwie
nie istniałby bez sponsorów prywatnych, z dotychczasowym najszerszym udziałem firmy El Prąd
Arkadiusza Mroczyńskiego, publiczności, która przychodzi na
koncert, kupuje bilety i płyty,
wsparcia finansowego i technicznego Darłowskiego Ośrodka Kultury, Arkadiusza Kosa - Jazz Club
Bagatella i osób angażujących się
swoją pracę osobistą by Pociąg regularnie kursował, miłośników
jazzu i głównego organizatora
Marcina Cichockiego. Oby kolejnej
dekady odjazdu.
MArek LUbner

króla państw Unii Kalmarskiej
Eryka Pomorskiego i jego epoki.
Książkę wydało Wydawnictwo
Wimana.
Każdy mieszkaniec Darłowa i
okolicy interesujący się historią
koniecznie powinien ją przeczytać.
Książkę można kupić w Centrum
Obsługi Turystycznej w Darłowie
(ul. św. Gertrudy 8.), a już wkrótce
w naszych Centrach w Darłówku
oraz Sławnie. Można również dokonać zakupu przez Internet.
Jan Wołucki jest autorem m.in.książek: Dduńskie karty historii
(2000),Wiking a sprawa polska
(2005),a także przekładów: Saga
wikingach z Jom (2011), Gesta Danorum. Kronika Danii (2014). ❚
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Można jeździć ... na razie
Przed świętami otwarta została tymczasowo ulica
Tynieckiego w Darłowie, która jest odcinkiem
drogi wojewódzkiej nr 203.
Niskie temperatury nie pozwalają już prowadzić szeregu robót
budowlanych, dlatego wykonawca zdecydował o przerwie i
puszczeniu ruchu po modernizowanym odcinku. Kierowcy będą
jednak musieli zachowywać tu
szczególną ostrożność.
Przebudowa ulicy Tynieckiego
w Darłowie
jest pierwszym
etapem przebudowy DW nr 203
na odcinku Darłowo-Ustka. Przypomnijmy, że przebudowa obejmuje wzmocnienie konstrukcji
jezdni i poszerzenie jej do normatywnych szerokości. Przebudowane są również skrzyżowania,
zjazdy na posesje oraz budowana

ścieżka rowerowa i nowe zatoki
autobusowe. Na skrzyżowaniu z
aleją Jana Pawła II i ul. Emilii
Plater powstaje małe rondo.
Roboty budowlane obejmują
też przebudowę linii energetycznych i telekomunikacyjnych, wykonanie oznakowania pionowego
i poziomego oraz niezbędnych zabezpieczeń dla pieszych i pojazdów.
Wykonawcą przebudowy 1,8kilometrowego odcinka DW nr
203 jest Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowo-Inżynieryjnego
S.A. z Torunia. Roboty budowlane
powinny zostać zakończone do 30
września tego roku. ❚

WOŚP - 26 raz
w Darłowie
Tegoroczny finał będzie
podporządkowany
pozyskaniu pieniędzy na
wyrównanie szans w leczeniu
noworodków.
❚ Neonatologia była celem finałów
WOŚP już siedmiokrotnie. Dzięki
Wielkiej Orkiestrze Świątecznej
Pomocy na wszystkie oddziały noworodkowe w Polsce trafiły 3 844
urządzenia medyczne za łączną
kwotę ponad 120 mln złotych.
W Darłowie zarejestrowały się
cztery sztaby Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy. Tradycyjnie
jeden, którym kieruje Janusz Resil
będzie miał swą siedzibę w Liceum Ogólnokształcącym. Drugi
będzie się mieścił w Zespole Szkół
Morskich, a kierował będzie nim
Arkadiusz Płóciennik. Trzecim
sztabem SP nr 3 tradycyjnie pokieruje Andrzej Protasewicz, natomiast czwartym Zespołu Szkół
Społecznych w Darłówku – Łukasz Piórecki.
Główna impreza, związana z licytacjami gadżetów na WOŚP, odbędzie się 14 stycznia, w kinie Bajka

i będzie połączona z finałem X
edycji konkursu "Odkrywamy Talenty". Start o godz. 16.
Złotą Dziesiątkę zakwalifikowaną do finału przez jury stanowią:
Aleksandra Smętek akrobatka powietrzna ze Studia Taneczno-Wokalnego Revoltade z Darłowskiego
Ośrodka Kultury, Przemysław Łopaciński śpiewak z Darłowskiego
Ośrodka Kultury, duet z Zespołu
Szkół Morskich Jula Dziemiańczyk
wokalistka i Błażej Masternak gitarzysta, Julian Andrzejak iluzjonista,
duet tancerzy break-dance Ola i
Mati z Darłowskiego Ośrodka Kultury oraz ćwiczące w Szkole Tańca
Szkoła Tańca Ewelina Nidzgorska
S-TEN: Klaudia Świątkowska
akrobatka/gimnastyczka, Natalia
Popow tancerka street dance, duet
tańca hiphop Matylda Bukowska i
Angelika Szypulska, grupa taneczna street dance Skills oraz formacja taneczna hiphop/dancehall
SuperStars.
Na finalistów czekają nagrody:
główna - 700 zł, w kategorii do lat
12 - 400 zł, nagroda publiczności 400 zł. ❚

Podróż w czasie
Jak wyglądało Darłowo w
czasach króla Eryka?
Namiastkę średniowieczna
otrzymamy dzięki realizacji
projektu, który zmieni wygląd
Zamku i jego otoczenie.
❚ Czasy panowania władcy Skandynawii i Pomorza zostaną nam przybliżone m.in. dzięki wybudowaniu
kładki dla pieszych łączącej teren
zamku z ulicą Podzamcze. Ponadto
odtworzona zostanie fosa zamkowa.
Zrealizowana zostanie również wystawa i aranżacja dziedzińca zamkowego wraz z tarasem.
Te istotne elementy przebudowy będą
musiały zostać zaakceptowane przez
konserwatora zabytków. Zaakceptowana dokumentacja będzie służyła do
złożenia wniosku o pozwolenia na budowę. Po uzyskaniu decyzji zatwierdzającej projekt, wiosną rozpoczną się
roboty budowlane, które zakończone
zostaną w połowie września 2018.
Na dalszym etapie projektu na
powierzchni ok. 600 metrów kwadratowych powstanie miejsce do organizacji wydarzeń historyczno-kulturalnych. Zmiana otoczenia ma sprawić,
że zwiedzający poczują się jak w czasach króla Eryka Pomorskiego.
Oprócz wyposażenia sali wystawowej

zakłada się utworzenie grupy rekonstrukcyjnej. W zamku przystosowana
zostanie także sala przyjęć, w której
szczegółowo przedstawiona zostanie
postać Eryka Pomorskiego.
Na dziedzińcu zamkowym mają pojawić się m.in.: kram ciesielski, ceramiczny, robótek ręcznych i namiot rycerski. Z kolei zamkowa wieża będzie
przedstawiać aspekty dworskiego
życia. Te prace mają zakończyć się w
październiku 2018 roku.
Koszt planowanych prac w I etapie
inwestycji wyniesie: 725 700,00 zł, natomiast koszt całej inwestycji to około
1 650 000,00 zł. ❚

Odpady
biodegradowalne
Od stycznia 2018 roku
zmianie ulega sposób
segregacji odpadów BIO.
❚ Do worka brązowego oprócz odpadów zielonych - trawy, liści,
kwiatów, łodyg i innych części roślin
oraz drobnych gałęzi- wrzucamy
również:
- odpady z warzyw i owoców,
obierki, owoce spadłe z drzew; fusy
po kawie, herbacie razem z filtrem
papierowym; skorupki jajek, łupiny
orzechów.
Nie wolno natomiast wrzucać: ziemi,
zepsutych odpadów kuchennych,
resztek jedzenia w płynie, mięsa,
kości, ości, oleju.
Ponadto do brązowego worka nie należy wrzucać owoców cytrusowych,
które hamują rozwój bakterii gnilnych, a ich skórki zawierają duże
ilości chemicznych środków konserwujących.
Inne odpady, które nie nadają się do
kompostowania to między innymi:
papierosy, pieluchy, podpaski, odpady zawierające chemikalia, torby z
odkurzacza, drewna i piasku.
Zmianie uległ również sposób segregacji kartonów po mleku i napojach
(opakowania wielomateriałowe).
Tego typu odpady powinny zostać
wyrzucone do worka żółtego.❚

W związku z dynamicznym rozwojem
fabryki i ciągłym wzrostem zamówień,
Fabryka Domów Mobilnych i Modułowych Lark w Darłowie prowadzi nabór
pracowników, w celu uruchomienia 2giej zmiany produkcyjnej w niżej wymienionych zawodach:

elektryk
stolarz
hydraulik
pracownik robót wykończeniowych
oraz w związku z uruchomieniem fabryki mebli „Lark Furniture”:

stolarz meblowy
pomocnik stolarza
Wynagrodzenie od 15 zł za godzinę w
zależności od kwalifikacji, doświadczenia zawodowego, umiejętności oraz
zaangażowania przy wykonywaniu
zadań produkcyjnych.
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Siatkarskie potyczki

Siatkarskie nadzieje

❚ 30 grudnia w sali LO przy ul. Chopina odbył się Turniej Siatkarskich
Dwójek. Przy olbrzymim aplauzie
widzów i atmosferze wielkich emocji
zwycięzcami tych zmagań zostali:
wśród dziewcząt - Ania Grodzka i
Wiktoria Ilczuk, chłopców - Oskar

Duda i Wojtek Sobieraj, a w kategorii open - Oskar Duda i Wojtek
Sobieraj
Wielkie brawa dla wszystkich zawodników. Organizatorami tego turnieju byli: M & S Stocznia i Urząd
Miasta Darłowo. ❚

Darłovia
Przygotowania
do sezonu

Spotkanie z zarządem

❚ Oto szczegółowy grafik, według
którego podopieczni trenera Kaźmierczaka przygotowują się do
rundy wiosennej sezonu 2017/18.
Treningi rozpoczęto 9 stycznia.
16 stycznia – gra kontrolna Darłovia – Astra Ustronie Morskie (V
liga) godz. 18:00
24 stycznia – gra kontrolna Darłovia – Gryf Polanów (IV liga )
godz. 18:00
27 stycznia – gra kontrolna Darłovia – Wieża Postomino (V liga)
godz. 16:00
3 lutego - gra kontrolna Darłovia –
Leśnik Manowo (IV liga ) godz.
11:00
10 lutego– gra kontrolna Darłovia –
Wybrzeże Biesiekierz (VI liga )
godz. 11:00
15 lutego – gra kontrolna Darłovia
– Błękitni St. Jarosław (VI liga )
godz. 19:00
17 lutego – gra kontrolna Darłovia
– Bałtyk Koszalin j.s. ( liga woj. )
godz. 18:00
24 lutego – gra kontrolna Darłovia
– Iskra Białogard (IV liga ) godz.
11:00
3 marca – gra kontrolna Darłovia –
Wiekowianka Wiekowo (V liga )
(Boisko trawiaste)
10 marca – gra kontrolna Saturn
Mielno – Darłovia Darłowo Mielno
17 marca - mecz mistrzowski.
W tym meczu zagramy na boisku
Korony Człopa, którą w inauguracyjnym meczu jesieni pokonaliśmy
1 : 0.❚

❚ Arkadiusz Klimowicz spotkał się
5 stycznia z nowym wybranym zarządem MKS Darłovia. W jego
skłąd wchodzą obecnie: Waldemar
Śmigielski –prezes, Jerzy Maciąg wiceprezes ds. młodzieżowych,
Artur Romańczuk - wiceprezes ds.
ogistycznych, Tomasz Szkatulski sekretarz i członkowie: Andrzej Ra-

W Galerii Sław darłowskiego
sportu przedstawiamy drużynę juniorów KS Stocznia M & S Darłowo.
Stoją od lewej: trener Andrzej
Łuczków, Oskar Duda, Adam Moskwa, Krzysztof Piłat, Krzysztof
Moskwa, Szymon Piestrak, Krystian

chwalski, Dariusz Kosko, Witold
Strzelecki.
Na spotkaniu burmistrz Darłowa podziękował poprzedniemu prezesowi
Klubu Darłovia Tomaszowi Bobinowi za duży wkład pracy w uzdrowienie Klubu i uhonorował go medalem wybitym przez miasto z okazji
705 –lecia drugiej lokacji Darłowa. ❚

Kuś.Klęczą od lewej: Aleksander
Grosiak, Wojciech Sobieraj, Sebastian Lech, Robert Wiatrzyk, Tadeusz Szraiber.
Poza tym w kadrze jest jeszcze
siedmiu zawodników; Zbrojewski
Maciej, Błaszczyk Jakub, Cukrowski

Z ostatniej chwili

Nowy
wiceprezesem
PZKol
❚
Wiceprezesem
Polskiego Związku
Kolarskiego został
wieloletni trener darłowskich kolarek
Artur Szarycz. Serdecznie gratulujemy
i życzymy powodzenia.
Artur Szarycz pochodzi z poddarłowskich Jeżyczek (l.36) i jest
obecnie prezesem Zachodniopomorskiego Związku Kolarskiego
Przypomnijmy: po zakończeniu
własnej kolarskiej kariery poświęcił
się szkoleniu młodzieży. Efektem
jest niemały dorobek: 350 medali
Mistrzostw Polski i 20 medali mistrzostw świata i Europy. W PZKol
przewodniczy programowi szkółek
kolarskich. ❚

Zima im niestraszna
❚ Jeszcze kilka lat temu morsowanie,
czyli kąpiel w lodowatych wodach
był przywilejem wąskiej grupy ludzi.
Dzisiaj jest to potężna, kilkudziesięcioosobowa rzesza zapaleńców.
Czasami, kiedy odwiedzają ich zaprzyjaźnieni twardziele z Polski
bywa, że bawi się ok. 250 osób.
Twardziele przypomnieli o sobie w
pierwszy dzień nowego roku. Kąpiel
noworoczna weszła już na stałe do
tradycji naszych morsów. Po radosnej
i szampańskiej zabawie sylwestrowej
kąpiel w wodze o temperaturze 3
stopni wymaga wielkiego hartu
ducha, bo ciało już przyzwyczajone.
Ta forma rekreacji jest coraz bardziej
popularna. Pamiętajmy jednak, aby

na wszelki wypadek zaciągnąć konsultacji lekarskiej przed dołączeniem do Twardzieli.

Zresztą, sami popatrzcie, jak wspaniale bawią się nasze darłowskie
Twardzielki. ❚

Dominik, Chruszcz Kamil, Fryc
Adam, Kostrzewiński Dawid, Podlasiewski Gabriel.
Na osiemnastu zawodników
zgłoszonych do zespołu juniorów
jest 10 kadetów (czyli rocznikowo
młodszych).

Młody,
zdolny
karateka
❚ W Złocieńcu, podczas ostatnich
otwartych Mistrzostw Województwa Zachodniopomorskiego
Polskiej Federacji Kyokushin dzieci
Filip Perżyło z Darłowa zajął w
konkurencji walk sportowych 3
miejsce.
W walkach turniejowych grupy do
lat 10 z trzech pojedynków nasz zawodnik dwa wyraźnie wygrał, zaś
jeden przegrał. Natomiast jeszcze
lepsze, bo 2 miejsce wywalczył Filip
w konkurencji walki Kalaki.
Filip Perżyło w ubiegłorocznych
turniejach zdobył dla klubu reprezentującego Królewskie Darłowo 10
medali. Złożyły się na to występy w
czterech turniejach i sześciu konkurencjach.
To potwierdzenie ogromnego talentu i ciężkiej pracy tego młodego
chłopca. ❚
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Zimowe dni
w przedszkolu
Choć aura zimowa nie
rozpieszcza, to w
darłowskim
Przedszkolu nr 2, nuda
nie zagląda w okna.
Plan zajęć w nowym
roku wypełniony jest
nie tylko zabawą, ale i
nauką.
W grudniu wychowankowie
uczestniczyli w imprezach zorganizowanych w naszym mieście:
Laponii św. Mikołaja oraz Wieczorze (przed) Wigilijnym. Dzieci
zaprezentowały swoje talenty oraz
wspaniałe stroje przygotowane
przez rodziców i nauczycieli.
Grudzień obfitował w przedświąteczne przygotowania i uroczystości przedszkolne. Przedszkolaki przygotowując się do
Świąt Bożego Narodzenia stroiły
choinki, własnoręcznie robiły i
piekły pierniczki, przygotowywały upominki, kartki świąteczne,

a także kolędowały z życzeniami
do Urzędu Miasta, Zespołu Szkół
Morskich, Biblioteki Miejskiej oraz
wielu innych instytucji.
Dzieci odwiedził św. Mikołaj,
aby wręczyć wiele wspaniałych
prezentów. Atmosferę Świąt Bożego Narodzenia uświetniły również występy jasełkowe dla rodziców, przygotowane przez
dzieci z grup starszych: Motylki,
Słoneczka, Biedronki, Stokrotki i
Jagódki.
Przedszkolaki, między występami i przygotowaniami do
świąt, gościły w gabinetach stomatologicznych na pogadankach
dotyczących profilaktyki i higieny
jamy ustnej. Dzieci były też na wycieczce w Zamku Książąt Pomorskich, aby zapoznać się z historią
miejsca, w którym dorastają.
Przed feriami zimowymi , 4
stycznia, gościli u nas policjanci:
st. sierżant Stanisław Leniart i st.
sierżant Agnieszka Cukrowska.
Tym razem spotkanie poświęcone

było bezpieczeństwu i utrwaleniu
zasad bezpiecznego zachowania
się w różnorodnych sytuacjach,
które będą bardzo ważne podczas
ferii zimowych.
5 stycznia dzieci z grupy VI –
integracyjnej i VII zaprosiły do
przedszkola na przedstawienie jasełkowe seniorów z darłowskich
klubów, stowarzyszeń i związków
emerytów i rencistów oraz emerytowanych pracowników naszego
przedszkola. W nastrojowej scenerii mogli obejrzeć przedstawienie w formule muzyka i ruch.
Wspólne kolędowanie było nawiązaniem więzi międzypokoleniowej. Coroczne spotkania dzieci
z emerytami na stałe wpisały się
już w kalendarz imprez i uroczystości przedszkola.
W nowy rok 2018 personel
przedszkola wszedł z wieloma
wspaniałymi pomysłami i harmonogramem pełnym ciekawych dni.
Joanna STefaniak,
Bożena CieChanowSka

Sukcesy uczniów "Trójki" w konkursach
21 i 22 grudnia 2017 roku
ogłoszone zostały końcowe
wyniki konkursów rejonowych
zachodniopomorskiego
kuratora oświaty z języka
polskiego, matematyki, języka
angielskiego i języka
niemieckiego.
❚ Konkursy kuratoryjne są najbardziej prestiżowe spośród wszystkich rywalizacji wiedzy, w których
uczestniczą uczniowie. Laureaci
konkursów zwalniani są z egzaminu kończącego szkołę podstawową oraz otrzymują przepustkę
do wybranej przez siebie szkoły
średniej. Do etapu etapu wojewódzkiego konkursów kuratoryjnych zakwalifikowali się: - język
polski: Patrycja Tarnionek, Mateusz
Król - matematyka: Zuzanna Rychlewska, Mateusz Król, Aleksander Klimowicz; - język angielski: Mateusz Król; - język
niemiecki: Beata Rammig. ❚

Od lewej stoją: Zuzanna Rychlewska (kl. 7 b), Mateusz Król (kl. 7 c), Beata Rammig (kl. 7 b), Aleksander Klimowicz (kl. 7 c), Patrycja Tarnionek (kl. 7 b).
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Noc fizykożerców
Nauka i zabawa? Można to
połączyć nawet w tak
trudnej dziedzinie jak
fizyka. Udowodnili to
nauczyciele i uczniowie
Miejskiego Gimnazjum.
W nocy z 24 na 25 listopada oraz z
1 na 2 grudnia w szkole zorganizowano Noce Fizyków, czyli całonocną naukę fizyki. W tym czasie
uczniowie wykonywali doświadczenia, uczestniczyli w wykładach,
interaktywnych quizach. Fizykożercami tej nocy stali się uczniowie
klas trzecich oraz nauczyciel fizyki.
Joanna Lebiecka i nauczyciel
geografii Małgorzata Tousty.
Uczniowie samodzielnie i w zespołach wykonali kilkanaście doświadczeń z zakresu elektrostatyki,
prądu elektrycznego, magnetyzmu, hydrostatyki, aerostatyki i

dynamiki. Wykonali kilkanaście
ciekawych , a przy okazji zaskakujących doświadczeń m.in. odrzutowy samochodzik; dowiedzieli się
jak zrobić magnes i elektromagnes;
rozpraszali światło w roztworze
koloidalnym; robili szaszłyk z balonika i wzięli udział w doświadczeniu z kulą plazmową.
Jednak największym hitem okazało
się doświadczenie o nazwie "rakieta z butelki". Uczniowie mogli
obserwować również doświadczenia prowadzone przez nauczyciela - zapalanie sztucznych ogni
od lampy plazmowej i kiszonego
ogórka.
Nauczycielki Joanna Lebiecka i Małgorzata Tousty podkreślały, że
uczniowie powtórzyli w ciągu
ośmiu godzin intensywnej nauki
cały materiał z fizyki z trzech lat
gimnazjum. ❚

Darłowo stawia na edukację

Kompetencje
miarą sukcesu
W Gimnazjum
realizowany jest
projekt „Kompetencje
miarą sukcesu –
Darłowo stawia na
edukację”. Uczestniczy
w nim 278 uczniów.
Program rozpoczął się we
wrześniu 2017 r. i potrwa do
czerwca 2019 r. Biorą w nim
udział uczniowie mający trudności w nauce. Dzięki projektowi
jest możliwość przeprowadzenia
1580 godzin dodatkowych zajęć w
Gimnazjum obejmujących: zajęcia
wyrównawcze z matematyki, fi-

531
tys. zł wynosi całkowita
wartość projektu, z
czego kwota dofinansowania to 477 900 zł. ❚
zyki, języka polskiego, chemii,
biologii, programowania, matematyki, języka niemieckiego,
języka angielskiego, terapia pedagogiczna, logopedyczna i warsztaty z doradztwa edukacyjno-zawodowego.
Szkoła zostanie również wypo-

sażona w nowoczesne pomoce i
materiały dydaktyczne. 10 nauczycieli weźmie udział w doskonaleniu kompetencji w zakresie
stosowania metod i form organizacyjnych, kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji niezbędnych na rynku pracy oraz
właściwych postaw.
Dzięki udziałowi w projekcie
jeden nauczyciel weźmie udział
w kursie „Istota i terapia jąkania”,
a dziesięciu nauczycieli będzie
uczestniczyć w szkoleniu doskonalącym metody pracy z uczniem
o specjalnych potrzebach edukacyjnych i metody eksperymentalne w nauczaniu.

Naukowe sukcesy gimnazjalistów
Uczniowie Miejskiego
Gimnazjum zakwalifikowali
się aż do sześciu konkursów
przedmiotowych
organizowanych przez
Zachodniopomorskie
Kuratorium Oświaty w
Szczecinie.
W finałach wojewódzkich Miejskie
Gimnazjum im. Stanisława Dulewicza będą reprezentować:
– w konkursie języka angielskiego
Hanna Struś (klasa 3 B),
– w konkursie języka niemieckiego:
Justyna Jazowska (klasa 3 B) i
Kacper Grzebyk (klasa 3 C),
– w konkursie matematycznym
Marlena Sołtysińska (klasa 3 C),
– w konkursie fizycznym Justyna
Jazowska,
– w konkursie chemicznym Justyna
Jazowska i Marlena Sołtysińska,

Od lewej stoją: Hanna Struś, dyrektor - M. Świątkowska, Justyna Jazowska, Marlena Sołysińska, Kacper Grzebyk
– w konkursie biologicznym Justyna
Jazowska i Marlena Sołtysińska.
Gratulujemy wspaniałych wy-

ników i trzymamy kciuki za sukces
w finałowych etapach, które odbędą się po feriach w Koszalinie. ❚

ARCHIPELAG SKARBÓW

27 i 28 listopada w Gimnazjum odbyła się pierwsza edycja programu
profilaktyki zintegrowanej „Archipelag skarbów”. W warsztatach
wzięło udział 87 trzecioklasistów i
wychowawcy. Trenerzy programu w

trakcie zajęć przeprowadzili uczniów
przez sześć tajemnic tajemniczego archipelagu. Wyprawa obfitowała w
zabawne, refleksyjne i poważne momenty, co wyzwoliło w młodzieży
głębokie zaangażowanie.

W ramach programu odbyło się
także spotkanie dla rodziców,
konsultacje z psychologiem dla
chętnych oraz szkolenie rady pedagogicznej. ❚
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Matematyka jest piękna
„Matematyka jest πękna” - tak zatytułowano projekt mający na celu podniesienie umiejętności matematyczne uczniów
darłowskiego gimnazjum. Projekt trwał od 2 października do 22 grudnia 2017 r.
W ramach projektu przeprowadzono zajęciach
edukacyjne
„Popołudnie z liczbą π”, gdzie
uczniowie wyznaczali liczbę π, poznali jej zadziwiające właściwości,
obejrzeli prezentację o liczbie π,
tworzyli πematy, zastanawiali się
nad kwadraturą koła, poznali
wzory z liczbą π, bili rekord
zapamiętania liczby π, skosztowali
włoskiej πzzy oraz przygotowali
plakaty o liczbie π wykorzystując

programy komputerowe takie jak
Canva, Glogster lub Microsoft Office Publisher.
Odbyły się także warsztaty
„Matematyczne origami”, gdzie
uczniowie tworzyli geometryczne
bryły. Co tydzień działała matematyczna pomoc koleżeńska "MatKorki”. Podczas warsztatów
„TIK dla matematyki” uczniowie
tworzyli materiały dydaktyczne

dla swoich kolegów w programach komputerowych.
Największym wydarzeniem
było zorganizowanie Kawiarenki
Matematycznej dla wszystkich
uczniów szkoły. „Walutą” w kawiarence były rozwiązane przez
uczniów zadania o różnym
stopniu trudności, przygotowane
wcześniej przez liderów projektu.
Podsumowaniem projektu było
wydanie gazetki okolicznościowej

„Matematyka jest πękna”, w której
znalazły się prace zgłoszone do
konkursu literackiego i lista zwycięzców tego konkursu. W wydawnictwie przedstawiono również sylwetki wybitnych polskich
matematyków i 10 najciekawszych
paradoksów matematycznych.
Przedstawiamy wyniki przeprowadzonych w ramach projektu
„Matematyka jest πękna” konkursów:

#
Na konkurs literacki „Najbardziej w
matematyce zadziwia mnie to,
że…” wpłynęło 26 prac: I miejsce Wiktoria Augustynowicz kl.3 EII
miejsce - Marta Baraniecka kl.3
CIII miejsce - Piotr Głowacki kl. 3 A

#

Na konkurs na najciekawszy quiz
wykonany na platformie Kahoot
wpłynęło 10 quizów: I miejsce Urszula Piłat kl.2DII miejsce – Filip
Trębicki kl.3AIII miejsce – Anna
Grodzka kl. 2AQiuzy są dostępne
na platformie Kahoot.

Na konkurs na najciekawszą bryłę
przeprowadzony wpłynęło kilkanaście prac: I miejsce - Daria Zborek
kl.3D za konstrukcję brył na szachownicyII miejsce – Zuzanna
Schulz kl.2D za gwiazdę ośmioramienną oraz ex aequo Anna
Grodzka kl.2A za dwudziestościanIII miejsce – Dominika Fiedorowicz kl. 2D za sześcio – ośmiościanoraz ex aequo Maksymilian Bonk
kl.2D za ośmiościan foremny
Ewa Jaźwińska

zykownych - palenia papierosów,
picia alkoholu, czy zażywania narkotyków oraz podniesienia ogólnej
wiedzy dziewcząt w zakresie
zdrowia.
W projekt zaangażowani są nauczyciele: Ewa Jaźwińska, wicedyrektor, Joanna Tousty – nauczyciel
biologii oraz Anna Zarzeka – pielęgniarka szkolna. Będą wspierały

dziewczęta w procesie uczenia się
pozytywnych zachowań. Zmiany te
będą inwestycją w ich zdrowie dziś
i w przyszłości.
29 listopada odbyły się zajęcia
warsztatowe dla uczestniczących
w projekcie uczennic klas 2C i 2D.
Efektem wspólnej pracy było m.in.
stworzenie plakatu promującego
aktywność fizyczną. ❚

#

Profilaktyka to podstawa
25 dziewcząt z klas 2 C i 2 D
gimnazjum przez najbliższy
rok będzie brało udział w
programie Ministerstwa
Zdrowia "Zdrowa Ja".
❚ Projekt ma charakter innowacyjny: opaski monitorujące, które
otrzymają uczestniczki projektu,
to nie tylko narzędzia promujące

zdrowie, ale również modny, technologicznie zaawansowany gadżet, który sprawi, że udział w
projekcie będzie dla dziewcząt
dobrą zabawą.
Jego głównym celem jest ocena
skuteczności programów profilaktycznych skierowanych do młodych
osób i nacelowanych na poprawę
ich zachowań zdrowotnych. W za-

łożeniu projekt ma się przyczynić
do wzrostu zainteresowania dziewcząt zdrowiem swoim oraz otoczenia; bieżącej poprawy aktywności fizycznej; ograniczenia
zachowań związanych z siedzącym
trybem życia - spędzania czasu
przed komputerem lub telewizorem; poprawy zachowań żywieniowych; rezygnacji z zachowań ry-

Kozłujące dziewczęta Srebrni chłopcy
W Szkole Podstawowej nr 3 w Sławnie
odbyły się Mistrzostwa Powiatu w
mini piłce koszykowej dziewcząt.
Reprezentacja SP 3 Darłowo zajęła 4
miejsce.
❚ Na boisku pojawiły się aktualne mistrzynie
miast i gmin: SP Niemica, SP 3 Sławno, SP Postomino, SP Warszkowo oraz SP 3 Darłowo. Po
zaciętej walce do półfinału doszły dwe pary
drużyn: SP 3 Darłowo - SP1 Warszkowo i SP Postomino - SP3 Sławno.
Rozgrywki prowadzone w grupach sys-

temem „każdy z każdym” umożliwiły zawodniczkom pełne zaprezentowanie
swoich umiejętności koszykarskich. Dziewczęta walczyły zaciekle. Ostatecznie nasza
drużyna przegrywając zaledwie jednym
punktem zdobyła IV miejsce w Mistrzostwach Powiatu.
Drużyna SP 3 wystąpiła w składzie: Agata
Furmańska, Emilia Karska, Nikola Lach, Kasia
Marek, Kasia Struś, Hania Suszek, Kasia Mazur,
Zosia Jarkowska, Roksana Liwandowska,
Oliwia Tomasik, Oliwia Olejnik, Weronika Bartkowiak, opiekun zespołu - Beata Żmuda. ❚

Drużyna chłopców SP 3 Darłowo w
rozgrywanych w Sławnie
Mistrzostwach Powiatu w mini piłce
koszykowej zajęła drugie miejsce.
❚ Do turnieju przystąpiło sześć drużyn: SP3 Darłowo, SP1 Sławno, SP Ostrowiec, SP Warszkowo, SP Niemica i drużyna organizatorów. Zawody rozgrywane były w dwóch grupach
systemem "każdy z każdym”. Ostatecznie nasi
koszykarze zajęli

II miejsce zdobywając tytuł wicemistrza
powiatu sławieńskiego w mini piłce koszykowej chłopców.
Nasza drużyna wystąpiłą w składzie:
Oliwier Ignaczak, Oktawian Kuczorski,
Kacper Lichański, Kacper Żmijewski,
Marcel Barancewicz, Kacper Gręda, Maciej
Urban, Hubert Jurczuk, Igor Kaziszyn, Emil
Urbańczyk, Eryk Kozak, opiekun zespołu Beata Żmuda. ❚
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Życie zatrzymane w kadrze
wizyta w Liceum
ogólnokształcącym
im. S. Żeromskiego
absolwenta placówki
- Arkadiusza tomiaka
zaowocowała
ogłoszeniem
konkursu
fotograficznego.

Srebro
za mikrofarmę
wiatrową
Uczniowie z Darłowa
zdobyli ii miejsce w
konkursie na projekt
mikrofarmy wiatrowej.

Znany operator filmowy objął
zmagania patronatem. Uczniowie
robili zdjęcia w dwóch kategoriach
„Moje ulubione miejsce” oraz
„Portret lub autoportret”.
Operator osobiście wyłonił
zwycięzcę.
I miejsce w obu kategoriach
zajął Syriusz Sieroń za wrażliwość
wizualną i intrygujące przedstawienie dualizmu w życiu człowieka.
Wyróżnione zostały również
prace fotograficzne Aleksandry
Kaffke w kategorii „Moje ulubione
miejsce” za subtelne zobrazowanie powiedzenia, że żyjemy nie
dla siebie, lecz dla innych.
Wyróżnieni uczniowie otrzymali nagrody ufundowane przez
Arkadiusza Tomiaka, a wszyscy
biorący udział w konkursie otrzymali czapki Polish Society of Cinematographers.

Uczniowie II klasy Technikum
urządzeń i systemów energetyki
odnawialnej przygotowali pracę
konkursową - zminiaturyzowaną
farmę wiatrową i złożyli ją na konkurs, którego organizatorem był

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego.
Makieta farmy wiatrowej, którą
przygotowała młodzież z Darłowa
pod okiem dra M. Barana z Politechniki Koszalińskiej - zdobyła II
miejsce w województwie.
Uroczyste podsumowanie projektu
odbędzie się 16 marca w Szczecinie,
podczas targów OZE. Podczas imprezy odbędzie się również prezentacja szkoły, klasy i projektu. ❚

w obiektywie

Co nam daje
szczęście?

Zagrają
w woŚP

Odpowiedzi na to pytanie szukali
uczniowie w Jasełkach - Misji Świętego
Archanioła
Gabriela.
Uczniowie liceum, technikum i

❚ Uczniowie i nauczyciele stroją instrumenty przed 26. finałem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
W sztabie w Liceum Ogólnokształcącym trwają intensywne przygotowania do wielkiego finału
WOŚP. Już 14 stycznia gramy z orkiestrą Jurka Owsiaka dla noworodków, a grają z nami Arkadiusz
Klimowicz, burmistrz Darłowa,
Krystyna Sokolińska - przewodnicząca Rady Miasta, radni Miasta
Darłowo, Edyta Resil, Janusz Resil i
inni przyjaciele. ❚

szkoły branżowej pod opieką siostry Izabeli przygotowali energetyczne, nowoczesne przedstawienie ❚

energetyczny konkurs
14 grudnia odbył się konkurs przygotowany przez pracowników Politechniki Koszalińskiej związany z zagadnieniami odnawialnych źródeł
energii. Spośród kilkudziesięciu uczniów wyłonieni zostali finaliści z
klasy I i II technikum.
Na zdjęciu od lewej finaliści: N .Matuska, A. Kołodziejczyk, P. Pieper, D.
Lichacy, K. Michalski, A. Wruszczak, M. Górniak.

od boryny
do wernyhory
Uczniowie klas III liceum ogólnoksztłcącego
wzięli udział w konkursie literackim dotyczącym lektur obowiązkowych. Pierwsze miejsce
zdobyła Marta Bożewska
klasa III B liceum ogólnokształcącego, drugie
miejsce ex aequo Klaudia
Szymczak klasa III A liceum ogólnokształcącego
i Adrian Duszkiewicz
klasa III B liceum ogólnokształcącego. Nagrody w
konkursie ufundowała
Miejska Biblioteka Publiczna im. A. Osieckiej
w Darłowie. ❚

"HiV i AiDS. Jestem świadom"
❚ Uczennice klasy III A liceum ogólnokształcącego: Agnieszka Michalska, Paulina Szymańska i Kinga
Czerniejewska wzięły udział w quizie wiedzy na temat profilaktyki
HIV i AIDS organizowanym przez
Powiatową Stację Sanitarno- Epidemiologiczną w Sławnie, Starostwo
Powiatowe w Sławnie oraz
Komendę Powiatową Policji w
Sławnie. Finalistką konkursu została
Agnieszka Michalska, która zajęła III
miejsce. (na zdjęciu w środku). ❚
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Zajęcia sportowe w hali Zespołu szkół
14.01 niedziela
godz. 9:30-13:00 - turniej dzikich drużyn WOŚP rocznika
2005/06 i 2009/08

15.01 poniedziałek,
godz. 9:00-12:30 - zajęcia z piłki nożnej (rocznik 2005/06
i 2007/08),
godz. 15:00-17:30 - Otwarty turniej mini siatkówki dziewcząt w wieku szkoły podstawowej i chłopców w wieku
szkoły podstawowej klasy 1-6
godz. 17:30-19:00 - otwarte szkolenie siatkówki chłopców
w wieku szkoły gimnazjalnej i średniej

16.01 wtorek
godz. 9:00-12:00 - zajęcia otwarte z piłki nożnej rocznik
2009
godz. 14:00-15:40 - zajęcia otwarte z piłki nożnej rocznik
2010
godz. 15:40-17:00 - zajęcia otwarte z piłki nożnej rocznik
2011 i młodsi
godz. 17:30-19:00 - otwarte szkolenie siatkówki dziewcząt
w wieku szkoły podstawowej klasy 4, 5, 6, gimnazjalnej i
średniej
godz. 19:00-20:00 - otwarte szkolenie siatkówki chłopców
w wieku szkoły podstawowej klasy 4, 5, 6, gimnazjalnej i
średniej

godz. 10:30-12:00 Zajęcia otwarte z piłki nożnej rocznik
2005/06
godz. 14:00-15:40 Zajęcia otwarte z piłki nożnej rocznik
2010
15:40-17:15 - Zajęcia otwarte z piłki nożnej rocznik 2011
godz. 17:30-19:00 - otwarte szkolenie siatkówki dziewcząt
w wieku szkoły podstawowej klasy 4, 5, 6
godz. 17:30-19:00 - otwarte szkolenie siatkówki chłopców
w wieku szkoły podstawowej klasy 4, 5, 6

godz. 10:30-12:30 - zajęcia otwarte z piłki nożnej rocznik
2007/08
godz. 14:00-15:40 - zajęcia otwarte z piłki nożnej rocznik
2009
godz.15:40-17:00 - zajęcia otwarte z piłki nożnej rocznik
2011
godz. 17:30-19:30 - otwarte szkolenie siatkówki
chłopców i dziewcząt w wieku szkoły gimnazjum i średniej

19.01 piątek

24.01 środa

godz. 15:00-17:30 - otwarty turniej mini siatkówki
chłopców i dziewcząt w wieku szkoły podstawowej klasy
1-6
godz. 17:30-20:00- otwarte szkolenie siatkówki chłopców
i dziewcząt w wieku szkoły gimnazjalnej i średniej

godz.9:00-10:30 - zajęcia otwarte z piłki nożnej rocznik
2007/08
godz. 10:30-12:30 - turniej rocznika 2009
godz. 14:00-15:40 - zajęcia otwarte z piłki nożnej rocznik
2005/06
godz. 17:00-19:00 - otwarte szkolenie siatkówki
chłopców w wieku szkoły gimnazjalnej i średniej

20.01 sobota
godz. 10:00 - Pierwszy turniej Grand Prix miasta i Gminy
darłowo (tenis stołowy). Dwie kategorie wiekowe: do lat
16 i powyżej 16 lat.
godz. 17:30-20:00 - Otwarty turniej debli siatkarskich
kobiet i mężczyzn w wieku 35+

22.01 poniedziałek

godz. 9:00-12.30- zajęcia otwarte z piłki nożnej
godz. 15:00-17:30 - otwarty turniej mini siatkówki dziewcząt w wieku szkoły gimnazjalnej i średniej
godz. 17:30-19:00 - otwarte szkolenie siatkówki chłopców
w wieku szkoły podstawowej klasy 4,5,6, gimnazjalnej i
średniej

godz. 9:00-10:30 - zajęcia otwarte z piłki nożnej rocznik
2005/06
godz. 10:30-12:30 - turniej rocznik 2010
godz. 14:00-15:40 - zajęcia otwarte z piłki nożnej rocznik
2009
godz. 15:40-17:00 - zajęcia otwarte z piłki nożnej rocznik
2011 i młodsi
godz. 17:00-20:00 - otwarte szkolenie siatkówki chłopców
i dziewcząt w wieku szkoły gimnazjalnej i średniej

18.01 czwartek

23.01 wtorek

godz. 9:00-10:30 - Zajęcia otwarte z piłki nożnej rocznik
2009

godz. 9:00-10:30 - zajęcia otwarte z piłki nożnej rocznik
2010

17.01 środa

25.01 czwartek
godz. 9:00-10:30 - zajęcia otwarte z piłki nożnej rocznik
2005/06
godz. 10:30-12:30 - zajęcia otwarte z piłki nożnej rocznik
2007/08
godz. 14:00-15:40 - zajęcia otwarte z piłki nożnej rocznik
2010
godz. 15:40-17:15 - turniej rocznik 2011 i młodsi
godz. 17:00-19:00 - otwarte szkolenie siatkówki dziewcząt w wieku szkoły gimnazjalnej i średniej

26.01 piątek
godz. 9:00-11:00 - turniej dzikich drużyn rocznik
2007/08 (Liga Bałtycka)
godz. 10:00-13:00 - turniej dzikich drużyn rocznik
2009/10 (Żaki i skrzaty)
godz. 17:00-19:00 - otwarte szkolenie siatkówki
chłopców w wieku szkoły gimnazjum i średniej

20 Ferie 2018

Styczeń 2018 r. nr 1 (154)

Wiadomości
iadomości

