Witamy
Kurort na 5 gwiazdek
w Darłowie
DARŁOWO - DARŁÓWKO
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Kolejny sukces nadmorskiego kurortu. Darłowo zdobyło pięć gwiazdek i zajęło trzecie miejsce w rankingu 30 najlepszych kurortów nad
Bałtykiem. Największy ogólnopolski portal informacyjny Onet.pl 22
czerwca opublikował swój raport
plażowy.
Reporterzy Onetu w ciągu kilku
dni czerwca odwiedzili ponad 70
morskich kąpielisk. Ułożono listę
30 najlepszych. Każde kąpielisko
mogło uzyskać maksymalnie 100
punktów. Z tego 50 punktów było
do zdobycia za samą plażę - jej czystość, zaplecze sanitarne i gastronomiczne, bezpieczeństwo a także
walory estetyczne. Druga połowa
oceny dotyczyła miejscowości, którą oceniano w pięciu kategoriach
(gastronomia, noclegi, komunika-

cja, wypoczynek aktywny i walory
krajoznawcze) - po 10 pkt do zdobycia maksymalnie w każdej kategorii.
Darłowo (90 pkt) weszło do ścisłej
czołówki i zajęło 3 miejsce tuż za
Ustką (92 pkt) i Świnoujściem (91
pkt). Na czwartym miejscu sklasyfikowano Sopot.
Z innych miejscowości powiatu sławieńskiego, na 20 miejscu znalazł
się Jarosławiec (3 gwiazdki i 75 pkt)
oraz na 23 Dąbki (3 gwiazdki i 74
pkt).
Najnowszy ranking Onetu potwierdza wysoką stabilną pozycję
Darłowa wśród nadmorskich kurortów. Tygodnik „Polityka” i radio
„RMF FM” w swoich rankingach
„Gwiazdki na piasku” trzykrotnie
nagradzali Darłowo 5 gwiazdkami i

lokatami w ścisłej czołówce. Na ok.
100 badanych kąpielisk w rankingach „Polityki” i „RMF FM” Darłowo zajęło w 2004 roku 2 miejsce,
w 2005 5 miejsce, a w 2006 4 miejsce.
- To duże prestiżowe wyróżnienie. - komentuje
ranking Onetu burmistrz Darłowa
Arkadiusz
Klimowicz.
- Cieszy mnie, że 6 ostatnich lat
ciężkiej pracy przynosi efekty w
ocenie niezależnych mediów. To
na pewno pomoże miastu pozyskać
kolejnych turystów i inwestorów.
Raport można przeczytać na stronach portalu Onet.pl - http://www.
onet.pl/48,8989,magazyn_detal.
html

Darłowo - 15 tysięczne nadmorskie
miasto leży na Pomorzu Środkowym
w województwie zachodnipomoorskim. Dwukrotnie otrzymało prawa
miejskie (w 1270 i 1312 roku).
Najwybitniejszym
mieszkańcem Darłowa był Eryk I Pomorski
(1382-1459) - król Danii, Szwecji i
Norwegii zjednoczonych Unią Kalmarską. Eryk wywodzący się z pomorskiej książęcej dynastii Gryfitów
urodził się na darłowskim zamku,
gdzie spędził również ostatnie dziesięć lat swojego życia. Jego grobowiec znajduje się w tutejszym XIVwiecznym kościele mariackim.
Król Eryk zwany był też ostatnim
Wikingiem Bałtyku z racji korsarskiej profesji, którą uprawiał po tym,
jak został zdetronizowany z tronów
Skandynawii.
Poprzez związki z królem Erykiem
Darłowo od kilkunastu lat używa
nazwy - Królewskie Miasto. Przez

Zagłosuj na darłowską plażę
- konkurs z nagrodami!
Jak co roku portal internetowy
ogłosił ranking dla internautów na
najlepsze polskie plaże. Zapraszamy
Państwa do udziału w tym konkursie.
Dla szczęśliwców przewidziane są
atrakcyjne nagrody, m.in pobyt dla
dwóch osób w hotelu Krizantem w

Turcji. Ocenie podlegają atrakcje
plażowe i pozaplażowe, baza gastronomiczna, baza noclegowa, bezpieczeństwo, czystość plaży i wody oraz
przyjazność rodzinom i życie nocne.
Więcej informacji i sam konkurs
pod adresem: http://podroze.onet.
pl/0,5137,konkurs.html

wieki było ważnym portem handlowym. Po krótkiej przynależności do
państwa Piastów, do połowy XVII
wieku wchodziło w skład rządzonego przez Gryfitów Księstwa Zachodniopomorskiego. Po wygaśnięciu
dynastii dostało się ostatecznie pod
panowanie Prus.
Mimo burzliwych dziejów i zawieruchy ostatniej wojny światowej ocalały liczne zabytki i średniowieczny
układ ulic na starówce. Najważniejsze pamiątki przeszłości to zamek
książąt pomorskich (obecnie muzeum regionalne) oraz gotyckie kościoły - mariacki, św. Gertrudy i św.
Jerzego. Warto zobaczyć także barokowy ratusz, bramę miejską oraz
mieszczańskie kamienice na starówce.
Współczesne Darłowo to prężnie
rozwijający się kurort nadbałtycki.
Początki kąpieliska sięgają XIX wieku.
Dzisiaj Darłówko - nadmorska dzielnica Darłowa - szczyci się unikalnym
mikroklimatem z dużą zawartością
leczniczego jodu, szerokimi piaszczystymi plażami oraz urokliwym
portem rybacko - turystycznym.
Port w Darłówku to teraz najpopularniejszy w Polsce całoroczny port
wędkarski. Kilkanaście kutrów wędkarskich dostosowanych jest głównie
do połowów dorszy. Latem na turystów oczekują także stylizowane na
historyczne statki wycieczkowe. W
miesiącach wakacyjnych dostępne
jest połączenie promowe z duńską
wyspą Bornholm.

Miasto
Króla
Eryka
Zamek Książąt Pomorskich

W

prawdzie nie odnaleziono dotychczas dokumentów bezpośrednio
odnoszących się do budowy zamku

w Darłowie, ale wyniki badań archeologicznych i architektonicznych
oraz przesłanki historyczne umożliwiają datowanie powstania zamku na II połowę XIV wieku. Był to
okres panowania księcia Bogusława
V i Elżbiety, córki króla Kazimierza Wielkiego. Książę w roku 1352
zakupił wyspę z młynem, z myślą o
budowie na niej warowni. W ciągu
następnego dwudziestolecia wyrósł
na wyspie zamek, który w swym
głównym zarysie przetrwał do dnia
dzisiejszego. Dzieło Bogusława V
było obiektem tak reprezentacyjnym, że już w roku 1372 odbył się
w jego murach zjazd książąt pomorskich – braci i kuzynów Bogusława.
Pierwszym władcą, który unowocześnił system obronny i rozbudował
zamek, był książę Eryk I Pomorski.

Działo się to w latach 1449 – 59,
gdy po utracie tronów Skandynawii
powrócił na swe dziedzictwo. Staremu królowi, zwanemu ostatnim wikingiem Bałtyku towarzyszyła piękna i młoda dwórka Cecylia, która
była miłością jego życia. Historycy
do dziś spierają się o to, kim była
naprawdę ta tajemnicza kobieta.
Część z nich utrzymuje, że w ostatnich
latach
dobiegającego
70-tki króla
Eryka została
jego żoną bo
w jednej z ówczesnych kronik
wspomina się o
niej jako królowej Cecyli.
Owiane tajemnicą dzieje wielkiej miłości króla
Eryka i Cecylii stały się inspiracją
dla artystów. Poemat „Powrót księcia
Eryka” stworzył koszaliński poeta i
prozaik Czesław Kuriata, a amerykańska dziennikarka i pisarka Lucie Lehmann - Barclay od kilku lat
penetruje archiwa Danii, Szwecji,
Norwegii, Niemiec i Wielkiej Brytanii w poszukiwaniu śladów Cecylii i
Eryka. Celem pisarki jest powieść o
miłości tej niezwykłej pary oparta na
faktach historycznych.
Pierwotny wygląd darłowskiej średniowiecznej warowni był inspiracją do stworzenia przez króla Eryka
w Danii podobnego ale większego
zamku Kronborg, w którym William Szekspir umieścił akcję swojego
„Hamleta”.
Zamek darłowski jest związany również z postacią wnuczki Eryka Pomorskiego - księżną Zofią. Legenda
przypisuje jej, ponoć wbrew faktom
historycznym, okrucieństwo, za które po śmierci pokutuje jako Biała
Dama, krążąca nocami po zamku. Z

postacią księżnej Zofii związana jest
również romantyczna historia miłosna. Wielkim i odwzajemnionym
uczuciem miała darzyć Pani darłowskiego zamku rycerza Jana z Maszewa, którego gotycka kamienica stoi
do dziś na rogu ulicy Powstańców
Warszawskich i ulicy Morskiej. Ponoć książęcy zamek z domem rycerza łączyło tajemne
podziemne przejście,
którym rycerz nocą
przemykał do swojej Pani. Historyczną
powieść
opartą na losach
księżnej Zofii, wydaną pośmiertnie pt. „Piękna
Księżna”, napisał
mieszkający wiele lat w Darłowie prozaik Zbysław Górecki.
W czasach pruskich zamek służył
częściowo jako magazyn i popadał w
ruinę. Dopiero pod koniec lat 30 XX
wieku powstało tam funkcjonujące
do dziś muzeum regionalne, którego
twórcą i pierwszym kustoszem był
Karl Rosenow.

KOŚCIÓŁ MARIACKI

W

roku 1321 biskup kamieński Konrad (1318
– 1322) przekazał patronat kościoła w Darłowie pomorskim
możnowładcom braciom Święcom:
Piotrowi i Jaśkowi oraz synowi Piotra – Wawrzyńcowi. Rok ten uważa się za początek budowy kościoła
Najświętszej Maryi Panny, zwanego
kościołem mariackim.
Kościół nawiedzały pożary w latach:
1589, 1624, 1679 i 1722. W pożarze w roku 1679, powstałym od
uderzenia pioruna, spaliło się całe
wnętrze kościoła wraz z wieżą.
Od 1535 roku do zakończenia działań wojennych
w 1945 roku,
kościół należał
do protestantów,
którzy w większości zamieszkiwali
tereny Pomorza.
W tym czasie w
świątyni dokonano
wielu zmian architektonicznych.
Po zakończeniu II
Wojny
Światowej,
wraz z polskimi
osadnikami, do
miasta
przyjechali także katoliccy duchowni.
14 sierpnia 1945
roku franciszkanie
z Prowincji Matki
Bożej Niepokalanej
objęli kościół i 1
września tegoż roku
dokonano jego poświęcenia. Pierwszym
proboszczem był o.
Damian Tyniecki.
Od 1974 roku rozpoczęto regotyzację kościoła. Usunięto dostawione

balkony wraz z drewnianą klatką schodową, odbito tynki ze
sklepień żebrowych
w nawie głównej, a
nawach bocznych i
kaplicach usunięto
tynki z filarów. Odsłonięto wnęki i dwa
portale gotyckie a także
średniowieczne, dobrze
zachowane malowidła
ścienne w prezbiterium.
Do
najciekawszych
zabytków kościoła należą sarkofagi książąt
pomorskich: Eryka I,
księcia Pomorskiego i
króla Danii, Szwecji
i Norwegii; Elżbiety,
księżniczki duńskiej,
zmarłej w 1653 roku
oraz księżnej Jadwigi, córki Elżbiety
Duńskiej.

KOŚCIÓŁ ŚWIĘTEJ GERTRUDY

KOŚCIÓŁ ŚWIĘTEGO JERZEGO

T

trędowatym. W roku 1680 i w latach
późniejszych w otoczeniu kościoła
stało 30 lepianek z gliny, krytych
trzciną, w których mieszkali chorzy
i zniedołężnieli. Wokół lepianek
znajdowały się niewielkie ogródki
warzywne.
Biedni, którzy zamieszkiwali lepianki, często sprzątali darłowski rynek,
albo pracowali jako grabarze i karawaniarze. Obecnie kościół św. Jerzego należy do zakonu franciszkanów i
służy jako kościół garnizonowy.

Latarnia Morska

N

ajdalej na wschód wysuniętą latarnią morską zaliczaną
do Wybrzeża Zachodniego
jest latarnia w Darłówku - nadmorskiej dzielnicy Darłowa, zbudowana
u nasady falochronu wschodniego, u
ujścia Wieprzy do morza Bałtyckiego.
Pierwsza wzmianka o darłowskiej latarni morskiej pochodzi z 1715 roku,
kiedy to władze miasta zarządziły
ustawienie świateł po obu stronach
ujścia Wieprzy. Wiadomo, że dopiero w 1885 roku została wzniesiona
u nasady falochronu wschodniego
parterowa, nieduża stacja pilotów
statków. Był to niewysoki budynek z
czerwonej cegły, do którego przylegała wieża zbudowana w kwadracie.
Na przełomie XIX i XX wieku latarnia przeszła szereg modernizacji.
Wymieniono w lampie soczewki i
zwiększono moc oraz kolor źródła

światła .
W 1927 roku wieżę podwyższono o
jedno piętro. Budowę zwieńczono
białą stalową kopułą, do której przeniesiono źródło światła. Od tamtej
pory wygląd zewnętrzny całej budowli do dnia dzisiejszego uległ tylko kosmetycznym zmianom.
Dziś wysokość wieży wynosi 22 metry, a zasięg światła wskazującego
drogę do portu sięga blisko 30 km.

Najstarsza wzmianka o kaplicy św.
Gertrudy pochodzi z 1497 roku,
kiedy to Darłowo nawiedziła największa w historii powódź wywołana
najprawdopodobniej przez tsunami nazwane przez współczesnych
Niedźwiedziem Morskim. Wtedy to
pod wzgórze na którym wznosi się
świątynia, fale wyrzuciły statki.
Kościół Gertrudy jest niemal rotundą. Naprzeciw ołtarza znajduje
się pięć balkonów, których balustrady zdobione są malowidłami
ufundowanymi przez cech darłowskich szewców w XVII i XVIII wieku.
Na uwagę zasługuje neobarokowy
prospekt organowy z 1912 roku i
organy z 1860 roku, które do dziś
służą wiernym oraz polskim i zagranicznym wirtuozom w trakcie
dorocznych letnich koncertów organowych.

Pomnik Rybaka
P

rzecim z zachowanych średniowiecznych kościołów
w Darłowie jest murowany,
otynkowany, jednonawowy kościół
pod wezwaniem św. Jerzego z XV
wieku.
Tego typu szpitalne kościoły budowano poza murami murami miasta
ze względu na rozprzestrzenianie się
epidemii takich jak ospa i trąd.
Do tego kościoła należały dwa szpitale: Ducha Świętego, w którym
przebywali ludzie biedni i chorzy,
oraz św. Jurgena, służącego głównie

J

est to wyjątkowy na całym Pomorzu kościół gotycki. Współcześni historycy nie są zgodni co
do nazwiska fundatora. Niektórzy
naukowcy datują jego budowę na
lata 1450-1460, czyli na okres pobytu króla Eryka w Darłowie( 1449
– 1459).
Kościół św. Gertrudy widoczny
jest na mapie pomorskiego kartografa Lubinusa ukończonej w roku
1618.
Ta niegdyś ceglana, obecnie otynkowana budowla nawiązuje do wyglądu świątyni Grobu Świętego w
Jerozolimie.
Król Eryk był w roku 1424 z pielgrzymką w Ziemi Świętej, gdzie
został mianowany rycerzem Grobu
Świętego. Można więc przypuszczać,
że Eryk budował tą kaplicę jako
miejsce swojego pochówku, lecz nie
została ona na czas skończona.

omnik pełniący także funkcję
fontanny
znajduje się niemal w
centrum starego
miasta, tuż obok
ratusza. Zaprojektowany został
przez znanego
niemieckiego
artystę- Wilhelma Grossa,
w 1919 roku. Fundatorami fontanny zdobiącej dziś darłowski rynek
byli Heptenmacherowie - jedna z
najbogatszych i najbardziej znanych
rodzin w mieście. Członkowie tej
familii byli właścicielami znaczą-

cej na Bałtyku floty żaglowców i
statków handlowych.
Cokół, na którym stoi
Rybak z czterech stron
otaczają spiżowe tablice, przedstawiające na
płaskorzeźbach sceny
z życia mieszkańców
Darłowa. Tablica od strony
ratusza przedstawia rycerza wskazującego
teren, na którym powstało
miasto. Obok niego skryba i robotnicy kopiący fosę,
mającą okrążać warowny
gród. Od strony północnej

artysta przedstawił dokerów pracujących przy załadunku żaglowca. Na wschodniej tablicy widnieje
unosząca się na falach hanzeatycka
koga. Na ostatniej płaskorzeźbie,
skierowanej na stronę południową,
pokazany jest pasterz pilnujący stada
owiec i kobieta pasąca gęsi.
Gęsie
mięso,
a szczególnie
wątróbki były
najlepszym
produktem
eksportowym
Darłowa.

Ratusz Miejski
Stary ratusz, który stał w centralnym
miejscu rynku, spłonął doszczętnie
podczas wielkiego pożaru w 1722
roku. Siedzibę władz miejskich przeniesiono do gruntownie przebudowanych hal targowych, położonych
niedaleko kościoła mariackiego, które od 1725 roku do dnia dzisiejszego
oficjalnie pełnią rolę miejskiego ratusza. Na uwagę zasługuje pozostały
po poprzednim ratuszu renesansowy
portal, znajdujący się nad drzwiami
wejściowymi. Przedstawia herb miasta – gryfa z ogonem ryby - oraz napis po łacinie, który w tłumaczeniu
brzmi: “Miasto założone w 12(ostatnie cyfry daty nie zostały umieszczone, gdyż nie były wówczas dokładnie
znane) roku po Chrystusie, powiększono w 1312 roku. Trzy razy spłonęło: 1589, 1624, 1648. tyleż razy
odżyło. Bogu i księciu miłe, bądź za-

wsze szczęśliwe. Rośnij grodzie, rozkwitaj. Bóg niech cię uszczęśliwia,
książę niech cię długo osłania. Lecz o
rozpaczy, znowu zniszczone ogniem
w roku 1675 i 1722. A ten ratusz
na nowo odbudowany w roku 1725
niech będzie po raz ostatni”

Brama Wysoka
XIV – wieczna brama, zwana też
Bramą Kamienną, albo Murowaną,
daje wyobrażenie o wyglądzie dawnych murów obronnych choć przez
wieki zmieniła swój wygląd i charakter. Budowa murów obronnych

nie tylko podnosiła walory obronne
miasta, ale wzmacniała jego polityczny prestiż. Obecny wygląd Brama
Wysoka zawdzięcza remontowi, jaki
przeprowadzono ostatnio w 1732
roku. Data ta jest uwieczniona za

pomocą żelaznych prętów na elewacji od strony miasta.
Z bramy wysokiej miejskie straże obserwowały całe miasto i okolice oraz
alarmowały mieszkańców w razie
pożaru lub innego niebezpieczeństwa.

KALENDARZ IMPREZ LETNICH

Baw się razem
z nami
22.07.2009 środa
godz. 14.00 Konferencja prasowa
godz. 15.00 Uroczyste otwarcie
festiwalu
godz. 15.15 „Lilja 4 Ever” (Dania/
Szwecja) 109 min. , od 15 lat
godz. 17.15 „Telenowela” (Dania)
104 min. , od 15 lat
godz. 19.15 „Noi Albinoi” (Islandia / Dania) 95 min. , od 15 lat
godz. 21.00 „Pozwól mi wejść”
(Szwecja) 114 min. , od 15 lat
23.07.2009 czwartek
godz. 14.30 „Sztuka płakania”
(Dania) 106 min. , od 15 lat
godz. 16.30 „Księga Diny” (Norwegia) 125 min., od 15 lat
godz. 18.45 „Astropia” (GB/Finlandia) 93 min., od 15 lat
godz. 20.45 „Restart” Czechy/
Finlandia) 85 min., od 15 lat
24.07.2009 piątek
godz. 11.00 „Lato Muminków”
(Finlandia) 70 min., bez ograniczeń wiekowych, BILETOWANY
godz. 16.00 „Za przyzwoleniem”
(Dania) 95 min. , od 15 lat
godz. 18.00 “Antychryst” (Dania/
Polska/ Szwecja/Francja/Włochy) 100 min., od 18 lat, BILETOWANY
Po seansie panel dyskusyjny
zaproszonych gości z publicz-

FESTIWAl LATAWCÓW
PLAŻA ZACHODNIA
20 - 26 LIPCA
A QUARTET - KONCERT MUZYKI FILMOWEJ
25 LIPCA, GODZ. 17
nością ok. 30 min.
godz. 20.30 „Strasznie szczęśliwi” (Dania) 90 min., od 15 lat,
BILETOWANY  
25.07.2009 sobota
godz. 11.00 Lato Muminków
(Finlandia) 70 min., bez ograniczeń wiekowych, BILETOWANY
godz. 15.00 „Nasza klasa” (Estonia) 99 min., od 15 lat
godz. 17.00
KONCERT MUZYKI FILMOWEJ
Wystąpi „A Quartet” z Katowic
godz. 20.00 „Strasznie szczęśliwi (Dania) 90 min., od 15 lat,
BILETOWANY
godz. 21.40 „Antychryst” (Dania,
Polska, Szwecja, Francja, Włochy) 100 min., od 18 lat, BILETO-

WANY
26.07.2009 niedziela
godz. 11.00 „Lato Muminków”
(Finlandia) 70 min., bez ograniczeń wiekowych, BILETOWANY
godz. 14.00 „Echo” (Dania) 80
min., od 15 lat
godz. 15.25 „Biała noc” (Dania)
100 min., od 15 lat
godz. 17.15 „Od początku raz
jeszcze” (Norwegia) 105 min., od
15 lat
godz. 19.00 „Strasznie szczęśliwi” (Dania) 90 min., od 15 lat,
BILETOWANY
godz. 20.40 „Antychryst” (Dania,
Polska, Szwecja, Francja, Włochy) 100 min., od 18 lat, BILETOWANY
27.07.2009 poniedziałek
godz. 16.30
FILM i JEGO TWÓRCA - spotkanie z Lechem Fabiańczykiem,
autorem filmów o tematyce
dot. wspólnej historii krajów
nadbałtyckich.
godz. 19.30
Uroczyste zakończenie festiwalu, wręczenie nagród festiwalowych.
godz. 19.45 Seans finałowy filmu “Chcę do domu” (Dania 100
min., od 15 lat)
Za wyjątkiem tytułów „Lato Muminków”, „Strasznie szczęśliwi” i
„Antychryst” wstęp na wszystkie
seanse wolny za okazaniem
bezpłatnego karnetu.
Karnety dostępne w sekretariacie
Darłowskiego Ośrodka Kultury i
kasie kina Bajka w Darłowie
ul. Morska 56.
Komentarz przed seansami
Łukasz Bukowiecki (Uniwersytet
Warszawski) i Jerzy Piotrowski –
organizator festiwalu.

20-26 lipca - Festiwal
Latawców
Miejsce: plaża w Darłówku
Zachodnim
23 lipca:
godz. 19.30 - Spektakl dla
dzieci teatru Art-Re z Krakowa
pt. „Piekna i bestia”
Miejsce: scena obok hotelu
APOLLO
godz.21.00 - Koncert
operetkowy pt. „Najpiękniejsze
duety operetkowe”.
Wystąpią: Bartłomiej
Kuczyk (baryton), Agnieszka
Wawrzyniak (sopran)
Miejsce: Scena obok Hotelu
APOLLO
23-24 lipca - Bezpieczne Lato
z NIVEA i WOPR-em

22 -26 lipca - IX Przegląd
Filmów Skandynawskich
- impreza prezentująca
dokonania artystów
filmowych z krajów
nadbałtyckich. Publiczność
z całej Polski może obejrzeć
znane i cenione filmy
reżyserów o ugruntowanej
pozycji, jak i niszowe
produkcje, które do Polski
zazwyczaj nie docierają.
Miejsce: Kino „Bajka”
24 lipca; godz.9.00 - Bieg
Śniadaniowy (zapisy : 23
lipca, godz.15.00 przy hotelu
APOLLO)
26 lipca - Bieg Eryka - bieg
propagujący zdrowy tryb
życia nawiązujący do postaci
króla Eryka I, który swymi

WYŚCIGI SMOCZYCH ŁODZI
AMBER DRAGON
1 SIERPNIA - KANAŁ PORTOWY W DARŁÓWKU
Miejsce: plaża w Darłówku
Zachodnim
25 lipca; godz.17.00 - Kwartet
smyczkowy, koncert muzyki
filmowej
Miejsce: Kino „Bajka”
25 lipca; godz. 20.30 - koncert
operetkowy „Usta milczą,
dusza śpiewa”
Miejsce: Rynek Miejski

działaniami przyczynił się
do rozwoju Darłowa. Bieg
obejmuje trasę biegnącą po
plaży i ulicami miasta (około
16 kilometrów). Finaliści
biegu otrzymują pamiątkowe
medale, a uczestnicy, którym
uda się zająć jedno z trzech
pierwszych miejsc zdobywają
ciekawe nagrody rzeczowe.
Regulamin biegu dostępny na:
www.osir.darlowo.pl

Organizator: OSiR; Miejsce:
Darłówko Wsch.
26 lipca - Tymbark - Akcja
„KUBUŚ”
Miejsce: plaża w Darłówku
Zachodnim

SIERPIEŃ

29 lipca - 1 sierpnia - Projekt
Plaża - miasteczko TVN
1 sierpnia - Wielobój Wioślarski
AMBER DRAGON 2009
Organizator: OSiR Miejsce:
kanał portowy w Darłówku

1 sierpnia; godz. 20.30 koncert grupy Kasa Chorych
Miejsce: scena obok Latarni
Morskiej

Organizator: Stowarzyszeie
Kultura-Sztuka-Region, DOK;
Miejsce:plac obok latarni
morskiej w Darłówku

1 sierpnia godz. 19.15 Festiwal
Organowy (Hartvik BarteHanssen - organy, Małgorzata
Komorowska - harfa, Jolanta
Sosnowska - piła)
Organizator: Filharmonia
Koszalińska, DOK; Miejsce:
Kościół Św. Gertrudy

11 sierpnia godz. 19.15
Festiwal Organowy, koncert
słowacki (Stanislav Surin organy, chór TIRNAVIA)
Organizator: Filharmonia
Koszalińska, DOK; Miejsce:
Kościół Św. Gertrudy

7 i 8 sierpnia - Reggaenwalde
-pomorska stolica reggae,
festiwal muzyki raggae

WYBORY BURSZTYNOWEJ MISS
KONCERT ZESPOŁU ŁZY
PLAŻA WSCHODNIA 15 SIERPNIA

14/15 sierpnia - Szlacheckie
lato z radiem - powrót króla
Eryka - turniej rycerski,
koncerty muzyki dawnej,
widowisko plenerowe
Organizator: Polskie Radio
Program Pierwszy, UM
Darłowo;
Miejsce: plac obok latarni
morskiej, Zamek Książąt
Pomorskich w Darłowie
15 sierpnia -Finał Wyborów
Bursztynowej Miss Polski,
koncert zespołu Łzy
Organizator: Agencja
Marketingowo-Reklamowa
Lider, DOK
Miejsce: plaża w Darłówku
Wschodnim, hotel „Apollo”

29/30 sierpnia - Maraton Wędkarski
„Darłowska Plaża” - całodobowe zawody
wędkarskie na plaży
Info: www.darlowo.wedkuje.pl

18 sierpnia godz. 19.15.
Festiwal Organowy (Witold
Zalewski - organy, Europejski
Zespół Saksofonowy)
Miejsce: Kościół Św. Gertrudy

Moneta
lokalna

7 Darłowiaków
M

uzeum Zamek Książąt Pomorskich w Darłowie informuje, iż z
dniem 1 lipca wprowadzone zostały
do obiegu na terenie Darłowa i Darłówka dukaty lokalne - 7 Darłowiaków – o nominale 7 zł.
Dukaty lokalne można otrzymać jako
resztę dokonując zakupu towarów
bądź usług w wybranych, specjalnie
oznakowanych, punktach usługowych i handlowych, których listę
znajdziecie Państwo poniżej.
W miejscach tych dukat „7 Darłowiaków” będzie również honorowany
jako środek płatniczy o wartości równiej 7 zł. Co oznacza, że w miejscach
oznakowanych plakatem z informacją „TU HONORUJEMY” i wizerunkiem
„7 Darłowaków”, będzie można
dokonać zakupu towarów lub usług
płacąc dukatami lokalnymi.
Dukaty lokalne „7 Darłowiaków” będą
się znajdować w obiegu do dnia 30
września.
Lista punktów honorujących dukaty
lokalne „7 Darłowiaków”
• Muzeum Zamek Książąt Pomorskich, ul. Zamkowa 4, Darłowo
• Darłowski Ośrodek Kultury, ul.
Morska 56, Darłowo
• Centrum AGD RTV, B. J. Szulc, Al.
Wojska Polskiego 64, Darłowo
• Pizzeria „Pinokio” i Hotelarstwo,
ul. Krótka 2, Darłowo

• Sklep z pamiątkami, ul. Powstańców Warszawskich 35 (deptak),
Darłowo
• Tawerna Pizzeria „Pod Wilkiem
Morskim” przy tramwajach wodnych, ul. Kowalska 16, Darłowo
• Sklep z pamiątkami, pokoje do

wynajęcia, Pl. Zamkowy 1, Darłowo
• Ciastkarnia Makarscy, ul. Powstańców Warszawskich 24 (deptak),
Darłowo
• Stary Spichlerz - obiady domowe,
smażalnia, desery, ul. Zamkowa 3,
Darłowo

Bornholm na horyzoncie
Duńska wyspa Bornholm to
wspaniałe miejsce do aktywnego wypoczynku, wycieczek
pieszych i rowerowych.
Dla dzieci idealnym miejscem
rozrywki jest Joboland - największy plac zabaw na wyspie.
Dorośli chętnie zaglądają do
ruin zamczyska i wędzarni pełnych rybnych przysmaków.
Do końca sierpnia w środy i soboty z
Darłowa do NEXØ kursuje statek wycieczkowy „Lady Assa” . To niesamowita okazja
by wybrać się do rowerowego raju na
słonecznej wyspie Danii, na krótszy lub
dłuższy wypoczynek.
Statek wypływa z przystani w Darłówku o
6.45, w NEXØ jest o 10.30. Z NEXØ „Lady
Assa” wypływa o 17.30 a w Darłowie jest o
21.15.
Można kupić bilet w jedną stronę, w dniu
wyjazdu, jest sprzedawany przed wypłynięciem statku. Bilet w obie strony jest
równoznaczny z wypłynięciem i powrotem
tego samego dnia.
Ceny kształtują się następująco: dla osoby
dorosłej w jedną stronę 140 zł, w obie (powrót tego samego dnia) 190 zł. Dzieci do
4 roku życia przewożone są bezpłatnie, do
12 roku: w jedną stronę 120 zł, w obie 160
zł. Dostępne sa też bliety rodzinne (dwoje
dorosłych i dwoje dzieci od 4 do 12 lat)cena dotyczy jednej osoby: w jedną stronę

120 zł, w obie 160 zł. Istnieje także możliwość przewiezienia roweru (20 zł w jedną
stronę, 30 zł w obie), motoroweru (30 zł w
jedną stronę, 40 zł w obie), motocykla (130
zł w jedną stronę, 150 zł w obie).

Wycieczki
po redzie
Darłowskie wybrzeże turyści mogą podziwiać z pokładów trzech stylizowanych statków
wycieczkowych. Statki odpływają przez całe lato z nabrzeża przy ul. Wschodniej w Darłówku. Rejs trwa ok. 40 min.
Cena biletu za osobę dorosłą: 30 zł.
Bilety ulgowe (osoby do 15 lat): 20 zł

Atrakcje okolic Darłowa
Sanatorium Panorama Morska w odległym od Darłowa o 20 kilometrów Jarosławcu oferuje największy nad Bałtykiem kompleks basenów
zewnętrznych z podgrzewaną wodą. Kompleks jest czynny od maja do
września. Na terenie aquaparku jest restauracja, fitness, wellness i place
zabaw.
Bilet na cały dzień: 40 złotych (dzieci do 3 lat bezpłatnie).
Więcej wiadomości pod adresem: www.panorama-morska.pl
W Krągu (gmina Polanów) warto zwiedzić powstały w 1414 roku między
dwoma jeziorami zamek rycerski . Zamek otoczony jest 2,6 ha zabytkowym parkiem sięgającym do szosy i brzegów położonego na północ od
zamku Jeziora Zamkowego. Od strony szosy park otoczony jest murem,
który stanowi jeden z zabytkowych elementów zespołu pałacowo-parkowego.
Z historią zamku można zapoznać się na stronie: www.podewils.pl

Fot. Krzysztof Subicki

Wyprawy na dorsze
Darłowo to stolica wędkarstwa morskiego.
Z darłowskiego portu codziennie wypływa kilkanaście kutrów i łódek na połowy
ryb morskich, zwłaszcza dorsza. Pobliskie
łowiska są bardzo bogate w ryby i ciężko
jest wrócić z połowu bez trofeów.
Cena ośmiogodzinnego rejsu na kutrze
wędkarskim wynosi ok. 100-150 złotych.
W cenie posiłek na pokładzie oraz ciepłe
napoje. Za dodatkową opłatą można wypożyczyć sprzęt wędkarski.

Armatorzy kutrów wędkarskich:
Dar 19, Darłowiak
Wiesław Szklany - tel. 0502152705
Paweł, Szyper
Barbara Szubert - tel. 0606383271
Złota Rybka, DAR 30, DAR 41
Marek Sochoń - tel. 0501641302,
0501641303, 502490133
Niusiek, Skarp
Regina Gubańska - tel. 0606144279
Iskra
Jerzy Zieliński - tel. 0604904285
Alisia
Elżbieta Referda - tel. 0603666445
Pilot 55
KTL tel. 0605071939, 0943144027
North - Star
Aqua Mar Mariusz Tomiak - tel.
0601775553

DAR 3
Edward Pacuła - tel. 0663258415
Gacek
Andrzej Meger - tel. 601084803

NOCLEGI I ARMATORZY ŁÓDEK:
Pensjonat „Biała Mewa”,
Tel. 0882-429-614 (noclegi)
Krzysztof Trebliński
Tel.0501 303 414 (łódź)
Jan Andryszczuk ,
Tel. 0603 994 322 (łódź, nocleg)
Mirosław Stachowiak
Tel. 0 507 956- 954 (łódź, nocleg)
Adam Filipek
Tel.0 503 380 784 (łódź, nocleg)
Stanisław Piłat
Tel.0502 502 873 (łódź, nocleg)
Wojciech Pawlak
Tel.0697 697 949 (łódź, nocleg)
Wiesław Szklany
Tel. 0502 152 705 (łódź)
Izydor Kruszyński
Tel. 0605 089 562 (łódź)
Patryk Kulasiński
Tel.0609 342 818 (łódź)

Źródło: Wiadomości Wędkarskie

Darłowo ma znakomite połączenia autobusowe ze stacjami kolejowymi w Koszalinie i Sławnie. Zmotoryzowani dojadą tu
z trasy nr 6. W Karwicach należy skręcić w
drogę nr 37, która zawiedzie nas do samego Darłowa.
Slip (jedyny w okolicy) do zwodowania
łodzi znajdziemy na przystani „U Antka”,
Tel. 0504 873 783 (15 zł za łódź). Miejsce
przy kei kosztuje 10 zł za dobę lub 300 zł
za miesiąc. Jeżeli nie mamy własnej łodzi
możemy skorzystać z usług licznych armatorów. Za 8-10- godzinny rejs zapłacimy od
130-150 złotych, choć niektórzy armatorzy
żądają nawet 250 zł. Cena uzależniona jest
głównie od mocy i rodzaju silnika, a więc
od zużycia paliwa i szybkości przemiesz-

czania się po łowiskach.
Źródło: Wiadomości Wędkarskie,
archiwum

tolia.com
ch Gajda/Fo
Fot. Wojcie

Fot. Pressmaster/Fotolia.com

Spędzaj czas aktywnie

Wycieczki
rowerowe
Wszystkie trasy rowerowe zostały tak
pomyślane, by rowerzysta zataczał okrąg i
wracał do miejsca, z którego wyjechał.
Mała Pętla (7 km) Darłówko Zachodnie
ul. Zwycięstwa - Darłowo – ul. Morska – ul.
Conrada - Darłówko Wschodnie.
Pierwszy szlak, zwany Małą Pętlą ma jedynie 7 kilometrów więc jest doskonały na
rozgrzewkę. Obejmuje trasę od Darłówka
Zachodniego przez Darłowo do Darłówka
Wschodniego. W Darłowie można nieco
zboczyć z trasy by zwiedzić przepiękną
starówkę.
Pozostałe szlaki rowerowe nawiązują do
szlaków pieszych – Wiatrakowego (39 km
długości), Nadmorskiego (37 km) i Cyster-

sów (23 km).
Pętla Szlakiem Cystersów (23 km) Darłowo- Bobolin - Dąbki - Bukowo Morskie
- Pęciwszeko - Rusko - Darłowo.
Na trasie: Zamek Książąt Pomorskich, średniowieczne kościoły, grodziska i zabytki
budownictwa wiejskiego.
Duża Pętla Nadmorska (37 km) Darłówko - Wicie - Jarosławiec - Rusinowo - Barzowice - Drozdowo - Darłowo.
Malownicza trasa wiedzie nową drogą tuż
za wydmą a następnie w lasku nadmorskim, dalej przez mierzeję między morzem
a jeziorem Kopań.
Przejeżdża się również przez przekop - połączenie jeziora z morzem. Z drogi doskonale widać morze, wiatraki oraz jezioro
Kopań.
Szlak jest zamknięty dla ruchu samochodowego, więc można się w czasie przejażdżki rowerowej rozkoszować wspaniałymi widokami, czystym powietrzem oraz
niezmąconą ciszą.

Morze pod dachem
Jeden z nielicznych w Europie aquapark, którego baseny zasilane są
prawdziwą słoną wodą pochodzącą
z Bałtyku. Do Państwa dyspozycji są:
basen sportowy, basenik dla dzieci,
basen „rwąca rzeka”, jackuzzi, dwie
zjeżdżalnie rurowe (40 sec i 10 sec)
zjeżdżalnie wewnętrzne, basen zewnętrzny z podgrzewaną wodą.
Park Wodny Jan, ul. Północna 11
tel. (94) 314 4910
Godziny otwarcia:
Baseny z morską wodą - 9:00 - 22:00
Sauny - 11:00 - 21:45
Kręgielnie:
Hotel Lidia, ul. Dorszowa 3,
tel. (94) 3143038
Kręgielnia przy Parku Wodnym Jan,
ul. Północna 11, tel. (94) 314 4931

Duża Pętla Wiatrakowa (39 km) Darłowo
- Cisowo - Drozdowo - Sulimice - Kowalewice - Stary Jarosław - Krupy - Darłowo.
Rozpoczyna się w Darłowie z Zamku
Książąt Pomorskich, biegnie przez Cisowo, wzdłuż południowego brzegu jeziora
Kopań. Na trasie liczne zabytki, widoki na
panoramę nadmorską, pierwszy w Polsce
park elektrowni wiatrowych.
Wypożyczalnie rowerów:
- Sklep Rowerowy Bike ul. Pocztowa 24,
- Hotel Lidia ul. Dorszowa 3,
- O.W. Róża Wiatrów ul. J. Muchy 2,
- O.W. Nord ul. Plażowa 4
Wypożyczalnie rowerów 4-kołowych:
Darłówko Wsch i Zach.
Place zabaw:
ul. Kąpielowa (przy moście),
ul. Wschodnia (przy latarni),
ul. Słowiańska
Sporty wodne:
Dla posiadających odpowiednie upraw-

nienia istnieje możliwość wypożyczenia
skuterów wodnych. Można także skorzystać z rejsów małą motorówką i szaleńczej
podróży na dmuchanym bananie z gwarantowaną przewrotką.
Wypożyczalnie skuterów (ok. 50-80 zł za
5 min)
Darłówko - plaża zachodnia (wejście od ul.
Dorszowej i Plażowej)
- plaża wschodnia na wysokości hotelu
Jan.
Przejażdżki 600 konną łodzią typu RIB
Boreasz (50 zł za 20 min) ul. Zachodnia
obok Kapitanatu.

