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W maju komisja 
planowania Rady 
Miejskiej w Dar-
łowie analizowała 
wnioski o zmianę 
miejscowych pla-
nów zagospodaro-
wania przestrzen-
nego. 
Część z tych wnio-
sków napływających 
od właścicieli grun-
tów znajdujących się 
między Darłowem 
a Darłówkiem Za-
chodnim dotyczyła zgody na zabu-
dowę tych obszarów.
Radni jednoznacznie i jednogło-
śnie odrzucili te wnioski.
- Obecna powódź w Polsce pokaza-
ła jakie niebezpieczeństwo powsta-
je gdy pozwala się budować domy 

Darłowski samorząd odniósł ko-
lejny sukces. Ministerstwo Sportu 
opublikowało listę 102 samorzą-
dów z całej Polski, które otrzyma-
ją dotację z programu „Budowa 
wielofunkcyjnych boisk sporto-
wych ogólnie dostępnych dla dzie-
ci i młodzieży”. Wśród laureatów 
konkursu jest również Darłowo. 
- Bardzo się cieszę z tej kolejnej 
sportowej inwestycji, która powsta-
nie dzięki zdobyciu 50-procento-
wej dotacji z ministerstwa - mówi 
burmistrz A. Klimowicz. - Boisko 
na pewno powstanie jeszcze w tym 
roku, wkrótce rozpiszemy przetarg 
na jego budowę - deklaruje bur-

Ministerstwo Sportu dofi-
nansuje boisko w Darłówku

mistrz. 
Nowy obiekt będzie wybudowany 
przy Zespole Szkół im. Lotników 
Morskich w Darłówku. W miejscu 
dzisiejszego boiska trawiastego po-
wstanie nowoczesne boisko z poli-
uretanu przystosowane do gier ze-
społowych: piłki ręcznej, siatkówki, 
koszykówki a także tenisa ziemnego. 
Boisko będzie ogrodzone 4-metro-
wym parkanem. W trakcie roku 
szkolnego będzie służyć młodzieży 
szkolnej a latem turystom.
Przypomnijmy, że boisko wielofunk-
cyjne w Darłówku będzie już szó-
stym obiektem sportowym, na który 
miasto zdobyło dotację w trakcie tej 

kadencji samorządu. Pierwszym wy-
budowanym dzięki dotacji obiektem 
było boisko wielofunkcyjne przy ul. 
Sportowej. Następne to: boisko do 
gry w piłkę nożną ze sztucznej trawy 
przy szkole podstawowej nr 3 i „Or-
lik” przy liceum. 
Wkrótce rozpoczną się prace ziemne 
przy budowie nowego „Orlika” na 
osiedlu Stanisława Wyspiańskiego 
oraz Euroboiska przy ul. Sportowej.
Najprawdopodobniej też, jeszcze w 
tym roku powstanie siódme boisko 
- przy gimnazjum im. Stanisława 
Dulewicza. Będzie to jedyny obiekt 
wybudowany w 100 procentach za 
pieniądze miejskie.

Darłowscy radni przeciwni  
zabudowie polderów  
zalewowych

zbyt blisko rzeki. 
- mówi przewodni-
czący komisji plano-
wania Czesław Woź-
niak. - W Darłowie 
uniknęliśmy błędów, 
które popełniono 
w wielu gminach w 
Polsce. Dlatego nie 
wyrażamy zgody 
na zabudowę łąk w 
pobliżu rzeki Gra-
bowej. Jest to teren 
zagrożony powodzią. 
Nie powinien być 

użytkowany w inny sposób niż do 
tej pory - podsumowuje Wożniak.
Przypomnijmy, że w 2005 roku ob-
szar ten był zalany po przerwaniu 
wału przeciwpowodziowego w po-
bliżu wsi Porzecze.

Czesław Woźniak



Darłowski samorząd ogłosił prze-
targ nieograniczony na budowę 
ulicy mjr Hubala.
 Leżąca na osiedlu Bema żużlowa 
droga mjr Hubala liczy 273 metry 
długości. Wkrótce zostanie prze-
budowana i będzie mieć dwa pasy 
ruchu po trzy metry każdy. Przebu-

W ramach obchodów 60-lecia Miej-
skiego Klubu Sportowego „DAR-
ŁOVIA” Darłowo w dniu 20 czerw-
ca 2010 r. o godz. 17.00 rozegrany 
zostanie w Darłowie mecz charyta-
tywny na rzecz Dziennego Ośrodka 
Rehabilitacyjno - Terapeutycznego, 
pomiędzy Darłovią a gwiazdami pol-
skiej piłki „Przyjaciele Wojtka Pola-
kowskiego”.
  Zarząd klubu informuje, że bile-
ty na to spotkanie - w cenie 10 zł 
- można będzie od 1 czerwca b.r. 

PIŁKARSKIE ŚWIĘTO

nabyć w przedsprzedaży, w następu-
jących punktach w Darłowie:
Dzienny Ośrodek Rehabilitacyjno - 
Terapeutyczny, ul. Wieniawskiego 
8
Sklep RTV AGD, ul. Wojska Polskie-
go 64
Pizzeria „Bagatella”, ul. Powstań-

ców Warszawskich 65
 Jednocześnie Zarząd informuje, że 
na to spotkanie nie obowiązują kar-
nety wstępu.

Budowa ulicy mjr Hubala

dowa będzie polegać na położeniu 
nawierzchni z kostki betonowej. 
Planowany termin zakończenia in-
westycji 31 sierpień 2010 r.
Wykonawcą ulicy będzie firma 
DROBET. Miasto zapłaci jej prawie 
326 tys. złotych. 

Ulica Chabrowa to nowowydzielona 
droga w okolicy Alei Jana Pawła II. 
Jest ona równoległa do ulicy Sporto-
wej i ciągnie się od ulicy Fiołkowej do 
Makowej. Na obszarze przyległym 
do tej wyznaczonej drogi sprzedano 
14 nieruchomości. Aktualnie trwa  

Przystąpiono do uzbrajania 
ulicy Chabrowej

przetarg nieograniczony na budowę 
sieci wodociągowej i sieci kanali-
zacji sanitarnej wraz z przyłączami. 
Po położeniu wodociągu i systemu 
odbioru ścieków samorząd planuje 
ogłoszenie następnego przetargu na 
wykonanie tam drogi technologicz-
nej z odzyskanej z rynku trylinki.

Rozstrzygnięto przetarg nieograni-
czony na wykonanie w Darłowie 
chodnika najazdowego przy ulicy 
Emilii Plater. Przetarg wygrała Firma 
Wielobranżowa Wacław Wysocki, 
która zaoferowała najniższą cenę re-
alizacji - 77.806 zł. Inwestycja będzie 

Przebudowa ulicy Emilii Plater
polegać na wybudowaniu z kostki 
betonowej chodnika o szerokości 1,3 
m i długości 410 m wraz ze zjazdami 
dostosowanymi do szerokości bram. 
Termin realizacji inwestycji 18 czer-
wiec 2010 rok.

W dniach 28-30 maja 2010 r. 
mieszkańcy Darłowa i okolicznych 
miejscowości pokazali swoje wiel-
kie serca wspierając akcję „Darło-
wo dla powodzian”.
W piątek 28 maja br. uczniowie ze 
szkół: Szkoły Podstawowej nr 3 w 
Darłowie, Zespołu Szkół w Darłów-
ku, Miejskiego Gimnazjum w Dar-
łowie, Zespołu Szkół w Dąbkach 
i Zespołu Szkół Morskich oraz z 
Przedszkoli nr 1, 2 i 3 zorganizowali 
zbiórki żywności i innych artykułów 
potrzebnych mieszkańcom zalanych 
terenów. Pomysłów było wiele, w 
szkołach odbywały się akcje promo-
cyjne, młodzież wystawiła kosze i 
wyznaczyła pomieszczenia w których 
można było zostawić dary. Pomysło-
wością wykazały się przedszkolaki, 
które wraz z wychowawczyniami 
zrobiły zakupy w Biedronce i prze-
kazały dla powodzian.    
Sobota była dniem zbiórek zorga-
nizowanych przez wolontariuszy ze 
Szkolnych Klubów Wolontariusza 
w miejscowych sklepach: Bato, De-
licja, Drogeria Jantar, Centrum Bu-
dowlane Mrówka, Biedronka, Lidl, 
Netto.
Ponadto wiele osób przyłączyło się 
do zbiórki, która prowadzona była 
w Urzędzie Miejskim w Darłowie. 

Pomogliśmy powodzianom z Gąbina

W ciągu dwóch dni: soboty 29 i nie-
dzieli 30 maja, darłowianie wsparli 
akcję zapełniając hol urzędu arty-
kułami spożywczymi, chemicznymi, 
przemysłowymi oraz odzieżą.
Akcję „Darłowo dla powodzian” 
prowadziło Darłowskie Centrum 
Wolontariatu przy współpracy z: 
Szkolnymi Klubami Wolontariusza 
działającymi przy darłowskich szko-
łach oraz szkole w Dąbkach, dar-
łowskimi przedszkolami, Urzędem 
Miejskim w Darłowie oraz Miejskim 
Ośrodkiem Pomocy Społecznej.
Łącznie w ciągu całej akcji udało się 

zebrać ponad 3 tony artykułów, w 
tym m.in. artykuły spożywcze jak 
cukier, mąka, dania gotowe, konser-
wy, ryż, kasza, olej, makaron, soki, 
wodę, artykuły higieniczne, w tym 
mydło, kremy, papier toaletowy, pie-
luchy, artykuły chemiczne jak np. 
płyny, proszki, worki, rękawiczki, 
ścierki oraz pościel, ręczniki, kołdry, 
poduszki i odzież. 
Dary przekazano 2 czerwca miesz-
kańcom terenów objętych powo-
dzią w gminie Gąbin koło Płocka 
za pośrednictwem firmy „PortFish” 
z Darłowa.

„Jarmark agroturystyczny”, jaki 
miał miejsce 5 czerwca w Darłówku 
wschodnim był jednocześnie inau-
guracją sezonu turystycznego na 
Ziemi Darłowskiej. 

Impreza odbyła się na terenach przy 
Latarni Morskiej, gdzie rozłożyło się 
16 stoisk prezentujących ofertę gospo-
darstw agroturystycznych i ośrodków 
wczasowych. 
Na scenie usytuowanej przy falochro-
nie prezentowały się kolejno zespoły 
i soliści: Darłowska Orkiestra Dęta, 
Zespół Ludowy Pieńkowianie, Zespół 
Ludowy Darłowianie, Olga Mazur 
ze Sławna,  grupa taneczna ze Szkoły 
Podstawowej w Staniewicach, grupa 
taneczna z Darłówka pod kierownic-
twem Anny Dąbrowskiej.
W połowie jarmarku jury, w którym 
zasiadali m.in. starosta sławieński An-
drzej Lewandowski i burmistrz Dar-
łowa Arkadiusz Klimowicz ogłosiło 
wyniki Konkursu Kulinarnego. Lau-
reatami zostali: w konkurencji: Lokal-
ny specjał kulinarny - Zdzisław Wilk 

Udany Jarmark Agroturystyczny

ze Stowarzyszenia Agroturystycznego 
Ziemi Darłowskiej  ZAGRODA za 
ser kozi, Bożena Kożuchowska za  sa-
łatkę śledziową; Miody pitne, nalewki 
i inne trunki - Jolanta Furtak z Biało-

gardu za miód z pyłkiem kwiatowym, 
Anna Rój (sołectwo Pieńkowo) za tort 
bezowy z owocami. 
Na scenie prezentowali swoje talenty 
i umiejętności również Zespół Ludo-
wy Ostrowianie, Zespół Dygowianki 
z Dygowa, Jerzy Stawski, zespół fol-
kowy ZGAGAFARI z Darłowa oraz 
szantowy zespół wokalno - instrumen-
talny KUBRYK z Ustki. Wiele osób, 
wzięło udział w warsztatach rękodzieła 
robiąc sobie własnoręcznie artystyczną 
pamiątkę.
Głównym Organizatorem było Sta-
rostwo Powiatowe w Sławnie przy 
współpracy z miastem Darłowo, gmi-
ną Darłowo, Stowarzyszeniem Agro-
turystycznym ZAGRODA, Ośrod-
kiem Sportu i Rekreacji w  Darłowie, 
Darłowskim Ośrodkiem Kultury.
Fotorelacja - www.darlowo.pl (galeria 
- wydarzenia)



W kinie „Bajka” w Darłowie 19 
maja uroczyście obchodzono  jubi-
leusz 25-lecia Oddziału Rejonowe-
go Polskiego Związku Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów w Darłowie.
 Bez wątpienia jest to największa do-
browolna, niezależna organizacja po-
zarządowa. Obecnie związek liczy 250 
członków. Pierwszą przewodniczącą 
zarządu rejonowego w Darłowie była 
Stanisława Nowik. Zastępował ją Jerzy 
Łopuski. Od pięciu lat przewodniczy 
darłowskiemu zarządowi rejonowemu 
Danuta Puczyńska, która objęła prze-
wodnictwo po Barbarze Edyk.
Od wielu lat trwa owocna współpraca 
z Klubem Tęcza przy Miejskim Ośrod-
ku Pomocy Spo-
łecznej. Wielkim 
p o w o d z e n i e m 
cieszą się wyjazdy 
do Teatru Dra-
matycznego w 
Koszalinie, Słup-
sku oraz Teatru 
Muzycznego w 
Gdyni. Systema-
tycznie organizo-
wane są wycieczki 
turystyczno - 
krajoznawcze do 
Trójmiasta, Koło-
brzegu, Ogrodu 
we Włokach, ZOO Safari w Świerko-
cinie itp. Na stałe zadomowiły się w 
kalendarzu seniorów coroczne grzybo-
branie, obchody Dnia Kobiet, Dnia 
Babci i Dziadka oraz  obchodzone 
wspólnie z władzami miasta uroczyste 
Spotkania Opłatkowe. 

Jubileusz ćwierćwiecza darłowskiego oddziału Pol-
skiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów

W czasie swej działalności darłow-
ski emeryci napotkali na wyjątkowe 
wsparcie ze strony Jadwigi i Henryka 
Uklejów, którzy prowadzą Ośrodek 
Wczasowy „Róża Wiatrów. Otóż co-
rocznie od wielu lat po sezonie letnim 
przyjmują oni bezpłatnie emerytów i 
rencistów na turnusy wypoczynkowe i 

W połowie maja ukazała się 
najnowsza sensacyjna powieść 
kryminalna Marka Krajewskie-
go. „Erynie” - jest zarazem po-
czątkiem nowego kryminalnego 
cyklu tego autora. Akcja krymi-
nału rozgrywa się we Lwowie, a 
głównym bohaterem jest komi-
sarz Edward Popielski znany już 
czytelnikom z powieści „Głowa 
Minotaura”.
Marek Krajewski zadebiutował 
w 1999 r. publikując „Śmierć 
w Breslau”. Jest autorem cyklu 
sześciu kryminałów o Eberhar-
dzie Mocku, wrocławskim szefie 
policji kryminalnej, dwóch na-
pisanych wspólnie z Mariuszem 
Czubajem o gdańskim nadko-
misarzu Jarosławie Paterze oraz 
pierwszej o lwowskim komisarzu 
Edwardzie Popielskim. Książki 
Marka Krajewskiego zostały już 
przetłumaczone na 17 języków: 
angielski, czeski, duński, francu-
ski, grecki, hebrajski, hiszpański, 
holenderski, litewski, niemiec-
ki, norweski, rosyjski, szwedzki, 
słowacki, ukraiński, węgierski i 
włoski.
Erynie w mitologii greckiej były 
boginiami zemsty strzegącymi 
prawa społecznego i naturalnego. 
Zostały zrodzone z krwi okale-
czonego Uranosa, spadającej na 

ERYNIE - najnowsza książka 
Marka Krajewskiego

Matkę Ziemię. Przedstawiane są 
jako staruchy z wężami zamiast 
włosów, psimi głowami, ciałami 
czarnymi jak węgiel, skrzydła-
mi nietoperzy i przekrwionymi 
oczami. Były trzy Erynie: Alekto 
- niestrudzona, Megajra - wroga, 
zawistna i Tyzyfone - mścicielka, 
wymierzająca karę, ta szczególnie 
prześladowała zabójców. Zada-
niem Erynii było prześladowanie 
przestępców, przede wszystkim 
zabójców, lecz także śmiertelni-
ków naruszających prawa boskie 
oraz ład społeczny.
Boginie Alekto, Megajra, Tyzy-
fona, stojące na straży prawa - to 
zarazem tytuły trzech części „Ery-
nii”, najnowszej powieści Marka 
Krajewskiego. 
W maju 1939 r. we Lwowie ginie 
mały chłopiec. Roznosi się wieść, 
że Żydzi zamordowali dziecko do 
celów rytualnych. Wybucha pa-
nika, wszyscy boją się o swe dzie-
ci. Mieszkańcy liczą, że komisarz 
Popielski wykryje sprawcę mordu 
zwanego Herodem, ale ten nie 
chce kierować dochodzeniem...
Od 4 maja na  antenie Polskiego 
Radia „Trójka” w poniedziałki, 
wtorki, środy i czwartki o godz. 
20.50 powieść czytana jest w od-
cinkach.

Wszystkich internautów zapra-
szamy do sieciowej telewizji - TV 
Darłowo, gdzie prezentujemy krót-
kie filmy z miejskich wydarzeń.
Ostatnio dodaliśmy nowe filmy:
z Biegu Flagi, z meczu radnych 
Rady Miejskiej w Darłowie i 
urzędników miejskiego ratusza, z 
rajdu rowerowego „zachowaj trzeź-

Nowe filmy w TV Darłowo

wy umysł”,
a także z pikniku agroturystyczne-
go, który odbył się w Darłówku 6 
czerwca.
Zapraszamy także do fotogalerii 
na stronie internetowej darlowo.
pl. Tam prezentujemy zdjęcia ze 
wszystkich wydarzeń w Darłowie.

Przewodnicząca Danuta Puczyńska

Z udziałem władz województwa 
zachodniopomorskiego wojewody 
Marcina Zydorowicza i marszałka 
Władysława Husejki w dniach 14 
- 16 maja w Darłowie nad stanem 
bezpieczeństwa zachodniopomor-
skich kąpielisk oraz służb ratow-
nictwa wodnego i bezpiecznego 
wypoczynku letniego obradowali 
i szkolili się przedstawiciele samo-
rządów i specjaliści od ratownic-
twa wodnego.
Konferencja miała na celu dobre 

Specjaliści od bezpieczeństwa kąpielisk z województwa  
zachodniopomorskiego obradowali i szkolili się w Darłowie

przygotowanie kąpielisk w całym 
województwie przed sezonem let-
nim. Fakt, że konferencja odbyła się 

w Darłówku potwierdza naszą silną 
pozycję wśród morskich kąpielisk 
zachodniopomorskich.

rehabilitacyjne. Na przestrzeni 12 lat 
z ich gościnności skorzystało ponad 
150 darłowskich emerytów i renci-
stów.  
Uroczystości jubileuszowe poprze-
dziła msza św. w Kościele Mariac-
kim. Program artystyczny rozpoczęła 
Darłowska Orkiestra Dęta pod kie-
rownictwem Zenona Lesnera.
Część artystyczną doskonale dopaso-
waną do srebrnego jubileuszu wyre-
żyserowała i perfekcyjnie prowadziła 
Ewa Majdańska. Wystąpił w niej 
chór pod kierownictwem Krystyny 
Leśniewskiej i grupa recytatorska 

Miejskiego Gimnazjum im. S. Dule-
wicza.
Po części oficjalnej około 150 eme-
rytów biorących udział w spotkaniu 
poczęstowano przekąskami i potrawa-
mi z grilla, które serwowana w rytm 
przygrywającej kapeli „Darłowianie”.



W Darłówku Wschodnim na ob-
szarze od Latarni Morskiej wzdłuż 
falochronu brzegowego aż do hotelu 
Apollo wraz z ulicą Zawiszy Czarne-
go trwa zagospodarowanie terenu na 
nadmorską promenadę oraz dróżki 
spacerowe z ławkami.
Na betonowym brzegowym falo-
chronie na wschód od Latarni Mor-
skiej buduje się dwupoziomowy 
pomost spacerowy ze schodami i 
siedziskami. 
Promenada  jest wykonywana z 
drzewa egzotycznego o nazwie bang-
kirai. Ten gatunek bardzo twardego, 
odpornego na ścieranie i warunki 
atmosferyczne drewna rośnie w In-
donezji, Malezji i Filipinach. Jego 
struktura jest tak zwarta, że rzucone 
do wody tonie. Promenada składa się 
z pomostu dolnego o długości 168 
m i górnego o długości 156 m. Od 
strony morza na całej swej długości 
pomost jest zabezpieczony balustra-
dą o wysokości 110 cm. Umożliwi 
on podziwianie nadmorskich wido-
ków w szerokiej perspektywie i spa-
cerowanie po szczycie falochronu. W 
pewnej części wyższy poziom pomo-
stu będzie miał siedziska do opalania 
się. Na poszczególnych odcinkach 
falochron między poziomem pierw-

Nadmorska promenada 
z egzotycznego drewna

szym i drugim zabudowany będzie 
drewnianymi siedziskami. Wejście i 
zejście na pomosty umożliwią drew-
niane schody.
Teren na wschód od Latarni Mor-
skiej zostanie połączony deptakiem 
o szerokości 10 m z nowym placem, 
jaki jest budowany na przedłużeniu 
ul. Zawiszy Czarnego oraz dalej z 
układem dróżek spacerowych do 
hotelu Apollo. W ramach projektu 
jest całkowicie przebudowana ulica 
Zawiszy Czarnego i przedłużona, aż 
do drewnianej promenady zabudo-
wanej na falochronie. Cały teren zo-
stanie oświetlony, odwodniony oraz 

zabudowany elementami małej ar-
chitektury. Przewidziano także niską 
i średnią zieleń. Realizacja projektu 
bez wątpienia podniesie atrakcyj-
ność turystyczną Darłowa. 
Inwestycją zajmuje się wyłoniona w 
przetargu firma Selfa z Koszalina, 
która wgrała przetarg nieograniczo-
ny i kosztem 2,6 mln zł realizuje to 
przedsięwzięcie. 
Na ten cel darłowski samorząd 
otrzyma 50 procentowe dofinan-
sowanie ze środków Regionalnego 
Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego na lata 
2007 - 2013.

Przetarg nieograniczony „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji 
sanitarnej wraz z przyłączami w ulicach Wiosennej 
i Letniej w Darłowie”

WYNIKI PRZETARGÓW

„Budowa ulicy mjr Hubala w Darłowie”

Przetarg nieograniczony
„Budowa ulicy Jana Matejki w Darłowie”

Remont nawierzchni parkingów przy ulicach Wieniawskiego 23  
i Rynkowa 6 w Darłowie”. 

Przebudowa i remont ciągów pieszych w parku gminnym przy ul. 
M. Skłodowskiej –Curie w Darłowie

Utwardzenie opaski drogi przy ul. Emilii Plater

Przebudowa kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami zakoń-
czonymi wpustami ulicznymi w ulicy Portowej 

9 czerwca Rada Miejska na 45 se-
sji podjęła kilka ważnych uchwał. 
Radni postanowili zaciągnąć kredyt 
w wysokości niespełna 5,5 milio-
na złotych, który w całości zostanie 
przeznaczony na sfinansowanie nie-
których miejskich inwestycji. 
Po zaciągnięciu kredytu wskaźnik 
zadłużenia miejskiego budżetu wy-
niesie 22,03% (przy dopuszczalnych 
przepisami 60 procentach). Dla po-
równania: miasto Białogard planuje 
w tym roku zadłużyć się do ok. 44%, 
Kołobrzeg do ok. 47%, a Sławno do 
ok. 50%.
Radni dokonali również zmian w 
budżecie miasta. Pozwolą one na 
sfinansowanie m.in. przebudowy 
schodów przy SP 3, opracowaniu 
dokumentacji technicznej budowy 
ogólnodostępnego WC w podzie-
miach ratusza (wejście będzie od 
strony kościoła). Wymianę kamery 
na latarni morskiej i konserwację 
monitoringu miejskiego i zwiększe-

Radni podzielili pieniądze
nie środków na remonty dróg, par-
kingów i chodników (o ok. 250 tys. 
złotych).
Radni przeznaczyli również 9 tys. 
złotych na zakup 8 kamer dla mo-
nitorowania szkoły i najbliższego 
otoczenia „Trójki”. Zadecydowano 
również o przeznaczeniu pieniędzy 
na remont dachu przedszkola nr 3 
(przy zamku) i przebudowę balustra-
dy na moście przy ul. Powstańców 
Warszawskich.
Dzięki decyzji radnych miasto za-
kupi łóżeczka dla noworodków dla 
oddziału ginekologiczno - położni-
czego szpitala w Sławnie, a także sfi-
nansuje część kosztów sprowadzenia 
do Darłowa srebrnego ołtarza, któ-
ry przez 3 miesiące będzie ekspo-
nowany w muzeum powiatowym. 
Rada zwiększyła również dotację 
dla Darłowskiego Ośrodka Kultury 
z przeznaczeniem na zakup nowego 
sprzętu nagłaśniającego. Przypo-
mnijmy, że zakup takiego sprzętu 

stał się pilną koniecznością po tym 
jak Klub Kolarski Ziemia Darłow-
ska odebrał DOK-owi nagłośnienie, 
które przez kilka ostatnich lat było 
przez DOK użytkowane ale oficjal-
nie było własnością klubu. Pieniądze 
otrzyma również Miejska Biblioteka 
im. Agnieszki Osieckiej. Posłużą one 
na zapewnienie wkładu własnego do 
wniosku z programu „Infrastruktura 
bibliotek” - jest szansa, że nasza bi-
blioteka otrzyma dodatkowe wypo-
sażenie. Pieniądze otrzyma również 
OSiR na utrzymanie plaż i urząd 
miejski na zakup sprzętu elektro-
nicznego. Pieniądze pójdą również 
na ogrodzenie liceum od strony ul. 
Chopina i przygotowanie miasta do 
nowych inwestycji, takich jak budo-
wa ul. Nadmorskiej (równoległej do 
ul.Marynarskiej, łączącej ul. Lotni-
ków Morskich z portem rybackim) 
i przebudowę ul. Flisackiej.
Radni przyjęli także informację na 
temat przygotowania miasta do se-
zonu turystycznego.

Na ostatniej sesji Arkadiusz Kli-
mowicz zakomunikował radnym, 
że podjął decyzję o obsadzeniu 
stanowiska dyrektora Zespołu 
Szkół im. Lotników Morskich  

Burmistrz podjął decyzję w sprawie dyrektora
w Darłówku.
Osobą, która zyskała uznanie 
burmistrza i pokieruje szkołą przez 
najbliższe 5 lat jest Bożena Tatuśko.
Przypomnijmy, że Bożena Tatuśko 

kieruje szkołą od 1 września 2009 
roku, kiedy to dotychczasowy 
dyrektor Bogdan Herbeć został Dy-
rektorem Zespołu Szkół im. Stefana 
Żeromskiego.



W sobotę 29 maja w ramach kampanii profilaktycznej „Zachowaj 
Trzeźwy Umysł” na boiskach w Szkole Podstawowej nr 3 odbył się fe-
styn sportowo - rekreacyjny obejmujący szereg imprez i konkursów 
dla dzieci.
Rozpoczęto go bezpiecznym rowerowym rajdem rodzinnym. Nstępnie na 
asfaltowym boisku szkolnym rozegrano liczne konkurencje. Laureatami 
konkursu plastycznego zostali:  Paulina Kawczyńska, Edyta Kłosowska, 
Kacper Redliński, Emilia Kowalewska, Julka Studzińska i Natalia Olszew-
ska.  
W trakcie festynu na boisku ze sztucznej trawy odbył się towarzyski mecz 
piłki nożnej - urzędnicy kontra radni i samorządowcy. Mecz zakończył się 
wynikiem 7:2 dla urzędników miejskich. Aż cztery bramki strzelił inspek-
tor d/s pozyskiwania funduszy unijnych Sławomir Herman (na zdjęciu). 

Trójka włączyła się w kampanię Zachowaj Trzeźwy Umysł

Na placu zabaw w Przedszkolu nr 2 
im. Janiny Porazińskiej odbył się 21 
maja wielki festyn rodzinny. 
Licznie przybyłych na festyn rodzi-
ców i dzieci powitała dyrektorka 
przedszkola Barbara Zalewska.
Przedszkole ma już 61 lat. Od wrze-
śnia 1992 roku znajdują się w nim 
oddziały przedszkolne tzw. „zerów-
ki”. Pięć lat temu dołączono do nie-
go zlikwidowane Przedszkole Mary-
narki Wojennej Nr 96. Obecnie do 
przedszkola uczęszcza ponad 200 
dzieci w 9-ciu oddziałach w tym jed-
na grupa integracyjna.  Wychowaw-

Festyn rodzinny w Przedszkolu nr 2

W dniach 29 i 30 maja w gospodar-
stwie agroturystycznym Zofii Kra-
kowiak w Kopań odbył się Piknik 
integracyjno-sportowy Darłowskich 
Amazonek. 
Dla członkiń klubu zajęcia ruchowe 
poprowadził rehabilitant Bogdan 
Sokołowski, a o wartościach prawi-
dłowej  diety i właściwego odżywia-
nia opowiadała Luiza Sokołowska. 
Piknik zakończył się Spartakiadą, 
podczas której rozegrano wiele  kon-

Sportowy piknik  
darłowskich Amazonek

kurencji (strzelanie z łuku, pistoletu, 
rzut lotką, rzut kółkiem ringo, oraz 
rzut do gara, czyli „złość kontro-
lowana”). Zmagania sportowe za-
kończył  mecz piłki nożnej w wersji 
“mini” Zarząd kontra reszta Klubu, 
który wygrał Zarząd 6:0. Zwycięż-
czyniom rozdano puchary. 
Piknik sfinansowano dzięki wsparciu 
Powiatowego Centrum Pomocy Ro-
dzinie w Sławnie.

Na przełomie maja i czerwca gośćmi 
darłowskich gimnazjalistów z gim-
nazjum im. Stanisława Dulewicza 
byli uczniowie i nauczyciele z Fran-
cji, Niemiec, Rumunii i Włoch. 
Wszystko zaczęło się ponad dwa 
lata temu, kiedy to Beata Kolanek 
- nauczycielka języka niemieckiego 
opracowała i złożyła wniosek, który 
doskonale wpisał się w cele między-
narodowego projektu „Comenius”. 
Wspierany przez Unię Europejską 
„Comenius” to program adresowa-
ny do młodzieży szkolnej. Dzięki 
udziałowi w tym programie darłow-
ska młodzież poznała warunki życia 

Podsumowano projekt Comenius

cy i dzieci przygotowali na festyn 
bogaty i wesoły program artystycz-
ny. Po tańcach, piosenkach i innych 

26 maja w Urzędzie Miejskim w 
Darłowie przeprowadzono kon-
kurs multimedialny z udziałem 
młodzieży darłowskich gimnazjów 
i liceum. Myślą przewodnią współ-
zawodnictwa było hasło „Jak za-
chować trzeźwy umysł?”

Uczniowie osobiście prezentowali 
swoje multimedialne przesłanie do-
tyczące przyjęcia negatywnej posta-
wy wobec alkoholizmu i narkoma-
nii.     
Po obejrzeniu i wysłuchaniu wszyst-
kich prac jednomyślnie członkowie 
komisji zdecydowali, że w kategorii 
szkół gimnazjalnych najlepszą pracą 
była prezentacja Krystiana Cypriań-
skiego / Miejskie Gimnazjum im. 
S. Dulewicza/, drugie miejsce zaję-
ło wspólne wystąpienie Kingi Góry 
i Pauliny Wielgus z/Gimnazjum 
im. Lotników Morskich/, a trzecie 

miejsce uzyskała prezentacja Patrycji 
Egierd i Joanny Kuzemczak /Miej-
skie Gimnazjum im. S. Dulewicza/.
Jury przyznało także w tej kategorii 
wyróżnienie dla Macieja Kieżela i 
Sebastiana Czapli /Gimnazjum im. 

Lotników Morskich/.
Wśród licealistów najciekawszy 
przekaz multimedialny przedstawił 
Eryk Jęcka, a Piotr Betliński zajął 
drugie miejsce.

„Głosem, obrazem i komputerem 
przeciw patologiom.”

Wędkarski Dzień Dziecka 

W niedzielę 30 maja zarząd koła 
PZW nr 12 „Łosoś” Darłowo 
zorganizował dla dzieci wraz z 
opiekunami „Wędkarski Dzień 
Dziecka”, który odbył się na sta-
wiku przy ulicy Conrada zwanym 
„Baba Jaga”.
40 młodych wędkarzy w wieku od 
4 do 14 lat przez dwie godziny ło-
wiło ryby na wędki. Złowione ryby 
mierzyła komisja sędziowska i z 
powrotem wpuszczano je do wody. 
Zawody wygrał Oliwier Potomski. 
Największą zaś rybę - okonia o dłu-
gości 29 cm złowił Maciej Libucha. 

W nagrodę zwycięzcy otrzymali 
puchary i wędki. Wszystkie dzieci 
dostały paczki ze słodyczami i piłki 
nożne. Po zawodach zajadano się 
ciastem przygotowanym przez Da-
nutę Paćkowską i Danutę Sadowską 
oraz kiełbaskami z rożna. Uczestni-
kom wędkarskiego Dnia Dziecka 
wręczono pamiątkowe medale. Te 
nietuzinkową imprezę uwiecznił ka-
merą twórca Telewizji „Taaaka Ryba” 
krakowianin Jerzy Biedrzycki, który 
przybył do Darłowa specjalnie na za-
proszenie prezesa koła wędkarskiego 
Piotra Ebla.

występach zajadano się pieczonymi 
kiełbaskami, ciastami domowego 
wypieku.

i nauki u swoich zagranicznych kole-
gów. Przez dwa lata darłowiacy od-

wiedzili Francję, Niemcy, Rumunię 
i Włochy.



18 maja uroczyście 
rozstrzygnięto i doko-
nano podsumowania 
XXVI edycji Ogólno-
polskiego Konkursu 
Literackiego Twórczo-
ści Dzieci i Młodzieży 
Gimnazjalnej.
Konkurs jest organizo-
wany przez Gimnazjum 
nr 2 im ks. Jana Twar-
dowskiego w Słupsku. 
Wśród 88 laureatów, 
i 238 wyróżnionych 
uczniów znalazł się również darło-
wiak. Wyróżnienie w grupie gim-
nazjalistów za utwór pt. „Tyle zmar-

Magdalena Walasik, Emila Wi-
sniewska, Katarzyna Cieślak i Ka-
rolina Adamczak, to cztery uczen-
nice Miejskiego Gimnazjum im. 
Stanisława Dulewicza w Darło-
wie, które pod opieką trenera An-
drzeja Protasewicza biorą udział 
w projekcie „Nastoletnia Batalia 
Przedsiebiorczości”. 
To projekt edukacyjny skierowany 
do młodzieży gimnazjalnej orga-
nizowany przez Narodowy Bank 
Polski i Stowarzyszenie Edukacji 
Humanistycznej “POMOST”. 
Projekt zakłada stworzenie Dru-
żyn, w skład których wchodzą 
uczniowie gimnazjum. W tego-
rocznej edycji w konkursie wy-
startowały 43 zespoły.
Po dwóch etapach drużyna z Dar-
łowa o nazwie „Higurashi” zajmu-
je pierwsze miejsce.
Następnym etapem konkursu jest 
finał 19 czerwca w Gdańsku. 10 
najlepszych drużyn będzie two-
rzyło symulację działalności fir-
my w dobie kryzysu oraz uczyło 
się podejmowania szybkich, ra-
cjonalnych decyzji, aby nie tylko 
przetrwać, ale również skorzystać 
z zaistniałej sytuacji. 

Darłowska Biblioteka 
promuje młode talenty

Ksawery Kalicki

twień w jedne święta” 
otrzymał Ksawery Ka-
licki z Gimnazjum im. 
Lotników Morskich w 
Darłówku. Do kon-
kursu przygotowywała 
młodego kandydata 
na literata dyrektorka 
Miejskiej Biblioteki 
Publicznej im. Agniesz-
ki Osieckiej w Darło-
wie Krystyna Krako-
wiak.  Rok wcześniej w 
tym samym konkursie 

Krystyna Krakowiak wypromowała 
Dorotę Dęgę z Zespołu Szkół w Do-
biesławiu. 

Harcerski Krąg Seniorów „Darłowia-
nie” skupia instruktorów harcerstwa, 
którzy już nie pracują bezpośrednio 
z drużynami harcerskimi. Utworzo-
no go 5 maja 2000 r. za zgodą ów-
czesnego komendanta Hufca Sławno 
harcmistrza Pawła Bluma. Jego prze-
wodniczącą jednomyślnie wybrano 
harcmistrz Barbarę Łesak. Pierwszy-
mi członkami darłowskiego Kręgu 
byli instruktorzy: Irena Białożyt, 
Janina Kolańska, Ewa Kołtuniak, 

10 lat Instruktorskiego Kręgu 
Seniora ZHP - „Darłowianie”

Bronisława Kuriata, Ryszard Lamp-
ka, Małgorzata Liszkowska, Barbara 
Łesak, Krystyna Mądry, Mirosław 
Nowik, Danuta Trębicka.
 Ta wspólnota seniorów - instruk-
torów spotyka się raz w miesiącu w 
celu utrzymania więzi ze środowi-
skiem harcerskim. 
Jubileuszowe spotkanie odbyło się 
w harcerskiej stanicy w Jarosławcu. 
Druhom i druhnom z Kręgu życzy-
my wszystkiego najlepszego. Czuwaj!

Sukces darłowskich 
gimnazjalistek - drużyny 
Higurashi

Wieczorem 26 maja, podczas rejsu po 
Bałtyku przy nabrzeżu Usteckim w 
porcie Darłowo zacumował s/y Kapi-
tan Głowacki.
Jacht ma długą i ciekawą historię. 
Obecnie jest flagowym żaglowcem 
Polskiego Związku Żeglarskiego z 
portem macierzystym w Szczecinie. 

Kapitan Głowacki 
zawinął do Darłowa

Elita wędkarzy morskich rywalizo-
wała na Bałtyku pod Darłowem.
W dniach 13 - 16 maja 2010 Dar-
łowo gościło krajową i zagraniczną 
czołówkę w odbywających się po raz 
dwudziesty ósmy Międzynarodo-
wych Mistrzostwach Polski w Węd-
karstwie Morskim.
Ich organizatorem był szczeciński 
okręg Polskiego Związeku Wędkar-
skiego. 
W zawodach wzięło udział 111 naj-
lepszych zawodników z całej Polski 
oraz 9 wędkarzy morskich z Nie-
miec.
W trzydniowych zawodach wzięły 
udział następujące kutry dostosowa-
ne do wędkarstwa morskiego: Złota 
Rybka, Pilot 55, Paweł, Szyper, Dar-
łowiak, Klara, Skarp, Bomik.
Indywidualnym Mistrzem Polski 
na rok 2010 został Mariusz Gietka 
ze Szczecinka, właściciel firmy Dega 
Jenzi handlującej sprzętem wędkar-
skim, który złowił 33 dorsze o łącz-
nej długości 1814 cm. Największy z 

 „Trójka” na piątkę

Zwycięzka drużyna z Niemiec

1 czerwca Szkoła Podstawowa nr 3 
gościła 19 ekip ze szkół z całego wo-
jewództwa zachodniopomorskiego. 
Zachodniopomorski kurator oświaty 
ze Szczecina wybrał darłowską „trój-
kę” na gospodarza Wojewódzkich 
Warsztatów Ekologicznych. Impreza 
została sfinansowana w większej czę-
ści z budżetu kuratora. Uczniowie 

ze szkół podstawowych, gimnazjów 
i szkół ponadgimnazjalnych rywali-
zowali w konkursach związanych z 
tematyką ochrony środowiska. Im-
preza, mimo niesprzyjającej pogody 
była bardzo udana. Kuratorium nie 
wyklucza, że kolejne warsztaty eko-
logiczne odbędą się za rok również 
w Darłowie. 

nich miał 80,2 cm. Wicemistrzostwo 
wywalczył Kazimierz Klamrowski 
(Pomuchel - Lębork), który złapał 
38 ryb o łącznej długości 1713 cm. 
Najdłuższa z nich miała 59 cm. Trze-
cie miejsce zajął Wojciech Chwastek 
z Polanowa, który złowił 30 ryb o 
łącznej długości 1378 cm, a najdłuż-
sza z nich miała 56 cm.
 Międzynarodowym Mistrzem Pol-
ski w Wędkarstwie Morskim na 
rok 2010 i najlepszym wędkarzem 
morskim został Freese Holger z 
Hamburga w Niemczech. W trzech 
turach złowił razem 27 ryb zajmują-
cych długość 1257 cm, a najdłuższa 
z nich miała 56 cm. 
 W klasyfikacji kutrów najszczę-
śliwszymi dla wędkarzy okazały się: 
„Skarp”, „Złota Rybka” i „Darło-
wiak”. 
Darłowo jest polską stolicą wędkar-
stwa morskiego. Wędkuje się tu z 
plaży, z małych łodzi oraz z kutrów 
morskich. Poza okresami sztormo-
wymi można tu wędkować cały rok.

W tym roku darłowskie muzeum ob-
chodzi 80-lecie istnienia. Z tej okazji 
przygotowano ciekawe wydarzenia i 
wystawy. Już 18 czerwca na zamku 
będzie można obejrzeć  wystawę pt. 
Secesja i Art Deco zorganizowaną 
przy współpracy z muzeum okręgo-
wym im. Leona Wyczółkowskiego 

w Bydgoszczy. Piękne 
przedmioty sztuki XIX-
-wiecznej będzie można 
podziwiać do 31 sierpnia.
Na pierwszy dzień lipca 
przypadnie otwarcie aż 
dwóch wystaw. Wybra-
ne prace Franciszka Sta-
rowieyskiego, zmarłego 
przed rokiem słynnego 
malarza grafika i plakaci-
sty, które udostępnił zam-
kowi prywatny kolekcjo-

ner będą eksponowane również do 
końca sierpnia.
Razem z pracami Starowieyskiego 
wyeksponowana będzie prawdziwa 
perełka - litografia światowej sławy 
artysty Salvadora Dali.
Darłowiacy i turyści będą mogli 

podziwiać również słynny srebrny 
ołtarz, który do 1945 roku był w 
Darłowie. Obecnie jest własnością 
Muzeum Narodowego i na stałe 
zdobi zamek w Słupsku. Długotrwa-
łe zabiegi dyrektora muzeum Jerzego 
Buziałkowskiego sprawiły, że srebrny 
ołtarz wróci do Darłowa - na razie 
tylko na trzy miesiące.
Główne uroczystości jubileuszowe 
obchodów 80-lecia muzeum odbędą 
się 30 czerwca. O godzinie 18 roz-
pocznie się koncert na dziedzińcu 
zamkowym. Zagra orkiestra Filhar-
moni Koszalińskiej. Koszty koncertu 
pokryje miasto.
Następnie po raz pierwszy, przyja-
ciołom muzeum zostaną wręczone 
„Puchary Króla Eryka”.

Salvador Dali będzie na zamku
8 0  L AT  D A R Ł O W S K I E G O  M U Z E U M



W Szczecinie dzieci z darłowskiego 
klubu pływackiego „Neon” rywali-
zowały z klubami pływackimi z Ko-
szalina, Szczecina, Polic, Myśliborza, 
Gryfina, Kołobrzegu i Stragardu 
Szczecińskiego. Stratowało ponad 
200 zawodników. Nasi zawodnicy 
startowali w dwóch grupach wie-
kowych - rocznik 1999 (Weronika 
Zieleniewicz) i 2000 (Julia Brygała, 
Edyta Kołosowska, Wiktor Kałużny, 
Kajetan Kacprzyk, Michał Cieplik, 
Łukasz Raczkowski, Piotr Mirano-
wicz).
Srebrny medal w stylu dowolnym 
zdobył Wiktor Kałużny a medal brą-
zowy w stylu klasycznym wywalczył  
Piotr Miranowicz.

Należy zaznaczyć, że dzieci z roczni-
ka 2000 startowały po raz pierwszy 
w zawodach o takiej randze - tak 
więc jest to duży sukces dla klubu. 
W załącznikach zdjęcia z zawodów 
oraz wyniki jakie uzyskały dzieci.

Szkoła Pływania „NEON” w Dar-
łowie funkcjonuje od września 
2003r. W okresie tym nauczyło się 
pływać ok. 500 osób. Z inicjatywy 
rodziców i trenera oraz za zgodą 

NEONY NA PODIUM

dyrekcji Zespołu Szkół w Darłów-
ku rozpoczął swoją działalność Pły-
wacki Uczniowski Klub Sportowy 
„NEON”. Początek działania Klu-
bu przypada na marzec 2008 roku. 
Dzięki temu przedsięwzięciu nasi 
zawodnicy mogą brać udział w za-
wodach, w których wymagana jest 
licencja zawodnika klubowego. W 
maju 2008r. PUKS „NEON” uzy-
skał licencję Polskiego Związku Pły-
wackiego, która upoważnia Klub do 
udziału w sportach kwalifikowanych. 
Klub prowadzi działalność szkole-

niową dzieci i młodzieży w zakresie 
pływania. Nasi zawodnicy prowadzą 
regularne, intensywne treningi oraz 
biorą częsty udział w zawodach pły-
wackich. Zajęcia szkoleniowe pro-
wadzi licencjonowany trener II klasy 
mgr Andrzej Wróblewski. Treningi 
prowadzone są na pływalni w Parku 
Wodnym w Darłówku.
Klub reprezentuje nasz region oraz 
Królewskie Miasto Darłowo w zawo-
dach okręgowych i ogólnopolskich.
Zapraszam na stronę klubu http://
www.puksneon.pl/

Magda Brygała

W piątek 14 maja 
dziesięciolecie dzia-
łalności w Polsce 
świętowała Polsko - 
Amerykańska Fun-
dacja Wolności. 
W uroczystości, 
która odbyła się w 
Warszawie w hotelu 
Viktoria uczestni-
czyli m.in. marsza-
łek Bronisław Ko-
morowski, premier 
Donald Tusk, mi-
nistrowie Radosław 
Sikorski, Krzysztof 
Kwiatkowski, Ka-
tarzyna Hall, am-
basador USA Lee 
A. Feinstein, prof. 
Zbigniew Brzeziń-
ski oraz odwiedza-
jąca Polskę na zaproszenie PAFW i 
Ambasady USA załoga promu ko-
smicznego Endeavour. W tym nie-
codziennym jubileuszu udział wzięła 
również liderka tej fundacji i zara-
zem pełnomocnik burmistrza Dar-
łowa d/s współpracy z organizacjami 
pozarządowymi Dorota Kuriata. 
 Fundacja Wolności od dziesięciu 
lat wspiera nie tylko transformację 
w Polsce od strony społecznej, lecz 
zajmuje się też z pomocą partnerów 
i realizatorów programów, budowa-
niem postaw obywatelskich, gro-
madzeniem kapitału społecznego, 
poprawianiem dostępu do edukacji, 
nowych technologii, zwłaszcza tam, 
gdzie lokalnym liderom czy inicja-

Jubileusz Polsko-Amerykańskiej  
Fundacji Wolności

tywom przebić się najtrudniej: w 
małych miejscowościach i na wsiach. 
W ciągu tych lat na projekty PAFW 
przeznaczyła prawie 90 mln dolarów.

W ciągu 10 lat Fundacja wsparła 
m.in. ponad 6000 projektów lokal-
nych. W szkoleniach finansowanych 
przez Fundację wzięło udział 34 tys. 
nauczycieli. Ponadto władze Fun-
dacji udzieliły 18 tys. stypendiów. 
Organizacje pozarządowe z Darłowa 
dzięki nawiązanej współpracy z Fun-
dacją skorzystały na dofinansowa-
niu projektów w ramach programu 
“Równać Szanse”, “Szkoły Liderów”, 
a od tego roku realizowany będzie 
program “Działaj Lokalnie”.

Dorota Kuriata ze Zbigniewem Brzezińskim, 
byłym doradcą prezydenta J. Cartera.

W dniach od 21-27 czerwca 2010 
(poniedziałek-niedziela) bazar 
militarny, kuchnia wojskowa, wy-
stawa dioram, przejażdżki, pre-
zentacja pojazdów wojskowych, 
zabytkowego sprzętu wojskowego, 
amerykańskich pojazdów: Welis, 
Harley Dawidson, Transporter 
M113 i inne.   
Czwartek (24.06.2010)  - prolog 
Powiatowy (parada wozów militar-
nych przez okoliczne miejscowo-
ści) - prezentacja maszyn przybyłych 
na Zlot - Inauguracja Kina Zlotowe-
go(„Czterej Pancerni i Pies”, „Stawka 
większa niż życie”) - w trakcie całego 
dnia muzyka mechaniczna - występ 
lokalnego zespołu „ARTON” - Pre-

zentacja dorobku Muzeum Wojska 
Polskiego – Kołobrzeg, Bydgoszcz, 
Warszawa - konkursy dla publiczno-
ści(z nagrodami w postaci przejaż-
dżek i gadżetów zlotowych) - wejścia 
na antenę Radiem Koszalin   
Piątek (25.06.2010)  - oficjalne 
rozpoczęcie Zlotu – 12.00 (Powita-
nie gości) - w ciągu całego dnia Blok 
Rozrywkowy( liczne konkursy: na 
najlepszą Dioramę, na najpiękniejszy 
pojazd zlotowy itp.) - zawody strze-
leckie  - Inscenizacje batalistyczne 
(więcej szczegółów niebawem) - lą-
dowanie na terenie JW powojennych 
samolotów wojskowych - prezenta-
cja grup rekonstrukcyjnych, klubów 
militarnych i ciężkiego sprzętu - 

blok muzyczno-koncertowy  - Ka-
raoke - Kino Zlotowe c.d. („Czterej 
Pancerni i Pies”, „Kompania Braci”)  
Sobota (26.06.2010)  - na przebu-
dzenie muzyka mechaniczna - pa-
rada wozów militarnych  - w ciągu 
dnia konkursy dla dzieci i dorosłych( 
do wygrania cenne nagrody) - Zlo-
towy Koncert Życzeń - prezentacja 
najciekawszych grup militarnych - 
pokaz kolekcji militarnej pasjonatów 
wojskowości: Grupa Holendersko-
-Belgijska, Grupa Eryka, Grupa z 
Lęborka, Militarni z Trójmiasta, - 
inscenizacje bitew na poligonie zlo-
towym - pokazy pirotechniczne - 
kino zlotowe .(„Czterej Pancerni 
i Pies”, „Kompania Braci”) - blok 

Szczodry dar armatora

Statek wycieczkowy Unicus  
na redzie darłowskiego portu.

Jak nas poinformował Andrzej Protasewicz dyrek-
tor Szkoły Podstawowej nr 3 w najbliższym czasie 
szkoła otrzyma szczodry dar. Firma, która od kil-
ku lat w darłowskim porcie latem przewozi pasa-
żerów statkiem wycieczkowym Unicus zdecydowała 
się zostać sponsorem szkoły. Za kwotę kilkunastu 
tysięcy złotych armator Unicusa zakupi dla szkoły 
indywidualne szafki szkolne dla kilku klas. 
- Od dawna marzyliśmy o tym, żeby każde dziecko 
miało swoją własną zamykaną na klucz szafkę szkol-
ną. - mówi dyrektor A. Protasewicz. Nasz sponsor 
spowoduje, że od nowego roku szkolnego ponad 
setka dzieciaków takie szafki mieć będzie. Mam 
nadzieję, że współpraca z tą firmą będzie kontynu-
owana również w latach następnych. - cieszy się dy-
rektor Protasewicz.

muzyczno-koncertowy - MEGA 
KONKURS – „Wybory Mokrej 
Miss Zlotu”  - zabawa przy muzyce 
mechanicznej do białego rana   
Niedziela (27.06.2010)  - muzy-
ka mechaniczna - konkursy na sce-

nie( rozstrzygnięcie konkursu na 
najlepszą Dioramę, najpiękniejszy 
pojazd) - 
Oficjalne zakończenie XII Zlotu, 
podziękowania za udział i wręczenie 
nagród




