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Darłowo biało - czerwone
Oryginalną imprezę zorganizował
2 maja Ośrodek Sportu i Rekreacji. Biegiem Flagi około 200 osób
uczciło nowe święto państwowe

- Święto Flagi Rzeczypospolitej
Polskiej.
Uczestnicy biegu, który prowadziła
w rytm muzyki znana darłowska

biegaczka Kamila Andrzejewska Legutko wystartowali o godzinie
10 spod pomnika rybaka i ulicami
miasta truchtem przebiegli na Plac
Marszałka Józefa Piłsudskiego. Cze-

kały tam na nich pamiątkowe certyfikaty oraz energetyczny batonik i
gasząca pragnienie woda mineralna.
Uczestnikom biegu, wśród których
dominowała młodzież impreza

bardzo przypadła do gustu. Organizatorzy zapowiadają wpisanie Biegu
Flagi na stałe w kalendarz imprez
miejskich.

W biegu Flagi wzięli udział również widoczni na zdjęciu burmistrz Arkadiusz Klimowicz, starosta Andrzej Lewandowski,
dyrektor Bogdan Herbeć, wiceprzewodniczący rady powiatu
Krzysztof Walków. Nie zawiedli również młodzi piłkarze Darłovii
pod wodzą trenera Jerzego Maciąga oraz darłowskie kolarki ze
swoim trenerem Marcinem Adamowem.

Część uczestników biegu flagi sfotografowała się pod Pomnikiem 1000-lecia Państwa Polskiego. Na
pierwszym planie jeden z najmłodszych uczestników imprezy w koszulce w barwach narodowych.
Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej obchodzony jest 2 maja między innymi świętami: 1
maja – Świętem Pracy i 3 maja - Świętem Konstytucji 3 Maja. W latach Polski Ludowej właśnie w tym dniu zdejmowano po 1 maja flagi państwowe, aby nie były eksponowane w dniu
zniesionego przez władze komunistyczne Święta Konstytucji 3 Maja.
Senat RP w uchwale z dnia 12 lutego 2004 r. ustanowił dzień 2 maja Świętem Orła Białego.

W wyniku decyzji Sejmu święto zmieniono na Święto Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Jednocześnie 2 maja jest obchodzony jako Dzień Polonii i Polaków za Granicą.
Mimo że Święto Flagi Rzeczypospolitej Polskiej jest świętem państwowym, 2 maja nie jest
dniem ustawowo wolnym od pracy.
źródło: Wikipedia

Debata o Bałtyku
Szanse i zagrożenia dla rozwoju
wędkarstwa morskiego na Bałtyku
w świetle istniejących i przygotowywanych regulacji prawnych - to
tytuł konferencji, która odbyła się
w ratuszu 22 kwietnia.
Około 50 dyskutantów reprezentowało różne środowiska zainteresowane wędkarstwem morskim. Byli
wśród nich armatorzy statków rybackich i wędkarskich z całego wybrzeża, przedstawiciele ogólnopolskiej prasy wędkarskiej, członkowie
stowarzyszeń wędkarskich i rybackich oraz naukowcy.
Zgromadzeni wyrażali obawy, że
przygotowany przez Komisję Europejską projekt rozporządzenia dotyczącego m.in. zasad uprawiania
amatorskiego połowu ryb może negatywnie wpłynąć na dalszy rozwój
wędkarstwa bałtyckiego. Podnoszono, że turystyka wędkarska, która w
ostatnich latach dynamicznie rozwija się w portach rybackich, takich jak

Darłowo, staje się coraz ważniejszą
dziedziną lokalnej gospodarki na wybrzeżu bałtyckim i daje bezpośrednie
zatrudnienie setkom osób, które do
tej pory żyły głównie z rybactwa.
Uczestnicy konferencji zgodnie wystosowali apel do administracji polskiej by zadbała o interesy rybaków i
wędkarzy morskich. Zapowiedziano
również powstanie nowego ogólnopolskiego stowarzyszenia, które
będzie reprezentowało interesy tej
branży.
Pomysłodawcami spotkania w darłowskim ratuszu byli darłowiacy:
Wiesław Szklany - armator kutrów
rybackich i wędkarskich oraz Piotr
Ebel z Polskiego Związku Wędkarskiego. Czterogodzinną konferencję
poprowadził Krzysztof Zawadzki
z Towarzystwa Miłośników Rzeki
Wieprzy.
Patronem konferencji był burmistrz
Darłowa.
Więcej informacji o konferencji na
www.tv.darlowo.pl

Zakończenie roku szkolnego klas maturalnych

Kumosiak ma już indeks

M.E. Fot. Urbaniak

Robert Gorgol i Kornelia Mączka
mają szansę na nagrody starosty sławieńskiego. Wyróżnienia będą przyznawane w dwóch kategoriach - za
szczególne osiągnięcia w dziedzinie
twórczości artystycznej i upowszechniania kultury oraz za wybitne osiągnięcia w sporcie.
19 letnia „srebrno-złotej” Kornelia,
w ubiegłym roku wywalczyła srebrny

medal na mistrzostwach świata i złoty medal na mistrzostwach Europy
juniorek w kolarstwie kobiet.
30 letni Robert Gorgol jest znanym
w powiecie animatorem kultury,
współzałożycielem stowarzyszenia
„Kultura Sztuka Region”, liderem
zespołu muzyki reggae „Świadomość” i współzałożycielem zespołu
folkowego „Zgagafari”. Gorgol jest

również pomysłodawcą i organizatorem pikniku czerwcowego „Spotkania z historią i tradycją”. Zawodowo
pracuje jako nauczyciel w Zespole
Szkół Morskich oraz jako instruktor
w Darłowskim Ośrodku Kultury.

Ambonę zjada kołatek
24 kwietnia w kinie „Bajka” uroczyście pożegnano absolwentów klas maturalnych Zespołu Szkół im. Stefana Żeromskiego w Darłowie.
Najlepszym absolwentem w tym roku został Marcin Kumosiak z klasy IIIA ze
średnią 5,25. Marcin jest również finalistą konkursu „BIEG PO INDEKS” organizowanego przez Politechnikę Koszalińską i już ma zagwarantowany indeks
tej uczelni.

W skrócie
23 zestawy komputerowe, 7 drukarek, i elektroniczny infokiosk to tylko część ze sprzętu, który do
końca maja trafi do darłowskiego
ratusza. Wszystko w ramach projektu „Wirtualny urząd - Przyjazny
e-urząd”. Sprzęt i wyposażenie mają
ułatwić obsługę interesantów. Na
tą inwestycję o wartości 208 tysięcy złotych 75% miasto pozyskało z
unijnego programu ZPORR.

***

22 maja w Katowicach rozpoczynają się trzydniowe Dni Województwa Zachodniopomorskiego. Miasto
Darłowo będzie miało na tej imprezie swoje oddzielne stoisko promocyjne. Firmy z branży turystycznej,
które chciałyby, by ich materiały informacyjne znalazły się na miejskim
stoisku proszone są o dostarczenie
folderów do referatu promocji miasta (pok. nr 1) do dnia 20 maja.

***

Jak poinformowały regionalne gazety szynobus kursujący miedzy
Sławnem a Darłowem nie wróci na
trasę prawdopodobnie do końca
czerwca. Awaria szynobusu nastąpiła
jeszcze w marcu.
Burmistrz Darłowa wielokrotnie interweniował w tej sprawie w urzędzie
marszałkowskim, który odpowiada
za transport regionalny. Niestety w
dalszym ciągu trwają przepychanki między urzędnikami marszałka a
spółką kolejową „Przewozy Regionalne” która bezpośrednio obsługuje
tą linię o to, kto ma zapłacić za remont szynobusu.
Burmistrz A. Klimowicz wystosował
w tej sprawie pismo do marszałka
Władysława Husejki prosząc go o
osobiste zainteresowanie się problemem przywrócenia połączenia kolejowego z Darłowem.

o długości od 2 do 4 milimetrów.
Na remont ambony parafia franciszkańska pozyskała 18
tys. złotych z Urzędu Ochrony Zabytków. Drugie tyle
do renowacji dołoży z własnych środków.
Okazało się jednak, że sama konserwacja ambony nie
wystarczy. Potrzebny jest zabieg wytrucia gazem szkodników znajdujących się w wielu innych drewnianych
przedmiotach w całym kościele. W tym celu kościół
trzeba będzie na kilka dni zamknąć. Przeszkodą dla takiego skutecznego zabiegu jest duży koszt zagazowania,
wynoszący około 80 tys. złotych.
Proboszcz parafii o. Stanisław Piankowski prosi o wsparcie finansowe wszystkich, którym nie jest obojętny los
darłowskiej świątyni.
Wytrucie szkodników musi się odbyć w ciągu kilku
najbliższych dni. Chęć pomocy parafii zadeklarował już
Fot. Radosław Koleśnik
burmistrz Darłowa i starosta sławieński. Miejski samoBarokowa ambona z 1684 roku z darłowskiego kościoła rząd i samorząd powiatowy posiadają specjalny fundusz
mariackiego jest poważnie zagrożona. Zabytek zjadają kor- przeznaczony na ratowanie zabytków.
niki a konkretnie larwy kołatka, owada z rzędu chrząszczy

Tak było...

... a tak jest.

Wraz z budową boiska przy SP 3 miasto rozpoczęło modernizację jego otoczenia. W pierwszej kolejności
wyremontowane zostały schody prowadzące do boiska od strony ul. WOP oraz zbudowany chodnik i
postawione ławki. Wartość prac to 45 tys. złotych.

Wręczono Eryki Pomorskie 2009
Telewizja TVN, Kompania Piwowarska, Program Pierwszy Polskiego
Radia, Żegluga Gdańska, Miejski
Klub Sportowy Darłovia i Klub Kolarski Kross Ziemia Darłowska to
tegoroczni laureaci Eryków Pomorskich - nagród Królewskiego Miasta
Darłowa. Gala szóstej już edycji Eryków odbyła się w minioną sobotę w
Centrum Konferencyjnym Hotelu
Jan w Darłówku. Gwiazdą wieczoru była Irena Jarocka. Wśród osób
uczestniczących w gali honorowe
krzesła zajęli wiceminister Stanisław
Gawłowski, wojewoda Marcin Zydorowicz, marszałek województwa
Władysław Husejko, przewodniczący sejmiku Olgierd Geblewicz, posłanka Magdalena Kochan, poseł Jan
Kuriata oraz Milan Vaculik starosta

ze Starego Hrozenkova na czeskich
Morawach. W spotkaniu wzięli
udział także m.in. starosta Andrzej
Lewandowski, burmistrz Sławna
Krzysztof Frankenstein, wójt gminy
Darłowo Franciszek Kupracz oraz
sekretarz Urzędu Miasta Koszalina
Piotr Jedliński. Statuetki zaprojektowane w tym roku przez niemieckiego artystę Wido Bullera trafiły
do instytucji, które przyczyniły się
do rozwoju Darłowa a szczególnie
turystyki, promocji miasta i budowania mocnej marki nadmorskiego
kurortu.
Relacja z gali w TV Darłowo (www.
tv.darlowo.pl)

WYJAZD DO STAREGO HROZENKOVA
Referat Promocji i Współpracy z
zagranicą ogłasza zapisy na wyjazd
do gminy Stary Hrozenkov w Republice Czeskiej. Uprawnione do
wyjazdu są osoby na stałe zameldowane na terenie miasta Darłowa.
Wizyta mieszkańców Darłowa w
gminie Stary Hrozenkov odbędzie
się w ramach wymiany mieszkańców
na podstawie umowy o partnerstwie
między Darłowem a gminą Stary
Hrozenkov. Koszt wyjazdu wynosi
650 złotych (dzieci do lat 3 bezpłatnie). Wyjazd z Darłowa autokarem
nastąpi w dniu 19 lipca w godzinach
popołudniowych a powrót do Darłowa planowany jest na 26 lipca. Ilość
miejsc ograniczona. Zgłoszenia do
końca maja. Decyduje kolejność
zgłoszeń. Zapisy przyjmuje i szcze-

gółowych informacji udziela referat
promocji i współpracy z zagranicą tel. (94) 314 2223-25 w godzinach

Parkowanie bez stref

od 8 do 15 od poniedziałku do piątku.

obowiązywała strefa
płatnego parkowania
na ulicach Darłówka i
W tym roku w Darłowie łę w tej sprawie. Przy- na starym mieście w
płatnych stref parko- pomnijmy, że w roku Darłowie.
wania latem nie będzie. ubiegłym w wakacje
Radni na wniosek burmistrza uchylili swoją
wcześniejszą uchwa-

Skontrolowano
budynki socjalne
Po tragicznym pożarze hotelu socjalnego w Kamieniu Pomorskim
trwają zarządzone kontrole budynków socjalnych w całym kraju.
Podobnie jak i w innych miastach
kilka dni temu w Darłowie kontrolowano stan bezpieczeństwa w
budynkach socjalnych.
Na wniosek wojewody kontrolę
stanu technicznego budynków socjalnych przeprowadziła komisja
w składzie: Powiatowy Inspektor
Nadzoru Budowlanego - inż. Jolanta
Jabłońska, przedstawiciel Komendy
Powiatowej Komendy Straży Pożarnej kapitan Maciej Wojciechowski
i aspirant Grzegorz Mikułko z Komendy Powiatowej Policji w Sławnie. Kontrolę przeprowadzono w
obecności Arkadiusza Michalaka
- dyrektora Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych.
W Darłowie budynki socjalne zlokalizowane przy ulicy Chopina oraz
przy ulicy Portowej 4. Kontrolowano w nich m.in: czy są prowadzone roczne i pięcioletnie przeglądy
budynków, czy budynki posiadają

„książki obiektów”, w których znajdują się najważniejsze informacje
o budynku, m.in. data powstania
budynku, technologia wykonania,
wszystkie kontrole, plany zabezpieczeń przeciwpożarowych itp.
Zwracano uwagę czy w budynkach
są stosowne zabezpieczenia przeciwpożarowe i wytyczone oraz drożne
drogi ewakuacyjne, czy w obiektach
utrzymywany jest porządek, czy niema materiałów łatwo palnych, oraz
czy usuwane są na bieżąco usterki i
zalecenia.
Dla Miejskiego Zarządu Budynków
Komunalnych w Darłowie kontrola
budynków socjalnych wypadła pozytywnie. Budynki spełniają warunki
techniczne dla takich obiektów. W
obu przypadkach zagwarantowane
są wyjścia ewakuacyjne z budynku
zgodne z wymogami przeciwpożarowymi. Na bieżąco MZBK prowadzi książki obiektów budowlanych,
przeprowadza w nich terminowo
wszystkie kontrole wymagane prawem budowlanym.

Otwarcie sezonu wodniackiego
W dniach 27-29.04.2009r. w Parku Wodnym JAN odbył się pierwszy, zorganizowany przez Wodne
Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
Powiatu Sławieńskiego kurs na stopień młodszego ratownika WOPR.
Z grupy ponad 40 młodych ludzi,
którzy przystąpili do kursu uprawnienia młodszego ratownika WOPR
uzyskało 27 osób.
Ukoronowaniem kursu było uroczyste ślubowanie w trakcie festynu z
okazji rozpoczęcia sezonu wodniackiego 2 maja na Wyspie Łososiowej.
Ratowniczą przysięgę w obecności
sztandaru wojewódzkiego okręgu
WOPR odbierali: dyrektor biura
WOPR Województwa Zachodniopomorskiego Apoloniusz Kurylczyk
oraz prezes WOPR Powiatu Sławieńskiego- Andrzej Stępowski.
Organizacja kursu na stopień młodszego ratownika WOPR była pierwszym działaniem naszego oddziału
w ramach przygotowań do sezonu
letniego. Następnym będzie kurs na
stopień ratownika WOPR dla osób
spełniających wymagania: stopień
młodszego ratownika, odpracowane
godziny pracy społecznej na kąpieliskach oraz posiadany patent wodniacki (nurkowy, żeglarski, motorowodny). Prawdopodobnie kurs ten
odbędzie się na początku czerwca.
W imieniu członków WOPR Powiatu Sławieńskiego serdecznie
dziękujemy za nieocenioną pomoc,
jakiej udzielili organizatorom kursu
Państwo Kroplewscy - właściciele
Parku Wodnego JAN oraz Pan Zdzisław Chamier-Gliszczyński – właściciel Hotelu NORD.
W. Śmigielski

Zanim 27 młodych ludzi otrzymało legitymacje młodszych ratowników złożyli uroczyste ślubowanie.

Symulacja akcji ratowniczej z wykorzystaniem pomarańczowych boi - tzw.
PAMELEK.

W poczet członków stowarzyszenia młodych ratowników przyjmował klepnięciem wiosłem prezes sławieńskiego WOPR Andrzej
Stępowski.

Po wyciągnięciu z wody „topielca” ratowniczki medyczne przystąpiły
do akcji.

3-majowe święto
Uroczyste
obchody
rocznicy
uchwalenia
Konstytucji
3-go Maja
rozpoczęły
się mszą
świętą w
kościele
mariackim
oraz paradą
prowadzoną przez
orkiestrę
dętą.
Majowy
piknik
zakończyła swoim
występem
kapela Darłowianie.

Podczas majówki gościnnie wystąpił zespół folkowy ze
Słupska - Niwa Modrego Lnu.

Największym powodzeniem podczas
trzeciomajowego pikniku na zamku cieszyły
się wyroby cukiernicze przygotowane przez
m.in. panie ze Szkoły Podstawowej nr 3,
przedszkola Jacek i Agatka, Hotel Lidia,
cukiernię Makarscy, stowarzyszenie „Na Dzisiaj”, Agnieszkę Bałbatun, Ewę Majdańską i
Joannę Klimowicz.
Całkowity dochód pochodzący ze sprzedaży słodkości został przeznaczony na działalność ośrodka dla dzieci niepełnosprawnych
w Darłowie.

Nowoczesne boisko otwarte

9 maja przy Szkole Podstawowej nr 3 oficjalnie otwarto boisko do piłki nożnej ze
sztuczną nawierzchnią. Jest
to pierwszy obiekt sportowy w województwie zachodniopomorskim wybudowany w ramach II edycji
programu „Blisko Boisko”.
Miasto otrzymało na ten cel
dotację w wysokości 300
tys. złotych (200 tys. od Grupy PZU i 100 tys. z ministerstwa sportu). Samorząd dołożył 354 tys. złotych. Obiekt
poświęcił proboszcz parafii
Św. Gertrudy ks. Eugeniusz
Gnibba.

60 lat
przedszkola

W tym roku przedszkole nr 2
im. Janiny Porazińskiej obchodzi jubileusz 60-lecia istnienia.
Z tej okazji placówka organizuje w dniu 22 maja uroczyste
obchody tego jubileuszu, na
które zaprasza wszystkich byłych i obecnych wychowanków
i pracowników.

Program obchodów uroczystości 60-lecia Przedszkola Nr 2:
Piątek 22 maja 2009
16:00 – msza św. w kościele św. Gertrudy
17:00 – złożenie kwiatów na grobach pracowników
Sobota 23 maja 2009
10:00- piknik rodzinny dla obecnych wychowanków, absolwentów przedszkola i jego pracowników, zwiedzanie
przedszkola, program artystyczny, zabawy

Sesja z absolutorium

W czwartek 23 kwietnia 2009 r.
w darłowskim ratuszu odbyła się
XXX sesja Rady Miejskiej. Głównym tematem sesji było rozpatrzenie
sprawozdania z wykonania budżetu
miasta Darłowo za rok 2008 i udzie-

lenie burmistrzowi absolutorium.
Zarówno komisja rewizyjna RM,
jak i Regionalna Izba Obrachunkowa wnioskowały do Rady Miejskiej
o udzielenie absolutorium. Radni
udzielili je burmistrzowi jednomyślnie.

Miasto pomaga młodzieży
wiejskiej
266 tys. złotych trafi do darłowskiego samorządu z Wojewódzkiego
Urzędu Pracy w Szczecinie. Pieniądze przyznano na realizacje projektu
„stypendia Europejskiego Funduszu
Społecznego szansą edukacyjną dla
młodzieży wiejskiej w Darłowie”.
Stypendia będą wypłacane przez 10
miesięcy i trafią do 133 uczniów
darłowskiego Zespołu Szkół im.
Stefana Żeromskiego (liceum ogólnokształcące i szkoła zawodowa).
Uprawnieni do pobierania stypendium są uczniowie, którzy uczą się w
Darłowie a mieszkają w okolicznych

gminach wiejskich, głownie w gminie Darłowo. Co miesiąc będą otrzymywać po ok. 200 złotych.
- Od kilku już lat darłowski samorząd pozyskuje środki z różnych funduszy, którymi wspieramy uczącą się
w naszych szkołach ponadgimnazjalnych wiejską młodzież. - mówi burmistrz A. Klimowicz. - To jeden ze
sposobów zachęcania młodych ludzi,
głównie z gminy Darłowo by uczyli
się w darłowskim Zespole Szkol im
Stefana Żeromskiego

TYTANI Z LO
W roku 2009 po raz pierwszy w Polsce wystartował konkurs JA TYTAN
promujący wiedzę z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem. Zgłosiło
się 1160 drużyn z całej Polski. W
kwietniu 2009 roku w półfinałowej rozgrywce starły się ze sobą 64

drużyny. Wyłoniono 8 zwycięzców,
wśród których znalazła się drużyna
z darłowskiego Liceum im. Stefana
Żeromskiego „ KLATKA B” w składzie Patryk Pietrzyński i Paweł Morawski (obaj z klasy IIA LO).
MBB

Młodzi chronią środowisko
Miejskie
Przedsiębiorstwo
Gospodarki
Komunalnej
ogłosiło konkurs dla przedszkoli i szkół z terenu miasta
Darłowa pod nazwą: “Mistrzowie zbiórki makulatury
2009”.
Pierwszy etap konkursu trwał
od 2 lutego do 31 marca br. W
grupie przedszkoli zwycięzca
otrzyma nagrodę rzeczową o
wartości 3500 zł. Tej samej
wartości nagrodę otrzyma
najlepsza w zbiórce makulatury szkoła. Ponadto, co miesiąc
trzech najlepszych zbieraczy
otrzyma dyplom oraz nagrodę
specjalną. Wśród przedszkoli
liderem jest Przedszkole nr 1,
które zebrało 1537 kg makulatury,
co w przeliczeniu na jednego przedszkolaka wynosi- 21,05 kg. Kolejne
miejsca zajmują:
- Przedszkole nr 2 im. Janiny Porazińskiej przy ul. Kr. Jadwigi 3 z

W grupie szkół prowadzi Zespół
Szkół w Darłówku, który zebrał już
2606 kg makulatury, co daję średnią
na 1 ucznia 10,68 kg. Drugie miejsce zajmuje SP nr 3 im. Żołnierza
WOP z 1,79 kg na ucznia.

Amatorski Ruch Artystyczny - podsumowanie

Zwycięzcy przeglądu teatralnego - grupa PAJACYK ze szkoły podstawowej w Warszkowie.
W 2009 roku Darłowski Ośrodek
Kultury był organizatorem powiatowych konkursów i przeglądów
odbywających się w ramach Amatorskiego Ruchu Artystycznego. W
ramach tego przedsięwzięcia odbyły się konkurs recytatorski i poezji
śpiewanej, przegląd piosenki dziecięcej, prezentacje zespołów teatralnych, przegląd twórczości zespołów
plastycznych i wiele innych konkursów, których głównymi uczestnikami były dzieci i młodzież z powiatu
sławieńskiego.
7 marca w darłowskim Kinie “Bajka” odbyły się powiatowe eliminacje
54. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego oraz Małego Konkursu
Recytatorskiego. W tym dniu Biblioteka Miejska w Darłowie obchodziła
również 1. rocznicę nadania imienia
Agnieszki Osieckiej (jest to również
12 rocznica śmierci poetki). Specjalnie
z tej okazji ku czci Patronki darłow-

Szeroka plaża w Darłówku Wschodnim
Na plaży w Darłówku Wschodnim kończą się roboty
polegające na odbudowie plaży. Na zlecenie Urzędu
Morskiego w Słupsku plaża została sztucznie zasilona
100-tysiącami metrów sześciennych piasku morskiego.
Jak poinformował nas dyrektor urzędu Mariusz Szubert
koszt prac wyniesie 3,8 mln złotych.

ilością 10,76 kg na dziecko; trzecie
Przedszkole nr 2 im. Janiny Porazińskiej przy ul. M.C. Skłodowskiej
nr 44 z 9,56 kg na przedszkolaka;
czwarte Przedszkole nr 3 „Jacek I
Agatka - z 3 kg na dziecko.

Przypomnijmy, że również w roku ubiegłym ta sama
plaża była refulowana. Wcześniej, przez wiele lat, takie prace nie były robione czego efektem było znaczne
zwężenie plaży. Dziś plaża jest szeroka, co z pewnością
ucieszy wszystkich plażowiczów.

skiej biblioteki zaśpiewała laureatka
konkursu piosenek Marka Grechuty
w Sławnie - Natalia Gadzina ze Złocieńca.
Każdy z uczestników miał okazję
wziąć udział w warsztatach emisji
głosu prowadzonych przez dr Iwonę
Perużyńską ze Słupska, która była jednocześnie przewodniczącą jury konkursu.
4 kwietnia w kinie „Bajka” odbył się
przegląd zespołów teatralnych. W
konkursie wzięło udział 10 zespołów.
W kategorii III (młodzież i dorośli)
laureatem została Grupa Teatralna
Sławieńskiego Domu Kultury, w kategorii I (szkoły podstawowe) najlepsza
okazała się Grupa Teatralna PAJACYK
ze Szkoły Podstawowej w Warszkowie.
Te dwie grupy teatralne awansowały
do finału konkursu w Świdwinie.
18 kwietnia w Darłowie odbył się Powiatowy Przegląd Piosenki Dziecięcej,
Muzycznych Zespołów Estradowych
i Solistów. Na scenie wystąpiło 18
młodych artystów w 3 kategoriach:
7-9 lat, 10-12 lat oraz powyżej 13
lat. Uczestnicy występowali przed publicznością oraz przed jury, w którego
skład weszli: Anna Brachaczek, Hrabia Fochmann - oboje z zespołu BIFF,
Bartosz Matusiak - zespół “Świadomość” i Ludwik Zdanowski - instruktor muzyki, nauczyciel akademicki ze
Szczecina.

Katarzyna Ostrysz z Darłowalaureatka Ogólnopolskiego
Konkursu Recytatorskiego w
kategorii poezja śpiewana.
Podczas przeglądu przewodnicząca
jury Anna Brachaczek przeprowadziła niekonwencjonalne warsztaty dla
wszystkich uczestników dotyczące
śpiewu i ruchu scenicznego.
W kategorii Piosenki Dziecięcej wyróżnienie otrzymał Przemysław Więckowski ze Szkoły Podstawowej nr 1
w Sławnie oraz zespół wokalny FERMATA z Zespołu Szkół w Postominie,
zaś lauretami, którzy wystąpią w finale
wojewódzkim zostali Michalina Wojtukiewicz z Darłowa oraz Aleksandra Bojara ze Szkoły Podstawowej w
Warszkowie.

Ulice Mickiewicza, Długa, Lotników
Morskich i Kopernika w budowie

Prace przy ul. Mickiewicza

W dobrym tempie przebudowywane są ulice Mickiewicza i Długa.
Roboty wykonywane są przez firmę
COLAS Polska. Pod koniec czerwca
te ulice zostaną oddane do użytku.
Koszt przebudowy wyniesie 1.830
tysięcy złotych i w połowie jest dotowany z „Narodowego Programu
Przebudowy Dróg Lokalnych 2008
- 2011” ogłoszonego przez ministerstwo spraw wewnętrznych i administracji.
Jednocześnie kończą się prace przy
modernizacji ul. Lotników Morskich. Jest to wspólna inwestycja
miasta i powiatu, która również
uzyskała rządową dotację w ramach
programu tzw. schetynówek. Przypomnijmy, że rada miejska przeznaczyła na tą inwestycję pół miliona
złotych.

CZWARTEK JAZZOWY
W pubie Bagatella
14 maja o godzinie 20 wystąpi polsko - ukraiński zespół
Dagadana.
Bilety w cenie 15 złotych
dostępne przy wejściu.
Koncert organizuje stowarzyszenie Kultura Sztuka Region.

Choć darowski Orlik nie był jeszcze oficjalnie oddany do użytku,
to 18 kwietnia przy ul. Chopina
rozegrano eliminacje terytorialne
turnieju piłkarskiego EURO SEA
- 2009, organizowanego przez
Związek Miast i Gmin Morskich.
W inauguracyjnym meczu na boisku ze sztuczną trawą zagrała reprezentacyjna szóstka słupszczan ze
Szkoły Podstawowej nr 10 przeciwko drużynie OSiR-u Darłowo. Wygrali młodzi piłkarze ze Słupska 5:3.
Najlepszym zawodnikiem na boisku
był Oskar Gąsiennica ze Słupska.
Najlepszym strzelcem był Nikodem

Głowacki z Darłowa, a najlepszym
bramkarzem Mariusz Staniszewski
również z Darłowa. Obydwie drużyny otrzymały puchary od burmistrza Darłowa i obydwie zakwalifikowały się do finału, który zostanie
rozegrany w Gdańsku w dniach 14
i 15 maja br.
Organizatorem pierwszego piłkarskiego turnieju na boisku Orlik
- 2012 był Ośrodek Sportu i Rekreacji w Darłowie, a pomysłodawcą imprezy Tomasz Bobin - delegat
miasta do ZMiGM.
Fotorelację z imprezy można zobaczyć w galerii serwisu darlowo.pl

Spotkanie
z Janem Koneffke

Przetarg
na Słowackiego
i Wybickiego

Miasto rozpisało przetarg na budowę
ul. Słowackiego. Ta przedwojenna
jeszcze uliczka zostanie zmodernizowana do końca października.
Również w maju wywołano przetarg
na budowę drogi technicznej w przebiegu ulicy Wybickiego (za Netto).
Zostaną tam położone płyty drogowe. Umożliwi to nabywcom działek
budowlanych rozpoczęcie budowy
domów jednorodzinnych.

Prapremiera
na Orliku

ul. Kopernika

NOC MUZEUM
Tegoroczna darłowska noc muzeum
odbędzie się w dniu 18 maja. Impreza rozpocznie się o godzinie 20 i
potrwa do północy. Główną atrakcją
będzie odsłonięcie repliki złotego
gołębia króla Eryka. W programie
także otwarcie wystawy „W objęciach
Wielkiego Brata - sowieci w Polsce w
latach 1945-1993” oraz koncert darłowskiego zespołu „Świadomość”.
Tego wieczora darłowski Zamek
Książąt Pomorskich będzie można
zwiedzić nieodpłatnie.

Niemiecki pisarz Jan Koneffke urodził się 19 listopada 1960 w Darmstadt, w Niemczech.
Literacko
debiutował w 1987 r. i wkrótce
otrzymał nagrodę Leonce i Lena.
Najnowsza jego książka p.t. „Eine
nie vergessene Geschichte”, co w
tłumaczeniu na język polski brzmi
„Nigdy niezapomniana historia”, została wydana w roku ubiegłym. Promocją tej książki w Polsce zajęło się
Niemieckie Forum Kultury Europy
Środkowej i Wschodniej. Spotkanie
z autorem i tłumaczem odbyło się
6 kwietnia 2009 r. w Darłowie w
hotelu „Apollo”. Pisarza powitał i
pożegnał śpiewem chór „Babunie”.
Kilka wybranych fragmentów książki przeczytał autor, a ich tłumaczenia Arkadiusz Sip i Thomas Schulz.
Tematyka powieści obejmuje okres
około stu lat od końca XIX w. do
końca XX w. Autor przedstawia w
niej wspomnienia rodzinne, które
chce uchronić od zapomnienia. Spora część akcji powieści dzieje się na
Pomorzu Środkowym i w Darłowie
nazwanym przez autora Freiwalde.
Jan Koneffke pisze o mieszkańcach
Darłowa, a w tle o murach miejskich, zamku księcia Bogusława,
fosie zamkowej, kościele Mariackim,
Bramie Kamiennej i wzgórzu Kopa.
Akcja powieści kończy sie w latach
powojennych w końcu XX wieku,

Niemiecki pisarz Jan Koneffke
podpisywał podczas spotkania
nieliczne egzemplarze swoje
książki.
kiedy to ojciec synowi pokazuje
już nie niemieckie Darłowo i jego
mieszkańców. W znacznym stopniu
rodzina autora powieści pochodziła z Pomorza i z Darłowa, stąd zapewne zainteresowanie pisarza tymi
ziemiami. Akcja innych jego książek
dzieje się w wielu zakątkach Europy i
świata. Czy powieść związana z Darłowem ukaże się po polsku - jeszcze
nie wiadomo.
Fotorelację ze spotkania autorskiego można obejrzeć w galerii serwisu
darlowo.pl.

Na terenie Darłowa znajduje się blisko pięćdziesiąt murowanych stacji
transformatorow ych
należących do zakładu
energetycznego. Większość z nich ma elewacje w opłakanym stanie.
Na skutek interwencji
burmistrza firma energetyczna zadeklarowała, że będzie je remontować. W trakcie remontu
jest pierwszy z nich przy
ulicy Podzamcze w pobliżu zamkowej fosy
(zdjęcie dolne).
Stacje
transformatorowe swoim obecnym
wyglądem
oszpecają
Darłowo. Energetycy deklarują, że to się wkrótce
zmieni.

ORLIK 2012

Zespół Szkół im. Stefana Żeromskiego oraz Urząd Miejski w Darłowie serdecznie zapraszają na piknik sportowo - rekreacyjny z okazji uroczystego
otwarcia kompleksu boisk - Moje Boisko ORLIK 2012.
W programie m.in. gry i zabawy dla dzieci, dobra muzyka i poczęstunek.

SOBOTA - 16 MAJA GODZINA 12:00
MIEJSCE: BOISKO PRZY LICEUM

NOWOŚĆ - TV Darłowo
Oficjalna strona internetowa Miasta Darłowo została wzbogacona o
kolejną, nową i atrakcyjną zakładkę - TV Darłowo. Od tej chwili
wszyscy posiadacze internetu, za
pośrednictwem komputera lub telefonu komórkowego, będą mogli
oglądać za pośrednictwem specjalnej stacji on-line - TV Darłowo.
TV Darłowo to telewizja internetowa, w skład której wchodzą
trzy kanały tematyczne: Filmowa
Kronika Darłowa w skrócie FKD,
Miejska Trasa Turystyczna - MTT
oraz kanał Q+r czyli Kultura i
Rozrywka. Pierwszy z nich będzie
emitował programy, których tematyka najogólniej ujmując będzie
dotyczyła spraw codziennych. Tu
upubliczniony zostanie film zarówno z realizacji nowej inwestycji
w Darłowie jak również z relacją
z pierwszego dnia kalendarzowej
wiosny. Filmowa Kronika Darłowa
to nic innego jak codzienne życie
miasta i jego mieszkańców.
Zupełnie inny charakter z samego założenia posiada kanał MTT
- czyli Miejska Trasa Turystyczna.

Nazwa ta funkcjonuje nie od
dziś i zdążyła
się już zakorzenić w świadomości nie tylko
Darłowiaków.
Głównym zadaniem
tego
kanału będzie
pokazanie Darłowa jako miasta z klimatem,
pełnego uroków i zabytków.
Sukcesywnie w
kanale tym pojawiać się będą
filmy, pokazujące w sposób ciekawy największy zabytkowy skarb
Darłowa - jego dziedzictwo historyczne. W chwili obecnej można
zobaczyć dwa z całej serii powstających programów o wizytówkach
miasta Króla Eryka (Kościół Św.
Gertrudy, Kościół NMP). Tu w
rolę narratora wcielił się darłowski
przewodnik - Leszek Walkiewicz.
Trzeci z kanałów tematycznych za-

Rybak ma 90 lat

Kilka dni temu w darłowskiej Fontannie z Rybakiem uruchomiono
nieczynne od wielu lat cztery rzygacze
w kształcie głów mitycznych zwierząt.
Z ich pysków na cztery strony świata przelewa się woda do prostokątnych trawertynowych mis. Fontanna
zwieńczona brązową figurą Rybaka
trzymającego w rękach model kadłuba łodzi stała się symbolem Darłowa.
Ufundowała go rodzina Hempten-

Wizyta w Saint Doulchard
Na początku maja trzyosobowa delegacja darłowskiego samorządu
przebywała w zaprzyjaźnionym francuskim mieście Saint Doulchard. na
zaproszenie mera Daniela Bezard
do Francji pojechała zastępca burmistrza Elżbieta Karlińska, radny
Bogdan Sajko i Bogdan Herbeć dyrektor szkoły w Darłówku, która od
lat ściśle współpracuje z francuskim

Zapraszamy do oglądania www.
tv.darlowo.pl lub za pośrednictwem portalu YouTube.com

partnerem.
Darłowiacy wzięli udział w otwarciu
nowego domu kultury zlokalizowanego przy ul. Darłowskiej. Rozmawiano o kontynuacji programu
dalszej wymiany młodzieży między
Darłowem a Saint Doulchard.
Koszt pobytu samorządowców pokryła strona francuska.

31 maja dzieci
nie będą się nudzić
W przeddzień międzynarodowego
dnia dziecka, w niedzielę 31 maja
darłowscy wędkarze zapraszają dzieci
na festyn wędkarski.
Na stawiku w parku Conrada
(między Darłowem a Darłówkiem
Wschodnim) zostaną rozegrane zawody wędkarskie. Będzie również
ognisko z pieczeniem kiełbasek oraz
upominki dla wszystkich uczestników i nagrody dla zwycięzców.

rezerwowany został dla Kultury i
Rozrywki. Można w nim obejrzeć
relacje z największych wydarzeń
mających miejsce w Darłowie,
wakacyjnych event’ów, koncertów
gwiazd czy transmisji z Mistrzostw
Polski w Piłce Siatkowej Plażowej.

macherów – bogatych armatorów
statków żaglowych. Fontannę z Rybakiem zaprojektował znany niemiecki artysta Wilhelm Gross. Uroczyste
otwarcie fontanny nastąpiło równo
90 lat temu w roku 1919.
Z okazji 90 – lecia odsłonięcia Fontanny z Rybakiem 30 kwietnia w hotelu „Apollo” w Darłówku Muzeum
Zamku Książąt Pomorskich otworzyło wystawę p.t. „Rybak i rybacy na
pocztówce”.

Zapraszamy młodych wędkarzy do
14 roku życia, koniecznie z dorosłym opiekunem - mówi Piotr Ebel
prezes koła Polskiego Związku Wędkarskiego w Darłowie.
Impreza rozpocznie się o godzinie 11
i ma potrwać do godziny 15.
Tego samego dnia Dom Dziecka
zaprasza na tradycyjny już festyn rodzinny do swojego ogrodu. Szczegóły wkrótce na plakatach.

WOPR zaprasza
Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Powiatu Sławieńskiego zaprasza na następujące kursy:
1. kurs na stopień ratownika WOPR
Wymagania: stopień młodszego ratownika, ukończone 16 lat, specjalistyczna karta pływacka ( możliwość
uzyskania w trakcie kursu), potwierdzone odpracowanie godzin społecznych, jeden z patentów przydatnych
w ratownictwie (nurkowy, motorowodny, żeglarski),

Cena: 500 zł + 50 zł za specjalistyczną kartę pływacką. Termin 01 – 07.
06. 2009.
Szczegółowe informacje: WOPR
Powiatu Sławieńskiego ,tel. 607 304
852.
2. kurs na stopień sternika i starszego
sternika motorowodnego.
Wszelkich informacji udziela instruktor prowadzący – tel. 606 357
820.

