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Przetarg na kupno elewatorów zbo-
żowych od PZZ Stoisław za 4 milio-
ny i 66 tys. złotych wygrał sławieński 
przedsiębiorca Zygmunt Kroplew-
ski.   Jednak w przypadku transakcji 
dotyczących nieruchomości w grani-
cach portu, zgodnie z ustawą o przy-
staniach i portach morskich, Zarząd 
Portu Morskiego miał sześć miesięcy 
na skorzystanie z prawa pierwoku-
pu. W oparciu o strategię rozwoju 
darłowskiego portu morskiego Za-
rząd Portu na polecenie burmistrza 
miasta podjął decyzję o odkupieniu 
elewatorów. Miejska spółka zacią-
gnęła kredyt w Bałtyckim Banku 
Spółdzielczym w Darłowie. 
- Po odkupieniu elewatorów w dal-
szym ciągu będą one pełnić funkcję 
skupu i magazynowania zbóż - mówi 
Waldemar Śmigielski dyrektor Za-
rządu Portu Morskiego w Darłowie.  
Do Elewatorów Zbożowych należy 
czterohektarowa działka z placem 
składowym. 

26 sierpnia zakończył się pierw-
szy nabór wniosków o dofi-
nansowanie, który został zor-
ganizowany przez Darłowską 
Lokalną Grupę Rybacką. DLGR 
jako pierwsza grupa rybacka 
w zachodniopomorskiem prze-
prowadziła swój nabór. 

Wnioskować można było o dofinan-
sowanie w ramach tzw. czterech ty-
pów operacji: 
- Wzmocnienie konkurencyjności 
obszarów zależnych od rybactwa; 
- Reorientacja działalności gospo-
darczej dla przedsiębiorstw sektora 
rybackiego; 
- Rozwój usług na rzecz społeczności 
zamieszkującej obszar DLGR; 

Sukces Darłowskiej Lokalnej Grupy Rybackiej

Andrzej 
Lewandowski 
(Ruch Palikota), 
były starosta 
sławieński, na 
początku lat 90-
tych burmistrz 
Darłowa.

Elewatory zbożowe 
pod kontrolą miasta
Miejska spółka Zarząd Portu Morskiego w Darłowie w oparciu o tzw. prawo pierwokupu przy-
stąpił do zakupu Elewatorów Zbożowych od Przedsiębiorstwa Zbożowo - Młynarskiego PZZ 
Stoisław S.A.

Wydzierżawieniem części Elewato-
rów, nabrzeży i placów składowych 
zainteresowana jest Morska Agencja 
Gdynia, która zajmuje się m.in. han-
dlem zbożem.
Na kupowanych terenach portowych 
znajduje się: budynek jedenastokon-
dygnacyjny o pojemności 10 tys. 
ton, budynek siedmiokondygnacyj-
ny o poj. 3600 ton, dwa magazyny 
płaskie o pojemności łącznej 3500 
ton, magazyn płaski o pj. 1 tys. ton, 
dwa budynki stacji trafo i rozdzielni 
elektrycznej; dwa budynki suszarni 
zbożowych, budynek stacji paliw z 
dwoma zbiornikami po 50 000 li-
trów na olej opałowy, cztery punkty 
przyjęciowe samochodów, dwie wagi 
samochodowe z budynkami, przy-
budówka biurowo - garażowa i plac 
składowy o powierzchni 15.000 m2. 
Ogółem majątek darłowskiej filii 
PZZ Stoisław wyceniono na 8,5 mln 
złotych. 

Arkadiusz Klimo-
wicz, burmistrz 
Darłowa: 
W mojej ocenie zwy-
cięzcy przetargu nie 
dawali wystarcza-
jących gwarancji, 
że dotychczasowa 

działalność tej części portu handlo-
wego zostanie zachowana i wzbo-
gacona o nową.
Odbyły się w tej sprawie dwa spo-
tkania z panem Zygmuntem Kro-
plewskim, ale przedsiębiorca nie 

Liczba złożonych wniosków 
w podziale na miejsce realizacji:

Miasto Darłowo – 26
Gmina Malechowo – 17 

Gmina Darłowo  – 12 

Pracownicy biura DLGR: Rafał Radzikowski, Anna Bańkowska i Sławomir Herman 
(dyrektor biura). Biuro ma swoją siedzibę w Darłowie przy ul. Portowej.

przedstawił żadnego wiarygodnego 
biznesplanu.
Dlatego też podjąłem decyzję o za-
kupie elewatorów przez miasto za 
pośrednictwem naszej spółki. Uwa-
żam, że samorząd nie może stracić 
kontroli nad tym, co będzie się dzia-
ło z tą ważną częścią naszego portu 
handlowego. Portowe miasto musi 
interesować się swoim portem. Za-
leży mi również  na tym, by rolnicy z 
ziemi darłowskiej i powiatu sławień-
skiego mieli tradycyjny punkt skupu 
swoich plonów.

- Ochrona środowiska i dziedzictwa 
przyrodniczego. 
Złożono 65 wniosków. W pierw-
szym rozdaniu do wykorzystania jest 
prawie 11 mln zł w ramach realiza-
cji „Programu Operacyjnego Ryby 
2007-2013”. 
Łączna suma złożonych wniosków 
przekroczyła 13 mln złotych. War-
tość wszystkich działań w ramach 
złożonych wniosków planowana jest 
na prawie 23 mln zł!
Należy przypomnieć, że Stowarzy-
szenie Darłowska Lokalna Grupa 
Rybacka w dorzeczu Wieprzy, Gra-
bowej i Unieści, zostało utworzone 6 
października 2009. Inicjatorem po-
wołania DLGR był burmistrz Dar-

łowa Arkadiusz Klimowicz.
W skład grupy wchodzą: Gmina 
Darłowo, Gmina Malechowo, Gmi-
na i Miasto Sianów, Miasto i Gmina 
Polanów oraz Miasto Darłowo. Na 
jej terenie zamieszkuje około 60. 
tys.W związku z tym Wnioskodawcy 
pochodzili z różny gmin wchodzą-
cych w skład Darłowskiej Lokalnej 
Grupy Rybackiej w dorzeczu Wie-
przy, Grabowej i Unieści.
  Złożone wnioski w naj-
bliższym czasie zostaną poddane 
ocenie przez specjalnie do tego po-
wołany w ramach stowarzyszenia 
komitet. Składa się z 25 osób repre-
zentujących tzw. sektory: społeczny, 
gospodarczy i samorządowy.

Związani z Darłowiem kandydują do sejmu w okręgu koszalińskim (nr 40)
Magdalena Gą-
secka (PO), lekar-
ka, radna sejmiku 
województwa 
zachodniopomor-
skiego. Pracuje w 
darłowskiej przy-
chodni zdrowia.

Stanisław Gawłow-
ski (PO), poseł i wice-
minister środowiska. 
W latach 90-tych wi-
ceburmistrz Darłowa. 
Honorowy Obywatel 
Królewskiego Miasta 
Darłowa.

Władysław Husejko 
(PO). Laureat nagro-
dy Eryka Pomorskie-
go. Był marszałkiem  
województwa 
zachodniopomor-
skiego. Obecnie 
przewodniczący rady 
miasta Koszalina.

Jan Krawczuk 
(PSL), czło-
nek zarządu 
województwa 
zachodniopomor-
skiego. W latach 
90-tych wójt 
gminy Darłowo.

Gmina i Miasto Sianów – 4 
Miasto i Gmina Polanów – 2 

Gmina Sławno – 2 
Operacje realizowane na ob-

szarze kilku gmin – 2 



Sklep Bricomarche w Darłowie zo-
stał specjalnie zbudowany według 
nowego projektu, w którym zasto-
sowano najnowszy wizualizowany 
układ i ujednoliconą ekspozycję to-
warów. Powierzchnia sklepu wynosi 
1450 m2. Dodatkowo została po-
większona o namiot halowy o wiel-
kości 280 m2.
Jak nas informują właściciele marke-
tu Sylwia i Rafał Spychała ich sklep 
oferuje szeroką gamę produktów 
własnych marek „GO ON”. Ku-
pujący mają do wyboru ponad 15 
tysięcy artykułów budowlanych, de-
koracyjnych oraz ogrodowych Sklep 

Bałtycki Bank Spółdzielczy w Darło-
wie jako jeden z dwóch banków w 
Polsce i jako jedyny w naszym woje-
wództwie został uhonorowany statu-
etką i zachodniopomorskim Certyfi-
katem „Rzetelni w biznesie”.
„Rzetelni w biznesie” to program, 
przedsięwzięcie które ma na celu 
promocję czterech kluczowych ob-
szarów: przedsiębiorczości, samo-
rządności, medycyny oraz instytucji. 
Laureaci I edycjiprogramu „Rzetelni 
w biznesie” to podmioty, które w 
sposób profesjonalny i rzetelny wy-
wiązują się ze swoich zobowiązań 
nie tylko względem swoich klientów, 
kontrahentów, ale przede wszystkim 
względem swoich pracowników.  
W uzasadnieniu przyznania nagrody 
stwierdzono, że „Bałtycki Bank Spół-
dzielczy w Darłowie nie tylko spełnia 
ww. kryteria, ale jest także instytucją, 
która podejmując działania na rzecz 
konkurencyjności na rynku, kieruje się 
pełnym poszanowaniem i respektowa-
niem zasad etycznych. Profesjonalna 
kadra, wieloletnie doświadczenie, a 
także przywiązywanie dużej wagi do 
innowacyjności w zakresie oferowa-
nych usług powoduje, że Bałtycki Bank 
Spółdzielczy w Darłowie to bank przy-
jazny klientom, a także partner godny 
zaufania.”
Przypomnijmy: BBS działa w Dar-
łowie od 1946 roku. Obecnie zarzą-
dzany jest przez Ryszarda Mroziń-
skiego - Prezesa Zarządu.
Zarządowi banku oraz wszystkim 
jego pracownikom serdecznie gratu-
lujemy kolejnego sukcesu oraz przy-
znanego certyfikatu świadczącego o 
wysokiej jakości usług świadczonych 
przez BBS w Darłowie.

Niedawno do Darłowskiej Lokalnej 
Grupy Rybackiej w Dorzeczu Wie-
przy Grabowej i Unieści burmistrz 
miasta Darłowo złożył wniosek o 
dofinansowanie zadania dotyczącego 
„Przebudowy parkingu przy ulicy J. 
Conrada w Darłowie.
Jeśli pieniądze zostaną przyznane, to 
pierwszy etap budowy parkingu obej-
mie przebudowę drogi dojazdowej i 
chodników do parkingu, wykonanie 
nawierzchni miejsc postojowych z 
kostki brukowej oraz oświetlenia, 
odwodnienia i towarzyszącej zieleni 
a także oznakowania pionowego. W 
ramach realizacji projektu przewidu-

Bricomarche oferuje duży wybór 
produktów dla majsterkowiczów, 
akcesoria motoryzacyjne jak i szero-
ki wachlarz akcesoriów wędkarskich. 
To, co wyróżnia darłowski market 
to możliwość korzystania z dodat-
kowych usług jak usługi krawieckie 
w zakresie szycia firan i zasłon z za-
kupionych w tym sklepie tkanin, po-
moc w załadunku transporcie zaku-
pionych towarów, cięcie drewna oraz 
sprzedaż ratalna. Właściciele sklepu 
Bricomarche obiecują, że wraz z 
przeszkoloną 25 osobową załogą 
będą się starać realizować koncep-
cję przyjaznego sklepu, oferującego 
klientom niskie ceny, bliską lokaliza-
cję i komfort zakupów. Sklep będzie 
otwarty od poniedziałku do piątku 
w godz. 7-19, w soboty 8-17 i w nie-
dziele od 10 do 16.   

je się zastosowanie innowacyjnego 
oświetlenia parkingowego w ilości 
6 sztuk. Miasto zrezygnowało z tra-
dycyjnej kablowej formy zasilania 
punktów oświetleniowych na rzecz 
wykorzystywania energii słonecznej. 
Całkowita wartość zadania inwe-
stycyjnego wyniesie około 900 tys. 
złotych. 
Darłowski samorząd wnioskuje o 
dofinansowanie projektu w kwocie 
760   tys. Dzięki tej potrzebnej in-
westycji przybędzie w Darłowie 70 
miejsc parkingowych. Plan zakłada 
realizacje inwestycji w terminie do 
30 czerwca przyszłego roku.Nagrody sportowe w kwocie od 

300 do 1500 zł otrzymają: z Mię-
dzyszkolnego Klubu Sportowego 
„Delfin” - Patryk Pyszniak, z Pły-
wackiego Uczniowskiego Klu-
bu Sportowego „Neon”: Wiktor 
Kałużny, Julia Brygała, Edyta 
Kłosowska, Łukasz Raczkowski, 
Bartosz Nowak, z Klubu Kolar-
skiego Ziemia Darłowska: Karo-
lina Garczewska, Sabina Napie-
ralska, Daria Fabisiak, Justyna 
Mazur, Alicja Komoś, Katarzyna 
Kirschenstein, Dorota Tarczyło, 
Patrycja Jacyszyn. Dwaj trenerzy: 
Dariusz Winiarski z Uczniow-

skiego Klubu Sportowego „Ashi-
hara Karate i Ju Jitsu oraz Andrzej 
Wróblewski z PUKS „Neon” do-
stali nagrody w kwocie 1000 i 
800 zł.
Równocześnie przyznano Alicji 
Komoś, Katarzynie Kirschen-
sten, Karolinie Komoś stypendia 
sportowe w kwocie po 300 zł 
miesięcznie.

Brico Marche otwarty

31 sierpnia w Darłowie przy 
ulicy  W. Lutosławskiego 3A 
otwarto nowoczesny sklep Bri-
coMarche typu „dom i ogród”.

Nagrody i stypendia dla 
darłowskich sportowców
Miejska Rada Sportu w Darło-
wie na posiedzeniu 29 sierpnia 
rozpatrzyła wszystkie zgłoszo-
ne wnioski z poszczególnych 
klubów sportowych i w opar-
ciu o stosowną uchwałę Rady 
Miejskiej pozytywnie zaopinio-
wała 17 zawodników i dwóch 
trenerów o przyznanie nagród 
i stypendiów sportowych. Ar-
kadiusz Klimowicz - burmistrz 
miasta Darłowo zaakceptował 
ustalenia Rady Sportu.

Dariusz Winiarski

Bałtycki Bank Spółdzielczy

RZETELNY 
W BIZNESIE

Więcej miejsc  
do parkowania

Wizyta prowincjała 
Adama Kalinowskiego

6 września gościł w darłowskim ra-
tuszu o. Adam Kalinowski przełożo-
ny gdańskiej prowincji franciszkań-
skiej, w skład której wchodzą dwie 
darłowskie franciszkańskie parafie. 
Okazją do wizyty prowincjała Ada-
ma Kalinowskiego była wizytacja 
darłowskiego klasztoru. W spotka-
niu z burmistrzem Arkadiuszem 
Klimowiczem udział wziął również 
proboszcz o. Stanisław Pianowski. 
W trakcie spotkania burmistrz A. 
Klimowicz podziękował za 66 letnią 
obecność franciszkanów w Darłowie 
i pracę na rzecz darłowskiej społecz-

ności. Prowincjał o. Marek Kalinow-
ski przekazał burmistrzowi zaprosze-
nie na jubileusz obchodów 25-lecia 
powstania Prowincji Św. Maksymi-
liana Marii Kolbego Zakonu Braci 
Mniejszych Konwentualnych (fran-
ciszkanów). Uroczystości odbędą się 
15 października w Gdańsku. 
Burmistrz sprezentował o. pro-
wincjałowi pierwszą część kroniki 
kościoła mariackiego w Darłowie 
obejmującą lata przełomy XIX i XX 
wieku, wydaną przez muzeum w Ko-
szalinie.



Stawka opłaty miejscowej na 
terenie Darłowa wynosi 1.99 zł 
złotego za dobę od osoby. 

Pobiera się ją od osób fizycznych 
czasowo przebywających w celach 
wypoczynkowych i turystycznych. 
Z dotychczasowych podliczeń wpły-
wów do kasy miasta z tytułu opłaty 
miejscowej wynika, że pierwsza po-
łowa roku i wakacje były dobrym 
okresem dla darłowskich kwatero-
dawców.  Do kasy miasta od począt-

Opłata miejscowa

ku roku do 8 września wpłynęło pra-
wie 572 tys. zł. 
Plan budżetowy na cały rok 2011 za-
kładał wpływy w wysokości 550 tys. 
złotych.
Widać z tego, że mimo nieco gorszej 
pogody w lipcu wczasowicze i turyści 
chętnie wypoczywają w Darłowie.
Również wpływy z opłaty targowe 
za ten sam okres przekroczyły cało-
roczny plan dochodów o 18 tysiecy 
złotych i wyniosły 388 tysiecy.

Rybacy i przetwórcy ryb sku-
pieni w Darłowskiej Grupie 
Producentów Ryb i Armatorów 
Łodzi Rybackich przejęli Cen-
trum Pierwszej Sprzedaży Ryb 
w Darłowie.

Wpisana do Krajowego Rejestru Są-
dowego w marcu 2011 r. Darłowska 
Grupa Producentów Ryb i Armato-
rów Łodzi Rybackich (DGPRiAŁR) 
- Spółka z o. o. w Darłowie skupia 
kilkunastu rybaków i przetwórców z 
darłowskiego portu. Zarząd Spółki 
stanowią: Rafał Bocheński (prezes), 
Adam Chyski i Zbigniew Owczarek 
wiceprezesi. Decyzją ministra rol-
nictwa i rozwoju wsi z 29 kwietnia 
2011 Darłowska Grupa Producen-

Miasto przekazało rybakom 
Lokalne Centrum Pierwszej 
Sprzedaży Ryb

tów Ryb i Armatorów Łodzi Ry-
backich została wpisana do rejestru 
uznanych organizacji producen-
tów rybnych, jako podmiot mający 
osobowość prawną, który spełnia 
również warunki określone w prze-
pisach Unii Europejskiej. Taki wpis 
umożliwił DGPRiAŁR ubiegać się o 
przejęcie i uruchomienie Lokalnego 
Centrum Pierwszej Sprzedaży Ryb w 
Darłowie.  Niedawno zawarto poro-
zumienie pomiędzy miastem Darło-
wo a zarządem spółki o wydzierża-
wienie nieruchomości o powierzchni 
4700 m2 zabudowanej budynkami 
wraz z wyposażeniem na działalność 
Centrum Pierwszej Sprzedaży Ryb w 
Darłowie.

Głównym tematem sesji RM 
było wprowadzenie zmian do 
budżetu miasta na rok 2011.  
Po dokonanych zmianach 
budżet miasta Darłowa na 
rok 2011 zamyka się rekor-
dowymi dochodami w wy-
sokości 105.751.175 zł i wy-
datkami na sumę 72.708.915 
zł. W ramach wydatków aż 
34.730.562 zł przeznaczo-
no na wydatki majątkowe, 
(inwestycje). Z otrzymanych 
zaliczek pieniądze zosta-
ną   przeznaczone na realizację no-
wych projektów: „Budowę nowego 
basenu rybackiego w Porcie Dar-
łowo” i na „Przedłużenie Nabrze-
ża Słupskiego w Porcie Darłowo”, 
w łącznej wysokości 35.114.267 
zł. Wprowadzono też do budżetu 
kwotę 1.344.555 zł z tytułu zwro-
tu z Regionalnego Programu Ope-
racyjnego za zakończone zadania 
inwestycyjne.  Zwiększono również 
dochody o dotację celową z Urzę-
du Wojewódzkiego na realizację 
nowego zadania pod nazwą „Bu-
dowa szkolnego placu zabaw przy 
SP nr 3”. Poza tym wprowadzono 
do budżetu dochody i wydatki w 
kwocie 66.547 zł z przeznaczeniem 
na realizację zadań wynikających z 
przystąpienia  Zespołu Szkół im. S. 
Żeromskiego do realizacji projektu 
„Ocalić od zapomnienia - Dziedzic-
two Europejskie” - EUROPESCO.
Ponadto ujęto w budżecie nowe 

Radni zwiększyli budżet do 105 milionów
W sali konferencyjnej 
darłowskiego ratusza w 
czwartek 8 września ob-
radowała Rada Miejska na 
nadzwyczajnej sesji.

zadanie inwestycyjne „Przebudowa 
parkingu przy u. J. Conrada” na 
który to został złożony wniosek do 
Darłowskiej Lokalnej Grupy Rybac-
kiej o dofinansowanie w wysokości 
85% kosztów kwalifikowanych.   
Zabezpieczono również kwotę 383 
tys. zł z przeznaczeniem na dotacje 
dla szkoły społecznej.   W związku 
z utworzeniem nowej ulicy   Tury-
stycznej podjęto uchwałę o umiesz-
czeniu jej w jednym z obwodów do 
głosowania. Ponadto Rada podjęła 
uchwałę w sprawie wyodrębnienia 
rachunku opłat za wyżywienie od 
pracowników Przedszkola nr 2 im. 
J. Porazińskiej.

Najbliższa zwyczajna sesja Rady 
Miejskiej odbędzie się 28 września. 
Planuje się na niej m.in. wręcze-
nie „Medali za długoletnie pożycie 
małżeńskie” niżej wymienionym 
parom: Halina Bigus i Günter Bi-
gus; Irena Ciechanowska i Tadeusz 

Ciechanowski; Teresa Goszczyńska 
i  Józef Goszczyński; Stanisława Ma-
zurek i Sławomir Mazurek; Helena 
Pogorzelska i Mieczysław Pogorzel-
ski; Stanisława Wachowiak i Jerzy 
Wachowiak; Janina Zasadzińska i 
Piotr Zasadziński.
Poproszony o komentarz burmistrz 
A. Klimowicz stwierdził, że prze-
kroczenie granicy 100 milionów 
złotych przez budżet miasta to dla 
niego spora satysfakcja: - Zaczyna-
łem 9 lat temu z budżetem na po-
ziomie 22 mln. 
Klimowicz podkreśla jednak, że te-
goroczny wynik będzie niezwykle 
ciężko powtórzyć w roku 2012. - A 
to dlatego, że w tym roku mamy 
kumulację pozystanych dotacji 
unijnych i rządowych na duże inwe-
stycje. W przyszłym roku budżet nie 
będzie już tak imponujący - kończy 
burmistrz.

Zakład Inżynieryjno - Budowlany 
Franciszek Dorosiński zakończył 
przebudowę podwórka położonego 
w kwartale ulic: Pocztowa, Morska, 
Powstańców Warszawskich, Plac Ko-
ściuszki.

Na starówce  na podwórku poło-
żono polbruk

We wtorek 28 czerwca 2011   w 
sali posiedzeń darłowskiego ratusza 
odbyła się 10. sesja Rady Miejskiej 
Darłowa. Jednym z głównych te-
matów omawianych w czasie jej 
trwania było sprawozdanie z wy-
konania budżetu miasta za 2010 
r. oraz kwestia podjęcia uchwały w 
sprawie udzielenia absolutorium 
burmistrzowi miasta. Wszystkie ko-
misje Rady Miejskiej jednomyślnie 
zaopiniowały wykonanie budże-
tu miasta za rok ubiegły. Uchwała 
podjęta przez Radę Miasta Darłowo 
stanowi pełną akceptację Rady dla 
pracy burmistrza.   Budżet za 2010 
r. został zrealizowany, a środki ze-
wnętrzne pozyskiwane dla miasta są 
widoczne w postaci zrealizowanych 

Radni za absolutorium dla burmistrza
Radni Rady Miejskiej w Darło-
wie 28 czerwca 13 głosami za 
(jednomyślnie) podjęli uchwa-
łę o udzieleniu Arkadiuszowi 
Klimowiczowi absolutorium za 
rok 2010.

inwestycji.
Plan wydatków budżetu wykona-
no w wysokości   54.663.143,08.
zł  - 88,94%. Na wydatki majątko-
we poszło 18.837.189.36 zł. Część 
zadań inwestycyjnych niezrealizo-
wanych w roku ubiegłym z powodu 
złej pogody została przeniesiona na 
rok bieżący.    
Plan dochodów został wykona-
ny w kwocie 54.795.711,68 zł, 

t.j.  105,83%.   Budżet miasta za-
mknął się nadwyżką budżetową w 
kwocie 132.568,60 zł przy plano-
wanym deficycie. 
W trakcie sesji burmistrz w imieniu 
prezydenta RP udekorował „Meda-
lem za długoletnie pożycie małżeń-
skie Annę i Władysława Jasnoszów, 
którzy wspólnie przeżyli już 60 lat.

Przebudowa polegała na wykonaniu 
wjazdu od ul. Pocztowej, drogi do-
jazdowej, chodników oraz placu po-
stojowego z kostki betonowej. Koszt 
inwestycji z budżetu miasta wyniósł 
62.261 zł.



Na skutek zawartego porozu-
mienia pomiędzy darłowskim 
samorządem, a Skarbem Pań-
stwa doszło do wzajemnej za-
miany dwóch nieruchomości. 

Miasto Darłowo przejmuje nabrze-
ża portowe w Basenie Rybackim o 
powierzchni 2046 m2, które do tej 
pory były w dzierżawie wieczystej. 

Na odcinku 80 metrów wykona-
no nowe oczepy ścianki szczelnej, 
nową  nawierzchnię, zejścia dla jed-
nostek pływających, nowe belki 
odbojowe i pachoły cumownicze. 
Dodatkowo posadowiono żurawik o 
udźwigu 1 tony. Obecnie powierzch-
nia nabrzeża wynosi ok. 500 m2. 
Dopuszczalne obciążenie naziomu 
wynosi 2t/m2. Inwestycja realizowa-

Latem każdego dnia do 
darłowskiego portu zawi-
ja od kilku do kilkunastu 
jachtów różnych bander. 
Niedawno do Darłowa 
wpłynęła na krótko rosyj-
ska fregata Schtandart.

Jest to replika żaglowego 
okrętu wojennego wodo-
wana w 2000 r. w Sankt 
Petersburgu. Oryginał był 
pierwszym okrętem wojen-
nym zbudowanym w 1703 
r. dla Floty Bałtyckiej cara 
Piotra Wielkiego. Budowali 
go Holendrzy i Rosjanie pod 
osobistym nadzorem Piotra 
Wielkiego. Okręt został wy-
cofany ze służby w 1718 r., 
jako bezużyteczny, a w 1723 
został złomowany w Petersburgu. 
Trzymasztowa fregata ma wypor-
ność wynosi 220 ton i ożaglowanie 
o powierzchni 6700 m2. Długość po 
pokładzie 25 m, długość całkowitą - 
34,5 m, szerokość 6,9m, wysokość 
- 33 m, zanurzenie 3,3 m. Replika 
okrętu została przystosowana do że-

Tym samym w 2011 r. zapowiada 
się osiągnięcie lepszego wyniku niż 
w rekordowych dotychczas latach 
2006 i 2007 kiedy to port przyjął 
odpowiednio 45 i 37 statków z któ-
rych przeładowano 55.254 t oraz 
56.474 t towarów.
Głównym ładunkiem przechodzą-
cym przez Port Darłowo w tym 
roku są kruszywa i skałki wapienne   
z portów Naestved (Dania) i Reke-
fjord (Norwegia). Związane jest to z 

Rekordowe półrocze w porcie
Przez pierwsze 6 miesięcy 2011 
roku do darłowskiego portu 
zawinęły 23 statki handlowe, 
które przewiozły  31.868 t ła-
dunków. Jest to najlepszy wy-
nik od 11 lat czyli od momentu 
powołania spółki Zarząd Portu 
Morskiego Darłowo.

rosnącym zapotrzebowaniem przez 
realizowane w Polsce inwestycje dro-
gowe. Oprócz tego przeładowano 

także  2.000 t płyt OSB. Jednocze-
śnie wyeksportowano 3.600 t rzepa-
ku.  

Zakończony remont nabrze-
ża postojowego

Inwestor - Urząd Morski w Słupsku -zakończył prace w ramach prze-
budowy Nabrzeża Postojowego w Porcie Darłowo.

na była w latach 2010-2011 i została 
sfinansowana ze środków budżetu 
Państwa. Całkowity koszt to kwota 
1.632.347 zł. Wykonawcą inwestycji 
było Przedsiębiorstwo Budownictwa 
Ogólnego Sp. z o.o. ze Słupska. W 
kolejnym etapie „porządkowania” 
infrastruktury awanportu planowa-
ny jest remont Nabrzeża Czołowego, 
w latach 2011-2012.

Coraz częściej darłowski port 
odwiedzają zagraniczni żeglarze

glugi z prędkością 8-9 węzłów pod 
żaglami, oraz do 15 węzłów na silni-
kach. W 18. wieku na okręcie wypo-
sażonym w 28 dział pływało od 120 
do 150 oficerów i członków załogi. 
Obecnie w skład załogi wchodzi 10 
oficerów i 30 młodych adeptów że-
glarstwa. 

Kolejna część portu przechodzi 
na własność miasta Darłowo

Natomiast Skarb Państwa otrzyma 
od samorządu niewielki fragment o 
powierzchni 128 m2, przylegający 
do drogi dojazdowej prostopadłej do 
ulicy Słowiańskiej. Podatek VAT i 
koszty zamiany w wysokości 28.240 
zł pokryje Urząd Miejski. Akt nota-
rialny zamiany zostanie podpisany 
we wrześniu br.

Zakończono budowę ulicy 
Chabrowej. Przedstawiciel re-
feratu integracji europejskiej i 
inwestycji w Urzędzie Miejskim 
wraz z inspektorem nadzoru 
odebrali ulicę Chabrową razem 
z odcinkami ulic Fiołkowej i Ma-
kowej o długości 360 m, które 
łączą ją z ulicą Sportową.

Ulica Chabrowa jest równoległa 
do ulicy Sportowej i biegnie od ul. 
Makowej do Fiołkowej Po obydwu 
stronach tej technologicznej ulicy 
wykonanej z odzyskanej trylinki 
sprzedano już wszystkie działki. In-
westycja zrealizowana kosztem 170 
tys. złotych umożliwi właścicielom 

Można już się budować przy 
Chabrowej

Spotkanie otworzył prezes DLGR 
Łukasz Skowroński (hodowca 
pstrągów z gm. Malechowo). Przy-
pomniał, że stowarzyszenie w mi-
nionym roku opracowało strategię 
działania i 9 listopada 2010 roku 
podpisało umowę z ministrem rol-
nictwa o dofinansowanie swojego 
działania kwotą 38,5 mln złotych. 
Pieniądze są przeznaczone na sfo-
nansowanie realizacji lokalnej strate-
gii i trafią w większości do przedsię-
biorców, samorządów i organizacji 
pozarządowych.  
Zebrani jednomyślnie udzielili abso-

Udzielono absolutorium zarządowi Darłowskiej 
Lokalnej Grupie Rybackiej
20 czerwca odbyło się walne 
zebranie członków Darłowskiej 
Lokalnej Grupy Rybackiej w 
dorzeczu Wieprzy, Grabowej i 
Unieści.

dojazd i zabudowę swoich nierucho-
mości.

lutorium zarządowi stowarzyszenia 
za rok 2010.
W związku z rezygnacją Marka So-
chonia z członkostwa w komitecie 

sterującym DLGR w jego miejsce 
nowym członkiem wybrano w taj-
nym głosowaniu Kazimierza Woj-
nicza.



W nowym roku szkolnym 
2011/2012 do Miejskiego Gim-
nazjum uczęszcza 333 dziewcząt i 
chłopców, którzy kształcą się w 15 
oddziałach. Najbardziej rozpoczęcie 
roku przeżywają pierwszoklasiści, 
których aż 107 zasiadło w ławach 
szkoły. 
Taką samą ilośc uczniów (333) ma 
w tym roku Zespół Szkół im. Stefa-
na Żeromskiego. Uczyć się oni będa 

Z udziałem rodziców i władz sa-
morządowych zainaugurowa-
no w Szkole Podstawowej Nr 
3 im Żołnierza WOP nowy rok 
szkolny 2011/2012. 

W 29 oddziałach rozpoczęło naukę 
593 uczniów.  Po raz pierwszy roz-
poczęła naukę blisko setka uczniów, 
którzy w pięciu oddziałach będą 
zdobywali wiedzę.
Specjalne klasy z nowymi dopasowa-
nymi do wieku stołami i krzesełkami 
zorganizowano dla sześciolatków. 
Dla nich również wykonano nową 
toaletę z odpowiednimi umywalka-
mi, pisuarami i ubikacjami. Przez 
prawie całe wakacje odbywał się w 
szkole remont. Położono nową bez-
pieczną nawierzchnię i wymalowano 
salę gimnastyczną, utworzono trzy 
nowe toalety, w tym jedną dla dzieci 
niepełnosprawnych. W niektórych 
pomieszczeniach wymieniono insta-
lacje wodne i elektryczne. Ze środ-
ków jednego z rodziców wyremonto-
wano i odnowiono jedną z klas. Na 

Podobnie jak w innych placówkach 
oświatowych 1 września 2011 roku 
odbyło się uroczyste rozpoczęcie 
roku szkolnego w Zespole Szkół 
Społecznych im. Lotników Mor-
skich w Darłowie. Do nowopowsta-
łej placówki uczęszcza 180 uczniów, 
w tym 109 do szkoły podstawowej 
i 71 do gimnazjum.  W okresie wa-
kacyjnym na modernizację szkoły 

Darłowski samorząd przekazał w 
dzierżawę na 15 lat obydwu przed-
szkolom nieruchomości zabudo-
wane wraz z wyposażeniem. Jed-
nocześnie obie placówki oświatowe 
otrzymały z kasy miasta po 20 ty-
sięcy złotych na przeprowadzenie 
modernizacji. Za te pieniądze w 
Niepublicznym Przedszkolu Iwony 
Jaźwińskiej wykonano nowe schody, 
doposażono kuchnię w nowe urzą-
dzenia oraz zrealizowano wszelkie 
zalecenia Sanepidu. W przestron-
nych jasnych salach zabaw wszystko 
się błyszczy i jest zapięte na ostatni 

Inauguracja roku szkolne-
go w Miejskim Gimnazjum 
i Zespole Szkół im. Stefa-
na Żeromskiego

W „trójce” 100 pierwszaków

remont szkoły samorząd przeznaczył 
kwotę 100 tysięcy złotych.  Ponadto 
w ciągu dwóch miesięcy na terenie 
szkolnym ma powstać specjalny plac 
zabaw dla najmłodszych dzieci. W 
tej sprawie trwa już postępowanie 
przetargowe.
Na sztandar szkoły ślubowały dzieci 
z klas pierwszych: ,,Ślubuję być do-
brym Polakiem, dbać o dobre imię 

swojej klasy i szkoły. Będę uczyć się 
w szkole jak kochać Ojczyznę, jak 
dla niej pracować, kiedy urosnę. 
Będę starał się być dobrym kolegą, 
swym zachowaniem i nauką spra-
wiać radość rodzicom i nauczycie-
lom”. Po ślubowaniu pierwszaków 
dyrektor Szkoły Andrzej Protasewicz 
i burmistrz miasta zgodnie z tradycją 
pasowali uczniów klas pierwszych. 

Ruszyły w Darłowie dwa niepu-
bliczne przedszkola
Z początkiem września ruszyły 
w Darłowie dwa niepublicz-
ne przedszkola: Niepubliczne 
Przedszkole Akademia Przed-
szkolaka kierowane przez Iwo-
nę Jaźwińską oraz Niepublicz-
ne Przedszkole i żłobek „Jacek 
i Agatka” przy ul. Zamkowej, 
kierowane przez Henrykę Wit-
kowską

guzik - pokazuje nam z dumą dy-
rektorka. Z dniem 1 września od 
godz. 6:30 rozpoczęło w nim edu-
kację poprzez zabawę 75 dzieci w 
wieku 3-6 lat. Dzieci do swojej dys-
pozycji mają duży zielony ogród, 
gdzie mogą się bawić korzystając z: 
huśtawek, piaskownicy, zjeżdżalni, 
samochodów i wielu innych urzą-

dzeń zabawowych.
W Niepublicznym Przedszko-
lu „Jacek i Agatka” za pieniądze z 
kasy miasta zmodernizowano taras, 
schody oraz wymieniono drzwi. 
Przedszkole ma przygotowane 40 
miejsc w żłobku dla maluchów i 50 
miejsc dla przedszkolaków mówi - 
dyrektorka Henryka Witkowska.

Wystartował niepubliczny Zespół 
Szkół w Darłówku

darłowski samorząd wyłożył z kasy 
miasta 15 tysięcy złotych. Za te 
pieniądze zmodernizowano łazien-
ki i toalety, wykonano drewniane 
obudowy na grzejniki i parapet, 
zainstalowano nowe lampy oraz 
zmodernizowano system alarmowy 
- informuje nas Joanna Tarkowska - 
dyrektorka Zespołu Szkół Społecz-
nych.

w trzynastu klasach.
W inauguracji roku szkolnego w 
gimnazjum kierowanym przez Mał-
gorzatę Świątkowską udział wziął 
burmistrz A. Klimowicz i przewod-
niczący rady miejskiej Zbigniew 
Grosz.
Rok szkolny w LO otworzył dy-
rektor Bogdan Herbeć. Miasto re-
prezentował przewodniczący rady 
miejskiej. 



- Przy okazji problemów finan-
sowych Szpitala Powiatowego 
w Sławnie powróciła dyskusja o 
kosztach funkcjonowania filii w 
Darłowie. Niektórzy radni powia-
towi sugerują nawet, że nie powin-
na ona istnieć. Co na to burmistrz 
Darłowa?

- Szpital w Darłowie jest potrzebny 
nie tylko mieszkańcom ziemi dar-
łowskiej, ale jestem o tym głęboko 
przekonany, również mieszkańcom 
Sławna. Dlaczego? Nasz oddział 
działa jak rybacka sieć, która wyła-
wia wielu pacjentów z tego terenu 
i ci pacjenci później trafiają do in-
nych oddziałów szpitala w Sławnie. 
Gdyby tego oddziału zabrakło - bar-
dzo prawdopodobne, że duża część 
pacjentów nie trafi do Sławna, ale 
na przykład do Koszalina. A dzisiaj 
wiadomo, że za pacjentem idą pie-
niądze. Jeśli nie będzie oddziału w 
Darłowie, to jeszcze mniej pieniędzy 
szpital w Sławnie będzie miał jako 
całość.

- Ale koronnym argumentem prze-
ciwko darłowskiej filii są potężne 
straty finansowe, które ten oddział 
generuje.

- To kolejne nieporozumienie. Strata 
za rok ubiegły wyniosła trochę po-
nad 200 tysięcy złotych, gdzie nie-

które oddziały sławieńskie generują 
stratę 3-4-krotnie większą.

- Ile prawdy jest w tym, że darłow-
ska filia stanie się częścią koszaliń-
skiego szpitala?
- Jest w tym wiele prawdy. Razem ze 
starostą kilka miesięcy temu podję-

Szpitalny rozwód ze Sławnem
Rozmowa - Mam dość utyskiwań sławieńskich polityków na to, że darłowska filia szpitala jest rzekomo 
całym złem Szpitala Powiatowego w Sławnie - mówi Arkadiusz Klimowicz, burmistrz Darłowa.

liśmy starania, by nasz oddział stał 
się częścią szpitala wojewódzkiego w 
Koszalinie, który podlega pod mar-
szałka województwa. I powiem na 
razie tyle, że jest przychylny klimat 
dla takiego rozwiązania.
- Skąd taki pomysł?
- Po części z tych powodów o któ-
rych już wspominałem. Mamy dość 
utyskiwań niektórych sławieńskich 
polityków, że to rzekomo oddział 
wewnętrzny w Darłowie jest całym 
złem szpitala w Sławnie. Mamy dość 
tłumaczenia się, że jest właśnie od-
wrotnie, że strata generowana przez 
Darłowo jest kroplą w morzu innych 
strat szpitala. Mamy dość tłumacze-
nia, że dzięki naszej filii wielu pa-
cjentów z naszych stron chce jeszcze 
leczyć się w Sławnie.
Poza tym dyrekcja szpitala w Kosza-
linie postrzega ewentualne przejęcie 
naszego oddziału jako wartość do-
daną. Oni widzą to, czego niektórzy 
politycy ze Sławna nie chcą dostrzec. 
Że będzie to przekierowanie pacjen-
tów z powiatu sławieńskiego na Ko-
szalin. Będzie to dla Koszalina zdo-
bycie przyczółka w naszym regionie. 
A to niezwykle ważne w dobie pełnej 
komercjalizacji rynku medycznego.

- Taką decyzją chce pan „wykoń-
czyć” szpital w Sławnie?
- Jesteśmy ludźmi odpowiedzialnymi 
i martwimy się i o jedno, i o drugie. 

Podejmując rozmowy z Koszalinem 
chcielibyśmy, żeby część elit sławień-
skich chciała widzieć coś więcej niż 
koniec własnego nosa.
Natomiast jeśli chodzi o szpital w 
Sławnie i filię - zamierzamy urato-
wać i jedno, i drugie. Te cele się nie 
wykluczają. Nasze negocjacje z Ko-
szalinem mogą być zatrzymane, ale 
oczekiwalibyśmy wyraźnych dekla-
racji ze strony liderów sławieńskich, 
że chcą żeby filia darłowska była czę-
ścią szpitala w Sławnie.

- Sprawa filii szpitala to nie jedyna 
ważna w ostatnim czasie dla Dar-
łowa. Czy miasto na sto procent 
kupi elewatory zbożowe?

- Tak. Dzisiaj podpisujemy akt no-
tarialny zakupu elewatorów zbożo-
wych. Ich przeznaczenie i cel funk-
cjonowania się nie zmienia. Dalej 
będą służyły rolnikom powiatu 
sławieńskiego. Podjąłem taką decy-
zję z dwóch powodów. Po pierwsze 
portowe miasto musi mieć kontrolę 
nad swoim portem. Inaczej być nie 
może. Po drugie rolnicy z Darłowa 
i powiatu sławieńskiego muszą mieć 
tradycyjne miejsce skupu swoich 
zbóż. Nie wyobrażałem sobie sytu-
acji, że komuś przyjdzie do głowy, 
by zamiast elewatora zbożowego 
ktoś prowadził w tym miejscu hotel. 
Przedsiębiorców z branży hotelowej 

zapraszamy do inwestowania bliżej 
morza.

- Co z budową ulicy Nadmorskiej? 
Znamy już wykonawcę?

Zwycięzcą została firma Arat z Sia-
nowa na Kaszubach. Ta sama, która 
dość dobrze wywiązała się z dokoń-
czenia budowy euroboiska. Zade-
klarowała cenę około 9 milionów 
złotych przy kosztorysowej wartości 
11,4 milionów złotych.

- Skoro wspomniał pan o eurobo-
isku, nie sposób nie zapytać o halę 
sportową. Budowa ruszy w tym 
roku?

- Apetyt rośnie w miarę jedzenia i ja 
to doskonale rozumiem, ale nie mam 
dobrych wiadomości. Nie rozpocz-
niemy budowy w tym roku. Dlatego, 
że w pierwszym rzędzie angażujemy 
nasze środki w te inwestycje, na któ-
re dostajemy dofinansowanie unijne, 
jak choćby wspomniana budowa uli-
cy Nadmorskiej. Na budowę hali nie 
mamy zagwarantowanej dotacji, stąd 
wydaje mi się racjonalne, żeby z tą 
budową poczekać. Najpierw trzeba 
dobrze wykorzystać fundusze unijne.

Rozmawiał: Rafał Nagórski
źródło: Głos Sławna i Darłowa / 
Głos Koszaliński z 2.09.2011

Razem ze starostą kilka 
miesięcy temu podjęliśmy 
starania, by nasz oddział 

stał się częścią szpitala 
wojewódzkiego w Kosza-
linie, który podlega pod 

marszałka województwa.

Zgodnie z planem zakończono 
w Darłowie prace przy budowie 
ulicy Flisackiej.

Wyłonionym w przetargu realiza-
torem inwestycji p.n. Budowa ulicy 
Flisackiej w Darłowie było Przed-
siębiorstwo Drogowe „DROBET” 

Ulica Flisacka oddana 
przed sezonem

ze Sławna. Kosztem 121.253 zł wy-
konano z kostki betonowej ulicę, 
chodniki i odwodnienie. Prace były 
finansowane z Programu Operacyj-
nego Zrównoważony Rozwój Sek-
tora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych 
Obszarów Rybackich 2007 - 2013.

Na początku lipca odebrano wybu-
dowany w Darłowie przy ul. Henry-
ka Wieniawskiego parking osiedlo-
wy.
Wraz ze zwiększającą   się  ilością  sa-
mochodów w Darłowie przybywa 
parkingów osiedlowych. Tym razem 

Zbudowano kolejny 
parking osiedlowy

pomiędzy blokami nr 21 - 23 dar-
łowski samorząd wybudował z po-
lbruku parking na 26 samochodów 
osobowych, w tym jedno miejsce dla 
osoby niepełnosprawnej. Inwestycje 
zrealizowano kosztem 158 tys. zło-
tych.

Trwa przetarg na budowę 
szkolnego placu zabaw zloka-
lizowanego przy darłowskiej 
podstawówce. 

Dyrektor Andrzej Protasewicz pozy-
skał na tą inwestycję dofinansowanie 
z rządowego programu „Radosna 
szkoła”. W miejscu, gdzie dziś jest 
stary plac zabaw powstanie jeszcze w 
tym roku nowoczesne i bezpieczne 
miejsce służące zabawie i edukacji 
najmłodszych uczniów. 
Na placu znajdzie się sześć urządzeń 
zabawowych, dwie ławki, kosze na 
śmieci i stojak na rowery. Każda 
zabawka otoczona będzie specjal-
ną anty urazową „gąbką” chroniącą 
dzieci w razie upadku z wysokości 
1,5 metra.
Koszt inwestycji wyniesie około 224 
tys. złotych.

Radosna 
szkoła 
„trójka”



W obecności marszałka wojewódz-
twa zachodniopomorskiego Olgier-
da Geblewicza, starosty powiatu 
sławieńskiego Wojciecha Wiśniow-
skiego, burmistrza miasta Darłowo 
Arkadiusza Klimowicza, przewodni-
czących rad powiatu sławieńskiego i 
miasta Darłowo, radnych, przedsta-
wiciela Urzędu Morskiego w Słup-
sku otwarto przy ul. Dorszowej w 
Darłówku zachodnim biuro spółki 
POC PARTNERS POLSKA. Wita-
jąc wszystkich przybyłych burmistrz 
Darłowa podkreślił, że darłowski 
samorząd traktuje belgijską spółkę 
jako partnera strategicznego. Spółka 
zainteresowana jest zakupem jeszcze 
innych położonych w pobliżu morza 
terenów w Darłowie.
Przypomnę,   że belgijskie konsor-
cjum w roku ubiegłym zakupiło 
w przetargu nieograniczonym za 
ponad 15 milionów zł teren o po-
wierzchni 1,5 hektara położony po-
między ul. Rybacką i awanportem. 
Tam stopniowo w ciągu siedmiu lat 
powstanie kompleks mieszkalno - 
usługowy. Na parterze przy ogólno-

W Darłowie otwarto biuro belgijskiej spółki
Tuż  przy awanporcie w Darłówku zachodnim 5 lipca otwarto biuro nowo utworzonej spółki  
z kapitałem belgijskim o nazwie POC PARTNERS POLSKA. Spółka planuje zainwestować w Darłowie 
200 milionów złotych w budowę apartamentowców, mariny i parkingów.

dostępnej promenadzie znajdować 
się będą sklepy, salony i restauracje, 
a apartamenty mieszkalne zajmować 
będą wyższe kondygnacje. 
Dla każdego apartamentu przypo-
rządkowana zostanie stosowna po-
wierzchnia parkingowa. Spółka pla-
nuje również budowę przy nabrzeżu 
mariny na 150 łodzi i jachtów. Ogó-

łem na powierzchni 25.000 m2 ma 
powstać od 250 do 400 apartamen-
tów, w zależności od zapotrzebowa-
nia na ich powierzchnie i parking 
w podziemiach na 450 miejsc. Na 
tereny handlowe przeznaczono 3500 
m2. Zarówno projekty jak i wy-
konawstwo będzie na najwyższym 
światowym poziomie - zapewnił dy-
rektor zarządu spółki Peter Taffeiren, 
podczas projekcji multimedialnej, 
prezentującej szczegóły zagospoda-
rowania terenu. 
Belgowie mają doświadczenie w bu-
dowie takich inwestycji i specjalizują 
się w zagospodarowaniu nadmor-
skich terenów. Kompleks mieszkalno 
- usługowy projektuje renomowane 
międzynarodowe biuro urbanistycz-
ne Arcas Group, którego projekty 
znane są we Francji, Belgii i Wło-
szech. Wzdłuż spacerowej prome-
nady wzniesione zostaną budynki o 
zróżnicowanej architekturze nawią-
zującej do estetyki polskich i euro-
pejskich kurortów z apartamentami. 
Najwyższy budynek zwany „wieżą” 
liczyć będzie siedem kondygnacji.  

Z początkiem wakacji zgodnie 
z harmonogramem zakończo-
no ostateczny odbiór „Budowy 
turystycznego ciągu komuni-
kacyjnego w Darłówku zachod-
nim”. 

Wykonawcą robót było Przedsiębior-
stwo Hades Sp. z o.o. z Piły. W ra-
mach prac inwestycyjnych całkowi-
cie przebudowano ulice: Władysława 
IV, Wilków Morskich, Kotwiczną, 
Plażową oraz pętlę komunikacyjną 
dla busów i autobusów. Wartość za-
dania wyniosła 2.401.394 zł. Zada-
nie to było współfinansowane przez 
Unię Europejską z Europejskiego 

5 sierpnia odwiedziła Darłowo 
czterdziestoosobowa grupa 
dzieci i młodzieży z Duisburga, 
która wypoczywa na obozie w 
Ośrodku Harcerskim „Leśna Po-
lana” w Jarosławcu.

- Od dziewięciu lat Miejskie Gim-
nazjum im. S. Dulewicza lat bierze 
udział w programie „Europejskie 
Mosty Przyjaźni”, który w dużej 
części polega na wakacyjnych wza-
jemnych odwiedzinach młodzieży w 
Duisburgu oraz w Darłowie i okoli-
cy - mówił podharcmistrz Artur Ha-
merling. Teraz 13 Darłowska  Wie-
lopoziomowa Drużyna Harcerska 
„Szare Szeregi” działająca przy Miej-
skim Gimnazjum gości swoich kole-
gów na obozie harcerskim Komendy 
Hufca  Powiatu Sławieńskiego w Ja-
rosławcu.
Podczas zwiedzania Darłowa nie-

Budują Mosty Przyjaźni

Przed sezonem zakończono wszyst-
kie miejskie inwestycje w Darłów-
ku

Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Za-
chodniopomorskiego na lata 2007-
2013. W ramach tej inwestycji uło-
żono z kolorowej kostki betonowej 
na skrzyżowaniu ulic Władysława 
IV z Dorszową i Wilków Morskich 
następną mozaikę przedstawiającą 
darłowską Latarnie Morską, która li-
czy sobie już 126 lat. Warto przypo-
mnieć, że już wczesną wiosną zakoń-
czono przebudowę ulic: Gdyńskiej, 
Puckiej i Chińskiej kosztem 880 tys. 
zł. Chwalą sobie te inwestycje zarów-
no Darłowianie jak i turyści

miecka młodzież wraz z wychowaw-
cami wzięła udział w spotkaniu w 
sali konferencyjnej darłowskiego ra-
tusza. Tu Krzysztof Walków kierow-
nik referatu promocji i współpracy z 
zagranicą opowiedział przybyłym o 
działaniu miejskiego i powiatowego 
samorządu oraz wręczył każdemu 
pamiątkowe foldery o Darłowie wy-
drukowane w języku niemieckim. 
Natomiast rzecznik burmistrza mó-
wił o bursztynie i historii miasta. 
W ramach programu „Europejskie 
Mosty Przyjaźni” niemieccy goście 
poznają podczas wspólnych biwa-
ków, gier terenowych, turniejów, 
wycieczek, zabaw i ognisk zwyczaje 
polskiego harcerstwa oraz zwiedzają 
Darłowo i   Pomorze Środkowe. W 
nowym roku szkolnym darłowscy 
harcerze wybiorą się z rewizytą do 
przyjaznego im Duisburga.

Projekty, które zostały wybrane do 
dofinansowania to:
- „Krokolandia - by żyło się lepiej” 
w kwocie 6000 zł realizowany przez 
Grupę nieformalną „Świetliki” z No-
wego Jarosławia w gminie Darłowo
- „Aktywna Młodzież i integracja 
społeczna to nasz priorytet” w kwo-
cie 6000 zł realizowany przez Grupę 
nieformalną Przyjazne Cisowo;
- „Uniwersytet Trzeciego Wieku” w 
kwocie 5000 zł realizowany przez 
Fundację Rodzina ze Sławna;
- „Marzec miesiącem Morza Bałtyc-
kiego” w kwocie 4900 zł realizowany 
przez Samorząd Szkolny przy ZSM 
Darłowo;
- „Razem Możemy Więcej” w kwo-
cie 3600 zł realizowany przez Radę 
Sołecką wsi Staniewice (gm. Posto-
mino);
- „FITNESS BABECZKI” w kwocie 

W Darłowie przyznano pieniądze 
dla organizacji z całego powiatu
Lokalna Komisja Grantowa 
w dniu 27 czerwca br. roz-
strzygnęła konkurs grantowy 
programu “Działaj Lokalnie 
VII” i podjęła decyzję dofinan-
sowania najlepszych projek-
tów inicjujących współpracę 
mieszkańców na rzecz dobra 
wspólnego. Do dofinansowa-
nia spośród 36 wniosków wy-
brano 7 projektów, na łączną 
kwotę 34 000 zł.

6000 zł realizowany przez Świetlicę 
Wiejską ‘’SŁONECZKO’’ w Słowi-
nie
„Czyn społeczny metoda na zinte-
growanie społeczne wsi” w kwocie 
2500 zł realizowany przez Stowarzy-
szenie na Rzecz Rozwoju Wsi Stary 
Kraków (gm. Sławno)
 
Realizacja programu „Działaj Lokal-
nie” w powiecie sławieńskim odby-
wa się pod honorowym patronatem 
Wojciecha Wiśniowskiego - Starosty 
Sławieńskiego, a przyznanie dotacji 
jest możliwe dzięki wsparciu biznesu 
zaangażowanego społecznie i part-
nerów strategicznych: Bałtyckiego 
Banku Spółdzielczego w Darłowie, 

Stoczni M&W Darłowo, Banku 
Spółdzielczego w Sławnie, Hotelu 
Delfin w Dąbkach i Agencji Wy-
dawniczo-Reklamowej „Sagitta-
rius”, oraz darczyńców: Kancelarii 
Notarialnej - Romuald Okulicz, 
Hotelu Apollo, Karczmy Rzym-
skiej w Darłowie i Studio Druku i 
Reklamy Pol-Art, wsparciu samo-
rządów lokalnych Miasta Darłowo, 
Miasta Sławno, Gminy Sławno, 
Gminy Darłowo, Gminy Postomi-
no oraz opiece medialnej Telewizji 
Polskiej Szczecin, Radia Koszalin, 
Głosu Koszalińskiego, Obserwato-
ra Lokalnego oraz Portalu Informa-
cyjnego info.darlowo.pl.

Marszałek Olgierd Geblewicz (kroi 
tort), A. Klimowicz i P. Taffeiren.



14 września odbyła się uroczy-
sta procesja pokutno-błagalna, 
będąca realizacją ślubów złożo-
nych po powodzi, która nawie-
dziła Darłowo w 1497 roku. Ślu-
by te złożyli ówczesny proboszcz 
i burmistrz. Procesje zanikły w 
dobie reformacji.  
Dwadzieścia lat temu ówczesny 
proboszcz parafii mariackiej o. 
Janusz Jędryszek reaktywował 

514 rocznica największej  
darłowskiej powodzi

tą, sięgającą swymi korzeniami 
późnego średniowiecza darłow-
ską tradycję.
Corocznie we wrześniu, na pa-
miątkę powodzi, wywołanej 
prawdopodobnie falą „tsuna-
mi”, ulicami Darłowa przechodzi 
procesja z udziałem duchowień-
stwa, z proboszczami wszystkich 
darłowskich parafii  i władzami 
miejskimi. W tym roku obecni 

byli także żołnierze 
oraz kompania hono-
rowa Zespołu Szkół 
Morskich w Darłowie i 
harcerze.
Uroczystość rozpoczęła się nie-
szporami w Kościele Św. Gertru-
dy w Darłowie i przeszła ulicami 
miasta docierając do kościoła 
mariackiego.

Świecę ufundowaną przez burmistrza miasta nieśli kolejno również radni rady miejskiej. Na zdjęciu wotum 
niesie radna Krystyna Sokolińska. Obok przewodniczący rady miejskiej Zbigniew Grosz. W głębi radne Dorota 
Podgórska i Renata  Potomska.
W uroczystości wzięli udział również Marian Wysocki, Czesław Woźniak, Jerzy Maciąg i Edward Ziółkowski.

Procesji przewodniczył rektor koszalińskiego seminarium 
duchownego ks. infułat Dariusz Jastrząb.

Procesja w tym roku 
rozpoczęła się od ko-
ścioła św. Gertrudy.



Darłowo w budowie

Firma Probud kończy pierwszy etap swojej inwestycji. W budynku wielorodzinnym przy ul. Północ-
nej w Darłówku w sprzedaży są 54 mieszkania. Cena za metr kwadratowy wynosi 5940,00 złotych 
brutto.  

Zespół apartamentów Amber przy ul. Słowiańskiej. 

Przy ul. W. Lutosławskiego powstaje nowoczesne centrum handlowe . Obok funkcjonującego od 6 lat dyskontu 
Netto od września rozpoczał działalność supermarket BricoMarche (typu „dom i ogród”). Jeszcze w tym roku 
swoje podwoje dla kliemtów otworzy  spożywczo przemysłowy supermarket InterMarche. „Muszkieterowie” na 
swój koszt wybudowali kilkuset metrowy odcinek miejskiej ulicy (W. Lutosławskiego).
Przy obu supermarketach powstał parking na ponad 100 samochodów. Jest też miejsce na małą stację paliw, 
która prawdopodobnie powstanie w przysłości.

Pierwszy etap nowego osiedla mieszkaniowego przy ul. F. Chopina.

Inwestycja „Kropla Bałtyku”  przy ul. Północnej.

Miejska inwestycja - budowa budynku socjalnego dla rybaków i użytkow-
ników portu przy basenie rybackim w Darłówku Wschodnim. Na realizację 
projektu miasto pozyskało dotację z UE.

Pierwszy etap budowy obwodnicy - ul. Sportowa. Na pierwszym planie rondo na skrzyżowaniu z 
Aleją Jana Pawła II. To tzw. schetynówka, na budowe której samorząd pozyskał dotację rządową w 
wysokości 3 mln złotych. Inwestycja ma być zrealizowana jeszcze w tym roku.

Budowa boksów ry-
backich  i świetlicy dla 
użytkowników portu 
w Darłówku Zachod-
nim. Na tą inwestycję 
miejska spółka Za-
rząd Portu Morskiego 
pozyskała dotację z 
unijnego programu 
rybackiego.



Starosta Wojciech Wiśniow-
ski i dyrektor Zespołu Szkół 
Morskich Artur Hamerling 17 
czerwca otworzyli w Darłowie 
wielofunkcyjny zespół boisk 
wraz bieżnią lekkoatletyczną.

W miejscu żużlowej bieżni i asfal-
towego placu zbudowano przy Ze-
spole Szkół Morskich w Darłowie 
wielofunkcyjne, bezpieczne boisko 
do gier zespołowych. Można na nim 
grać w koszykówkę na dwóch bo-
iskach jednocześnie lub w piłkę ręcz-
ną. Zbudowano też dwie bieżnie: 
jedną czterotorową o 200-metrowej 
długości i drugą 100-metrową oraz 
skocznię w dal razem z rozbiegiem. 

W Darłowie otwarto zespól 
boisk przy Szkole Morskiej

W Darłowie przy ul. S. Wyspiań-
skiego 17 czerwca otwarto 
kompleks ogólnodostępnych 
boisk ze sztuczną nawierzchnią  
wybudowany w ramach pro-
gramu rządowo - samorządo-
wego Moje Boisko - Orlik -2012.

Tego dnia zarówno na boisku do pił-
ki nożnej, jak i na wielofunkcyjnym 
boisku z okazji Dnia Sportu odby-
wały się zawody, konkursy i pokazy 
treningów. Rzucano piłki do koszy, 
pokonywano tor przeszkód na czas, 
żonglowano i odbijano piłkami róż-
nymi częściami ciała, rzucano do 
celu, skakano w dal, przeciągano 
linę i grano w dwa ognie. Równo-
cześnie odbywał się plebiscyt na naj-
lepszego młodego sportowca (każdy 
uczeń mógł oddać tylko jeden głos 
do skrzynki). Najlepszymi sportow-
cami SP3 zostali: z klas czwartych 
Julia Wójtowicz i Sebastian Peliń-
ski; piątych Wiktoria Pasik i Bartosz 
Cimoszko, szóstych Oriana Wojcie-
chowska i Dominik Giełażyn.
Ponadto uczniowie wzięli udział  w 
konkursie plastycznym w ramach 

W Darłowie otwarto drugiego Orlika

programu „Trzymaj formę”, które-
go celem jest kształtowanie proz-
drowotnych postaw oraz w kilku 
konkursach wiedzy. Po zawodach i 
pokazach ogłoszono wyniki i rozda-
no nagrody. Na zakończenie odbył 
się mecz piłki nożnej kadra nauczy-
cieli SP nr 3 kontra reprezentacja 
uczniowska SP3.
Kompleks nowoczesnych boisk wraz 
z zapleczem sanitarno-szatniowym 
poświęcił o. Andrzej z parafii M.B. 
Częstochowskiej.

Boisko do piłki nożnej z zielo-
ną sztuczną trawą ma wymiary 62 x 
30 metrów, a błękitne boisko wielo-
funkcyjne z poliuretanu 32,1 x 19,1 
m. Na boisku wielofunkcyjnym 
można grać w piłkę ręczną, kosza i 
w piłkę siatkową. Zespół boisk został 
oświetlony, ogrodzony i wyposażony 
w piłkochwyty oraz w kontenero-
we zaplecze szatniowo - sanitarne. 
Koszt inwestycji zamknął się kwotą 
1.037.973 zł. 

Nowy plac zabaw
W Darłowie w pobliżu ul. H. Wieniawskiego 1 czerwca otwarto naj-
większy w mieście plac zabaw dla dzieci. Z okazji Dnia Dziecka od-
była się na nim wielka impreza połączona z licznymi atrakcjami i 
niespodziankami.
Inicjatorem powstania plazu dla dzieci był radny z tego okręgu wy-
borczego, wiceprzewodniczący rady miejskiej Czesław Woźniak

Przy komplecie widzów na trybu-
nach jeszcze przed inauguracyjnym 
meczem najmłodsi zawodnicy UKS 
Orlik przy SP nr 3 dawali popisy 
zręcznościowe oraz rozgrywali mini 
mecze.   Głównym jednak wydarze-
niem był mecz piłkarski rozegrany 

Stadion przekazano  
Darłovii
Burmistrz Arkadiusz Klimo-
wicz wspólnie ze Stanisławem 
Gawłowskim - wiceministrem 
środowiska i senatorem RP Pio-
trem Zientarskim oraz działa-
czami piłkarskim otworzyli 21 
sierpnia nowoczesne boisko ze 
sztucznej trawy. Boisko mające 
również sztuczne oświetlenie 
poświęcił o. Stanisław Pian-
kowski proboszcz parafii p.w. 
M. B. Częstochowskiej. 

w ramach koszalińskiej okręgów-
ki, w którym Darłovia walczyła o 
punkty z Wielimiem - Szczecinek. 
Mecz wygrali darłowianie 3:2, do 
przerwy 2:1. Bramki dla Darłovii 
strzelili: Kamil Borowski, Wojciech 
Polakowski i Piotr Hołub z karnego. 

Znakomicie spisali się kibice Darło-
vii, którzy sami wymalowali i ozdo-
bili trybuny herbem miasta i godłem 
Darłovii. Oni też przez cały mecz z 
dobrym skutkiem sportowo dopin-
gowali zawodników Darłovii.

W rozpoczęciu roku szklenego SM wziął udział jeden z jej absol-
wentów poseł, wiceminister S. Gawłowski .

W dniach od 24 czerwca do 3 lipca 
2011 roku w Poroninie koło Zako-
panego, przebywało na tegorocznych 
koloniach czterdzieścioro dzieci w 
wieku 7-15 lat z darłowskich szkół.
W górzystym terenie Podhala i Tatr 
pełnym interesujących szlaków tury-
styczno - krajoznawczych w ośrodku 
kolonijnym „Jędruś” aktywnie wy-
poczywało 40 dzieci ze szkół pod-
stawowych i gimnazjów, w tym 29 

Miasto wysłało dzieci na kolonię
dzieci z Miejskiej Świetlicy Środowi-
skowej „Bezpieczna Przystań”.
Tamtejszy górski mikroklimat uzna-
wany jest za leczniczy. Dzieci w czasie 
licznych zajęć sportowych korzysta-
ły z boisk sportowych i Aquaparku 
w Zakopanem oraz brały udział w 
ogniskach, zabawach i dyskotekach. 
Ponadto poznały  kompleks skoczni 
narciarskich, zabytki budownictwa 
regionalnego oraz odwiedziły Mu-

zeum Tatrzańskie.
Dziećmi  opiekowała się wykwalifi-
kowana kadra pedagogiczna, która 
będzie także prowadziła podczas 
wyjazdu  program profilaktyczny.   
Dzieci kwalifikowali na kolonie pe-
dagodzy szkolni oraz Miejski Ośro-
dek Pomocy Społecznej. Pełny koszt 
kolonii pokryty został z budżetu 
miasta.

Wszystkie nawierzchnie boisk, bież-
ni i rozbiegu zostały wykonane z 
masy poliuretanowej. Jak zapewnił 
starosta, ze zbudowanego sportowe-
go obiektu będzie mogła również ko-
rzystać młodzież z pozostałych szkół 
w Darłowie. W ramach zadania 
wykonano też odwodnienie, oświe-
tlenie i zagospodarowanie terenu. 
Całkowity koszt tej sportowej inwe-
stycji wyniósł 900 tys. zł. W uroczy-
stości otwarcia uczestniczył również 
burmistrz Darłowa Arkadiusz Kli-
mowicz.  Otwarcie uświetnił występ 
zespołu szantowego Bogdana Bal-
cerzaka oraz solistkek Kasi Malec i 
Pauliny Jędrzejczyk.



W mistrzostwach województwa w 
minisiatkówce chłopców w kategorii 
czwórek rozegranych w Kołobrzegu 
bardzo dobrze zaprezentowali się 
siatkarze Delfina Darłowo działają-
cego przy Szkole Podstawowej nr3 
w Darłowie. W gronie 12 startują-
cych zespołów nasi uczniowie zajęli 

Sukces siatkarzy Delfina 
Darłowo

I miejsce pokonując kolejno zespo-
ły: OPP Kołobrzeg II, Olimpijczyk 
Drawsko Pomorskie, OPP Koło-
brzeg I oraz w finale Olimp Łobez. 
Skład zwycięskiego zespołu: Dawid 
Adamelak, Dominik Giełażyn, Do-
minik Rybarczyk, Sebastian Bocheń-
ski, opiekun zespołu Jerzy Roszak

Trzy następujące oferty wpły-
nęły na nieograniczony prze-
targ na „Budowę budynku sani-
tarno -  socjalnego dla rybaków 
przy basenie rybackim w por-
cie Darłowo”:

Zakład Projektowo - Budowla-
ny, Marek Raczkowski Darłowo 
-1.755.666,48 zł;
Przedsiębiorstwo Produkcyjne „Sel-
fa” Sp. z o.o. w Koszalinie -1.528.890 
zł;
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Han-
dlowo Usługowe Termex Sp. z o.o. w 
Koszalinie - 1.718.267,72 zł
Wybrano najkorzystniejszą   ofer-
tę  Przedsiębiorstwa Produkcyjnego 
„SELFA”. Kosztorysowa wartość 
tego zadania inwestycyjnego wynosi-

Rozstrzygnięto przetarg na budynek so-
cjalny dla rybaków

ła 1.781.972,77 zł.  Dwukondygna-
cyjny budynek sanitarno - socjalny o 
powierzchni użytkowej prawie 300 
m2 zostanie wzniesiony przy basenie 
rybackim w Darłówku wschodnim. 

Fundusze na budowę w większej czę-
ści miasto pozyskało z europejskiego 
funduszu „Zrównoważony Rozwój 
Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeż-
nych Obszarów Rybackich 2007 - 
2013”.

Po wielu miesiącach uśpie-
nia z nową energią i po-
mysłami ruszył w niedzielę 
28 sierpnia 2011 portal 
informacyjno - turystyczny 
darlowo.info. Na głównej 
stronie portalu znajdują 
się następujące odnośniki: Miasto, 
Turystyka, Kultura, Noclegi, Dla 
dzieci, Sport, Galeria, Wędkarstwo 
morskie, Biznes, O nas.
Wszędzie zamieszczane będą aktu-
alności. Dla przykładu na stronie 
miasta będą odnośniki informujące 
o historii miasta, herbie, miastach 
partnerskich, honorowych obywa-
telach, komunikacji, oświacie, zdro-
wiu, ważne telefony, lokalne media, 
lokalne stowarzyszenia i organizacje 

Korzystaj z wielu najnow-
szych informacji o Darłowie
W niedzielę 28 sierpnia 2011 na stronach internetowych został uru-
chomiony w oparciu o najnowsze informacje i korespondencje por-
tal informacyjno - turystyczny darlowo.info

pozarządowe, wojsko, policja. Tury-
ści dowiedzą się, jakie walory przy-
rodnicze i antropogeniczne ma mia-
sto Darłowo, jakie szlaki turystyczne 
przebiegają przez Miasto Króla Ery-
ka oraz które zabytki należy koniecz-
nie odwiedzić.   Portal stał się po-
tężnym kompendium informacji o 
Darłowie.
Każdy, kto chce nadsyłać informacje, 
zdjęcia, czy artykuły może to zrobić 
wysyłając email na adres: redakcja@
darlowo.info

Niedawno powstał nowy portal 
informacyjny www.firmydarlo-
wo.pl   

Jest to Internetowy katalog firm 
ziemi darłowskiej, w którym przed-
siębiorcy mogą dodawać, między 
innymi, całkowicie bezpłatnie wpisy. 
Portal ma charakter informacyjny 
oraz reklamowy i powstał z prostej 
potrzeby znalezienia konkretnych 
usług, towarów i kontaktów w naj-
bliższej okolicy.   Portal ma na celu 
ułatwienie przedsiębiorcom z regio-
nu Darłowa, przedstawienie swoich 
ofert oraz możliwość szybkiego od-
nalezienia potrzebnych usług przez 
potencjalnych klientów. Hasłem 
portalu jest „firmydarlowo.pl DA-
LEJ NIE SZUKAJ!” i z założenia ma 
przyczynić się do wspierania lokalnej 

Internetowy katalog darłowskich firm
przedsiębiorczości. Pomysłodawcy 
planują wstąpić ze swoim projek-
tem, do programu „Działaj Lokal-
nie”.  Portal został uruchomiony 6 
sierpnia 2011 i oczywiście dopiero 
się rozwija, więc zachęcamy duże 
firmy, przedsiębiorstwa, sklepy, pen-
sjonaty i small business do umiesz-
czenia w nim swoich informacji i 
wpisów. Jeżeli chcesz, aby Twoja fir-
ma i Twoja oferta była dostępna w 
internecie dla tysięcy użytkowników 
to nowy portal zapewni Ci dobrą 
reklamę i promocję, mówi Mariusz 
Chruściel pomysłodawca i inicjator 
przedsięwzięcia. W chwili obecnej 
przygotowywana jest również mo-
bilna wersja wyszukiwarki firm na 
telefony komórkowe.

Zapisy do sekcji w domu kultury
Darłowski Ośrodek Kultury 
zaprasza osoby uzdolnione 
artystycznie do zapisywania 
się na zajęcia prowadzone 
przez wykwalifikowanych in-
struktorów. 

Zgłaszać można się telefonicznie 
nr 94 314 26 29, pocztą elektro-
niczną  kultura@darlowo.pl lub 
osobiście w kinie „Bajka” albo bez-
pośrednio na zajęcia. Na chętnych 
którzy chcą uczyć się grać na instru-
mentach klawiszowych i śpiewać 
czeka pan Jan Schwarzlose (tel. 880 
443 107) lub we wtorki od 14.00 

do 16.30, środy od 14.00 do 18.00, 
czwartki od 14.00 do 17.00 oraz w 
soboty od 9.30 do 15.30 w pracow-
ni muzycznej przy ulicy Wenedów 
(budynek Miejskiego Gimnazjum). 
Zapisy do Darłowskiej Orkiestry 
Dętej i na naukę gry na różnych in-
strumentach dętych prowadzi pan 
Zenon Lesner ( tel. 692187014) w 
tym samym miejscu w poniedziałki, 
środy i piątki od 17.00 do 19.00. 
Również w tym samym miejscu w 
czwartki od 15.30 można zapisywać 
się do grupy perkusyjnej prowa-
dzonej przez pana Rudiego Frischa. 

Zajęcia plastyczne prowadzi pani 
Paulina Feicht w pracowni pla-
stycznej w kinie „Bajka” ul. Mor-
ska 56 we wtorki i w czwartki od 
15.00 do 16.00. Na zajęcia tańca 
break dance pan Marcin Grzy-
bowski zaprasza do kina „Bajka” w 
środy od 15.30 oraz w czwartki od 
16.00. Można się także zapisywać 
na zajęcia z tańca współczesnego w 
różnych grupach wiekowych oraz 
na zajęcia ceramiczne dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych które roz-
poczną się wkrótce.

Wylano już fundamenty ... Tak będzie wkrótce wyglądał bu-
dynek przy basenie rybackim.

Licznie przybyłych nauczycieli oraz 
pracowników szkół i przedszkoli na 
czele z dyrektorami tych placówek 
oświatowych serdecznie powitał Ar-
kadiusz Klimowicz. W swoim wy-
stąpieniu podziękował wszystkim za 
znaczny wkład pracy w funkcjono-
wanie szkół i przedszkoli oraz w wy-
chowanie przedszkolaków i uczniów.
Zgodnie z uchwałami Rady Miej-
skiej w Darłowie z dniem 31 sierpnia 
2011 z powodów demograficznych i 
finansowych zostały rozwiązane dwa 
przedszkola i Zespół Szkół w Dar-

Uroczyście pożegnano pracowni-
ków oświaty
Z okazji zakończenia roku 
szkolnego  22 czerwca odbyło 
się uroczyste spotkanie burmi-
strza miasta Darłowa i radnych 
Rady Miejskiej z gronem peda-
gogicznym i pracownikami Ze-
społu Szkół im. Lotników Mor-
skich, Przedszkola nr 1 i Przed-
szkola nr 3 im. „Jacka i Agatki”.

łówku. W ich miejsce w tych samych 
budynkach powstały niepubliczne 
placówki oświatowe.
Wszyscy uczestnicy spotkania otrzy-
mali z rąk burmistrza i przewodni-
czącego Rady Miejskiej w Darłowie 
Zbigniewa Grosza kwiaty i pamiąt-
kową książkę „Kronika Kościoła 

Mariackiego w Darłowie”. Za dobrą 
i rzeczową współpracę z darłowskim 
samorządem oraz z nadzieją na dal-
szą pomoc dziękowały dyrektorki: 
Bożena Tatuśko, Henryka Witkow-
ska i Iwona Jaźwińska. 



Morza i Oceany: - 
Jak w stosunku do 
ubiegłego roku wy-
padły przeładunki w 
Porcie Darłowo?
Waldemar Śmigiel-
ski: - W tym roku 
zanotowaliśmy blisko 
podwojenie przeła-
dunków towarów w 
Porcie Darłowo w 
stosunku do roku 
2010. A dokładnie: 
rok 2010 - 30.661 ton 
(przywóz) + 13.286 
ton (wywóz), rok 
2011 (styczeń-czerwiec) - 31.868 
ton (przywóz) + 3.600 t (wywóz). 
Towarem „przechodzącym” przez 
port w pierwszym półroczu 2011 
były prawie wyłącznie materiały syp-
kie - kruszywa: skałki wapienne, do-
lomit. Jedynym wyjątkiem były pły-
ty OSB, których przywieziono 2.000 
ton. Wywieziono 3.600 ton rzepaku.

MiO: - Co w obecnej chwili 
jest najważniejsze dla portu, by 
usprawnić jego działania. Jakie 
potrzebne są inwestycje. Czy tylko 
materiały sypkie charakteryzują 
port czy także.....rybołówstwo? W 
jakim stopniu?
 
W. Ś.: - Najważniejszą rzeczą do 
zrobienia aby usprawnić działania 
portu, a tym samym zwiększyć prze-
ładunki, jest modernizacja starych i 

W sali konferencyjnej darłowskiego 
ratusza 13 lipca burmistrz miasta Ar-
kadiusz Klimowicz wręczył okolicz-
nościowe podziękowania liderowi i 
rachmistrzom spisowym biorącym 
udział w Narodowym Spisie Po-
wszechnym 2011.
Zgodnie z wytycznymi GUS na 
potrzeby przeprowadzenia spisu 
utworzono Miejskie Biuro Spisowe, 
którego liderem została Teresa Ko-
złowska. Gmina Miasto Darłowo zo-
bowiązana była spisać ogółem 5.085 
punktów adresowych, z czego 3.536 
objęte było badaniem pełnym, na 
tzw. formularzu krótkim. Nato-
miast   1.549 punktów adresowych 
podlegało spisaniu w badaniu repre-
zentacyjnym na formularzu długim. 
Spis powszechny przeprowadzono 
trzema metodami: samospis, czy-
li osobisty spis poprzez internet, 
poprzez teleankietera, lub rachmi-
strza. Spis odbywał się w okresie od 
1 kwietnia do 30 czerwca. Wyniki 
spisu drogą elektroniczną przekazy-

wano do GUS. Informatyczną ob-
sługą NSP zajmował się Grzegorz 
Chmielecki. W mieście Darłowo 
pracowało przy spisie początkowo 
siedmioro, a po rezygnacji jednego 
nich 6 następujących rachmistrzów: 
Halina Gałuszka, Katarzyna Jach-
na, Ewa Kalbarczyk, Bożena Rett-
mańska, Milena Szypulska i Hubert 
Gudan. Zapukali oni do kilku tysię-
cy mieszkań. W dniach od 1 do 11 
lipca 2011 r. był przeprowadzony 
przez ankieterów telefonicznie spis 
kontrolny. Objęci tym spisem byli 
wylosowani niektórzy mieszkańcy 
naszego miasta.
Burmistrz Darłowa, który pełnił 
funkcję Miejskiego Komisarza Spi-
sowego serdecznie dziękuje miesz-
kańcom miasta za udział w Narodo-
wym Spisie Powszechnym i pomoc 
w zbieraniu danych niezbędnych do 
przeprowadzenia NSP 2011. Pierw-
sze wyniki spisu będą znane prawdo-
podobnie za dwa miesiące.

Dbamy o cały port

Waldemar Śmigielski

Rozmowa z dyrektorem Zarządu Portu Morskiego w Darłowie - Waldemarem Śmigiel-
skim, która opublikowana została na łamach serwisu  informacyjno - publicystycznego 
www.morzaioceany.com.pl

budowa nowych na-
brzeży wraz z zaple-
czem tj. placami ma-
gazynowymi. Miasto 
Darłowo pozyskało 
na ten cel 35 mln zł z 
Programu Operacyj-
nego „Ryby” 2007-
2013. W ramach tego 
projektu zostanie 
zbudowany nowy ba-
sen rybacki oraz 118 
m nowego nabrzeża. 
W obecnym basenie 
rybackim zostanie 
utworzona marina 

na pomostach pływających na ok. 
60 jachtów. Ten projekt zostanie 
wykonany w ramach Zachodnio-
pomorskiego Szlaku Żeglarskiego. 
Dodatkowo Miasto Darłowo stawia 
obok basenu budynek socjalny na 
potrzeby turystów-żeglarzy.

MiO: - Może kilka słów o innych 
przedsięwzięciach w Porcie Darło-
wo
W. Ś.: - Obecnie Zarząd Portu 
Morskiego Darłowo przeprowadza 
procedurę skorzystania z prawa pier-
wokupu ponad 4 ha działki wraz z 
elewatorami zbożowymi od Przed-
siębiorstwa Zbożowo-Młynarskie-
go PZZ Stoisław. Pozyskane tereny 
będą służyły jako tereny przeładun-
kowo-magazynowe.   Prowadzimy 
także budowę „Budynku magazy-
nowo-garażowego z zapleczem so-

cjalnym” na potrzeby rybaków dla 
których portem macierzystym jest 
Darłowo. Ponadto Urząd Morski w 
Słupsku przeznaczył ponad 40 mln 
zł na remont nabrzeży Parkowego i 
Skarpowego o łącznej długości po-
nad 1,5 km a Gmina Miasto Dar-
łowo rozpoczyna wkrótce budowę 
dwóch nowych dróg dojazdowych 
do portu.  Wszystkie nasze działania 
zmierzają do tego, aby port rozwijał 
się w sposób zrównoważony. W mo-
jej ocenie jedynie równoległy rozwój 
wszystkich trzech funkcji naszego 
portu tj. przeładunkowej, rybackiej 
i turystyczno-rekreacyjnej może za-
pewnić wzrost znaczenia Darłowa 
jako średniej wielkości portu po-
łudniowej części Bałtyku. Jednym 
z ważnych aspektów realizacji tego 
celu jest bardzo dobra, oparta na 
wzajemnych korzyściach, współ-
praca Zarządu Portu z prywatnymi 
podmiotami działającymi na naszym 
terenie. Już teraz Darłowo jest krajo-
wym liderem w organizacji i obsłu-
dze wędkarstwa morskiego, prężnie 
działają M&W Stocznia Darłowo 
oraz BalticNet - producent rybac-
kiego sprzętu łowczego. Rośnie ilość 
towarów sprowadzanych i przełado-
wywanych przez Morską Agencję 
Gdynia”.
 
Dziękujemy za rozmowę Bogdan 
Tychowski
 
www.morzaioceany.com.pl

Podziękowano liderowi  
i rachmistrzom spisowym

Od ponad dziesięciu lat Darło-
wo i niemieckie miasto Garde-
legen łączy ze sobą umowa o 
współpracy. W dniach od 19 do 
21 sierpnia w Darłowie przeby-
wał z partnerską wizytą Konrad 
Fuchs burmistrz miasta Garde-
legen.

 
Obydwa miasta nawiązały współ-
pracę podczas spotkania miast nale-
żących do Małej Hanzy. Liczące 24 
tys. mieszkańców Gardelegen leży 
w niemieckim kraju związkowym 
Saksonia - Anhalt w powiecie Alt-
markkreis Salzwedel. Podobnie jak 

Gardelegen - Darłowo part-
nerska współpraca miast

Darłowo ma ponad osiemsetletnią 
historię.
W ramach partnerskiej wizyty wła-
dze miasta Darłowo prowadziły 
rozmowy na temat skonkretyzowa-
nia dalszej współpracy w roku przy-
szłym. Niemieccy goście podczas 
wizyty w Darłowie zwiedzili m.in.: 
Firmę PortFish prowadzącą połowy 
i przetwórstwo ryb, odwiedzili bazę 
ratownictwa morskiego SAR, odby-
li przejażdżki motorówką po porcie 
Pobyt zwieńczyło zwiedzanie Dar-
łowa w ramach długiej przejażdżki 
rowerowej.

Konradowi Fuchsowi (z lewej) bardzo smakowała kiełbasa z łososia, którą 
Arkadiusz Klimowicz częstował swojego gościa  w darłowskim porcie.

Starówka pięknieje

Po przebudowie rynku i ulicy Powstańców Warszawskich przyszedł czas na ulicę Zieloną. Biegnie ona po dawnym 
wale miejskim wytyczonym w średniowieczu i stanowi historyczną granicę darłowskiej starówki. W tym roku 
wybudowano z kamienia dwa odcinki tej ulicy, poprawiając komfort dojścia i dojazdu do budynków wieloro-
dzinnych. Przed latem ukończono również przebudowę otoczenia zamku od strony ulicy Krótkiej i Zamkowej.



Po ukończeniu Technikum Che-
micznego w Dębicy Bożena Tatuśko 
studiowała w Wyższej Szkole Peda-
gogicznej w Słupsku na kierunku 
edukacja wczesnoszkolna i kształ-
cenie zintegrowane. Od roku 1985 
pracuje w Darłowie, dokąd się prze-
niosła wraz z mężem lotnikiem. Tu 
podjęła pracę pedagogiczną w Szkole 
Podstawowej nr 2, która wówczas 
mieściła się w budynku obecnego 
Liceum Ogólnokształcącego, a na-
stępnie w budynku przy ul. Tkac-
kiej. Po likwidacji Szkoły Podsta-
wowej nr 2 przeniosła się z Zespołu 
Szkół im. Żeromskiego do Zespołu 
Szkół w Darłówku. Tam awansowa-
ła na zastępcę dyrektora i następnie 
na dyrektora Zespołu Szkół. Podczas 
studiów podyplomowych ukończyła 
informatykę oraz kursy menedżera 
oświaty. Od roku 2003 jest nauczy-
cielem dyplomowanym. Przez całe 
lata dzieli się swą ogromną wiedzą z 
uczniami i gronem pedagogicznym. 

W  egzaminie oprócz przedstawiciela 
Urzędu Miasta, dyrektorów 3 placó-
wek wzięli udział eksperci z filologii 
polskiej, filologii angielskiej, historii, 
nauczania wczesnoszkolnego. Pod-
dani egzaminowi musieli wykazać 
się perfekcyjną znajomością meto-
dyki nauczania, prawa oświatowego, 
umiejętnością zastosowania wiedzy 
z zakresu psychologii, pedagogiki i 
korzystania z technologii informa-
cyjnej.
Jak powiedział przewodniczący 
komisji egzaminacyjnej Zbigniew 

Egzaminy darłowskich nauczycieli
W związku z zakończeniem 
ścieżki awansu 5 nauczycieli 
kontraktowych z naszych dar-
łowskich placówek przystąpili 
oni  21 lipca do egzaminu, któ-
ry odbył się w ratuszu.

Mielczarski „na 5 zdających nauczy-
cielek cztery przygotowało prezenta-
cje multimedialne, które stały się już 
normą egzaminu”.
Tegoroczny egzamin na nauczy-
ciela mianowanego zdały: Justyna 
Majchrzak - nauczycielka historii 
i WOS,   Małgorzata Brzozowska 

- nauczycielka języka polskiego i bi-
blioteki, Agata Błaszczak - języka 
angielskiego (wszystkie z Miejskiego 
Gimnazjum im. S. Dulewicza), Do-
rota Sławińska - nauczycielka  świe-
tlicy szkolnej (SP nr 3), Ewa Czyż - 
nauczycielka edukacji przedszkolnej 
(Przedszkole nr 1).

Jubileusz trzydziestolecia pracy  
pedagogicznej Bożeny Tatuśko
Z okazji trzydziestolecia pra-
cy pedagogicznej dyrektorki 
Zespołu Szkół im. Lotników 
Morskich w Darłowie burmistrz 
miasta Arkadiusz Klimowicz 
wręczył jubilatce dyplom, kwia-
ty i gratyfikację.

Jest ceniona i lubiana zarówno w śro-
dowisku oświatowym jak też wśród 
rodziców i wychowanków. O wyso-
kiej jakości pracy dyrektorki i całe-
go grona pedagogicznego świadczą 
tytuł „Szkoły z klasą”, sukcesy wy-
chowanków oraz znakomite wyniki 
testów kontrolnych zarówno w SP 
jak i w Gimnazjum im. Lotników 
Morskich. Oprócz pracy dydaktycz-
nej Bożena Tatuśko zajmowała się 
działalnością społeczną,  m.in. była 
inicjatorką utworzenia Pływackiego 
Uczniowskiego Klubu Sportowego 
„Neon”, który odnosi wielkie sukce-
sy na terenie Pomorza Środkowego. 

Pani Bożenie Tatuśko 
udało się przekonać 
swoich uczniów, że 
nauka nie jest cięża-
rem ani ogranicze-
niem swobody, lecz 
przygodą i kluczem 
do większej wolności. 
Pod kierunkiem Bo-
żeny Tatuśko Zespół 
Szkół w Darłówku stał 
się w okresie całego 
etapu edukacyjnego 
partnerem w zapew-
nianiu dzieciom wzo-
rowych warunków do 
startu w dorosłe życie. 

Za swoją godną podziwu i szacun-
ku pracę z dziećmi i młodzieżą była 
wielokrotnie wyróżniana. Życzenia 
wielu osiągnięć w pracy zawodowej, 
uznania w środowisku lokalnym i 
poczucia dumy z własnego udziału w 
kształtowaniu przyszłości młodych 
pokoleń Polaków z okazji trzydzie-
stolecia, pracy pedagogicznej życzył 
jubilatce Arkadiusz Klimowicz bur-
mistrz miasta Darłowo.
Bożena Tatuśko z dniem 31 sierpnia 
przestała być dyrektorką Zespołu 
Szkół i z dniem 1 września przeszła 
do pracy w Szkole Podstawowej Nr 
3.

Szabel jest firmą z ponad dwudzie-
stoletnim doświadczeniem. Zaj-
muje pozycję jednego z liderów 
wśród agencji ochrony na Pomo-
rzu, obsługując blisko sześć tysięcy 
kontrahentów głównie na terenie 
Pomorza Środkowego. W dwuna-
stu terenowych oddziałach i filiach 
takich jak: Koszalin, Białogard, 
Kołobrzeg, Połczyn Zdrój, Dar-
łowo, Wałcz, Szczecinek, Mielno, 
Borne Sulinowo, Świdwin, Draw-
sko Pomorskie i Złocieniec zatrud-
nia blisko tysiąc. Agencja zajmuje 
się: stacjonarną ochroną obiektów 
i monitoringiem. Chroni m.in.: 
banki PKO, banki spółdzielcze, 
agencje PKO, urzędy państwowe 
i samorządowe, obiekty jedno-
stek Wojska Polskiego, Sądy Re-
jonowe i Okręgowe, Prokuraturę 
Okręgową i Rejonową w Kosza-
linie, Urzędy Skarbowe, ZUS, 
wielkie kompleksy handlowo-
-biurowe, zakłady przemysłowe, 
elektrownie, magazyny, place bu-
dowy, centra logistyczne, osiedla 
mieszkaniowe i prywatne posesje. 
Ponadto specjalizuje   się w pro-
jektowaniu i wdrażaniu komplek-
sowych, systemowych rozwiązań 
w zakresie bezpieczeństwa osób i 
mienia w oparciu o technologie i 
rozwiązania techniczne najnow-
szej generacji. „Szabel”     gwaran-
tuje klientom solidną i  skuteczną 
usługę ochrony, realizowaną z na-
leżytą starannością i  kulturą oso-
bistą oraz wysoką etyką zawodową 
swoich pracowników.
Firma  Szabel jest  ogniwem Zin-
tegrowanego Systemu Ratow-
nictwa, posiadającą   ciągłą cało-
dobową łączność radiową min. z 
Państwową Strażą Pożarną, Pogo-
towiem Ratunkowym, Policją, Po-
gotowiem Gazowym, Pogotowiem 
Energetycznym. Poza udzielaniem 
pomocy na miejscu zdarzenia  ma 
możliwość bezzwłocznego powia-
damiania odpowiednich służb.

Jest członkiem założycielem Pol-
skiej Izby Ochrony Osób i Mienia 
oraz członkiem European Asso-
ciation for Security. Podczas dwu-
dziestoletniej działalności Agencja 
„SZABEL” zyskała wysokie uzna-
nie zleceniodawców usług ochro-
ny, potwierdzone certyfikatami 
i  uhonorowane rekomendacjami, 
m.in.: Ma status Specjalistycznej 
Uzbrojonej Formacji Ochronnej. 
Jest członkiem Koszalińskiej Izby 
Przemysłowo Handlowej. Została 
wyróżniona Odznaką Honoro-
wą Zasłużony dla Województwa 
jak również Koszalińskim Dena-
rem. Usługi agencji realizowane 
są w europejskim standardzie po-
twierdzonym certyfikatem ISO 
9001:2008 oraz asekurowane są 
ubezpieczeniem OC na sumę 
dwóch milionów złotych.
Już w 2004 r. agencję wyróżnio-
no Medalem Europejskim za wy-
soki poziom świadczonych usług 
ochrony zgodny ze standardami 
europejskimi, przyznawany przez 
Urząd Komitetu Integracji Eu-
ropejskiej. Firma SZABEL dwu-
krotnie została wyróżniona tytu-
łem Laureata i Złotym Godłem w 
kategorii QI ORDER - zarządza-
nie najwyższej jakości i okoliczno-
ściowym Złotym Medalem
Na podstawie pozytywnego wy-
niku audytu przeprowadzonego 
w 2010 roku oraz decyzji dyrek-
tora Zakładu Systemów Jakości 
i Zarządzania Agencja Ochrony 
SZABEL uzyskała certyfikat po-
twierdzający zgodność systemu za-
rządzania jakością z wymaganiami 
AQAP 2110, co potwierdza zdol-
ność do realizacji zadań projekto-
wych i wykonawczych w zakresie 
fizycznej i technicznej ochrony 
osób i mienia dla jednostek woj-
skowych.
Darłowskim oddziałem Szabla 
kierują Krzysztof Bańkowski i 
Czesław Woźniak.
 

Szabel - profesjonalnie 
monitorują, pilnują  
i chronią

Miło jest nam zako-
munikować,  że se-
kretarz Towarzystwa 
Przyjaciół Ziemi Dar-
łowskiej i zarazem kie-
rownik referatu oświa-
ty i spraw społecznych 
w Urzędzie Miasta w 
Darłowie  Zbigniew 
Mielczarski  zdał eg-

Zbigniew Mielczarski doktorem nauk humanistycznych 
zaminy doktorskie 
i obronił rozprawę 
doktorską na wydziale 
humanistycznym Uni-
wersytetu Warmiń-
sko - Mazurskiego w 
Olsztynie.  Temat jego 
dysertacji brzmiał „Mi-
licja Obywatelska na 
Pomorzu Zachodnim 

w latach 1945 - 1954”. Nasz kolega 
w swej pracy, jako pierwszy dotarł 
do licznych archiwalnych niepubli-
kowanych źródeł i wykorzystał je w 
swej pracy doktorskiej.
Promotorem był dr hab. Marek 
Żukowski z Bałtyckiej Wyższej 
Szkoły Humanistycznej w Kosza-
linie. 

Zbigniew Mielczarski



Impreza odbyła się 29 lipca w Dar-
łówku Wschodnim przy Latarni 
Morskiej. Mistrzowie - szefowie 
kuchni najlepszych hoteli w naszym 
województwie na oczach widzów 
przygotowywali ekskluzywne potra-
wy różnych kuchni świata. Dużym 
powodzeniem cieszył się nasz polski, 
bałtycki łosoś - podawany na wiele 
sposobów. Karnety na dania główne 
w cenie 15 zł zasiliły środki finanso-
we, które wesprą codzienną działal-
ność darłowskiego Ośrodka.
Podczas imprezy: licytowano po-
trawy, prowadzono loterię fantową, 
przeprowadzono pokaz sztuki na-
krywania stołów okolicznościowych, 
opowiadano o tajnikach kuchni 
włoskiej, molekularnej,   regional-
nej, hiszpańskiej i azjatyckiej, przy-
gotowywano kociołek zupy rybnej 

W poniedziałek 25 lipca burmistrz 
Arkadiusz Klimowicz odwiedził   w 
obchodzącego 95 rocznicę urodzin 
Franciszka Paćkowskiego - komba-
tanta RP wyróżnionego Medalem 
Zasłużonego dla Miasta Darłowo. 
Franciszek Paćkowski to bohater 
spod Wizny i Kocka, żołnierz Armii 
Krajowej pseudonim Korab, uczest-
nik zwycięskich walk o Kołobrzeg i 
Berlin.
W domu weterana odbyły się uro-
czystości zorganizowane przez rodzi-
nę oraz Związek Kombatantów RP i 
BWP w Darłowie.
Franciszek Paćkowski urodził w Za-
łubicach gmina Radzymin w wo-
jewództwie mazowieckim. W roku 
1936 powołany został  do czynnej 
służby wojskowej w Rembertowie. 
Szkołę podoficerską  ukończył   w 
stopniu kaprala łączności. W 1939 
r. był żołnierzem generała Franciszka 
Kleeberga i walczył pod Wizną, Koc-
kiem oraz w wojnie obronnej w ar-
mii Narew. Podczas okupacji w od-
działach Armii Krajowej brał udział 
w operacji „Grom”. W roku 1944 
zmobilizowany w Sokołowie Podla-
skim do I Armii Wojska Polskiego. 
Przeszedł z nią cały szlak bojowy aż 

Szacowny jubilat tę rocznicę świę-
tował w gronie rodziny i przyjaciół 
kombatantów oraz pionierów zie-
mi darłowskiej.
Bolesław Głodowski urodził się 6 
września 1921 r. w Kołodziejach 
koło Kartuz na Kaszubach. Był 
najmłodszym dzieckiem z dziesię-
ciorga rodzeństwa. 
W latach 1938 - 1939 aktywnie 
działał w Związku Strzeleckim im. 
Józefa Piłsudskiego. Jeszcze przed 
wybuchem II wojny światowej 
zgłosił się na ochotnika do Wojska 
Polskiego - 8-go pułku Czerwo-
nych Kosynierów w Gdyni. 
W Gdyni Chyloni we wrześniu 
1939 r. walczył z najeźdźcą. Tam 
dostał się go do niewoli niemiec-
kiej. Osadzono go w obozie kon-
centracyjnym w Stutthofie. W 
dniu 22 marca 1940 dokonano 
w obozie egzekucji 250 działaczy 
Polonii Gdańskiej. Głodowskiemu 
udaje się uciec. Po ucieczce, razem 
z braćmi Janem i Aleksandrem 
oraz kuzynem Bernardem znalazł 
się w partyzantce w latach 1943- 
44 w oddziałach „Gryfa”. Po woj-
nie w czerwcu 1946 roku przy-
jechał na Ziemie Odzyskane do 

Brawo dla Kucharzy
9 najlepszych kucharzy w wo-
jewództwie zachodniopomor-
skim przyjechało do Darłowa 
by wziąć udział w akcji charyta-
tywnej pn.: Kucharze od kuchni 
na rzecz dzieci niepełnospraw-
nych z Dziennego Ośrodka Re-
habilitacyjno - Terapeutyczne-
go w Darłowie.

na ogniu. Na scenie w występach 
artystycznych wystąpili regionalni i 
lokalni artyści. Akcję wsparła grupa 
motocyklistów z Bytowa.
Bardzo udana impreza ze szczytnym 
celem w tle odbyła się dzięki zaan-
gażowaniu pracowników DORT 
Darłowo, Stowarzyszenia Polskich 
Kucharzy i Cukierników Region 
Zachodniopomorski,  Darłowskiego 
Ośrodka Kultury, Miasta Darłowo, 
Grupy Motocyklistów z Bytowa i 
przyjaciół.
Nad całością czuwał - inicjator i 

organizator imprezy Jarosław Ba-
gniuk - Szef Kuchni Hotelu Lidia 
Spa & Wellness, któremu należą się 
szczególne słowa podziękowania za 
tą niezwykle widowiskową kulinar-
nie imprezę.
 
Pozyskane podczas imprezy 
środki przeznaczone zostaną na 
codzienną działalność Dzien-
nego Ośrodka Rehabilitacyj-
no - Terapeutyczną w Darłowie  
- http://dziecidort.blogspot.com/95 lat porucznika Franciszka 

Paćkowskiego

do Berlina. Walczył o zdobycie Ko-
łobrzegu. Do Darłowa przyjechał w 
czerwcu 1946. Tu podjął pracę w 
Urzędzie Morskim. W roku 1953 
przeszedł do pracy w Przedsiębior-
stwie Połowów i Usług Rybackich. 
Tam pracował, jako rybak i następ-
nie bosman. Po wypadku na kutrze 
w roku 1960 przeszedł na stanowi-
sko radiotelegrafisty morskiego w 
Serwisie Kutra. Następnie w 1982 
przeszedł na emeryturę. Posiada 
wiele odznaczeń resortowych, pań-
stwowych i wojennych Jest zasłu-
żonym Pracownikiem Morza. Ma 
Złotą Odznakę za Zasługi w Rozwo-
ju Woj. Koszalińskiego. Franciszek 
Paćkowski ma czworo dzieci (trzech 
synów i córkę) ośmioro wnuków i 
jednego prawnuka. Czuje się dobrze.
Dostojnemu Jubilatowi wręczył oko-
licznościowy list gratulacyjny, kwiaty 
i złożył najlepsze życzenia pomyślno-
ści i zdrowia Arkadiusz Klimowicz, 
burmistrz miasta Darłowo. W spo-
tkaniu udział wzięli przewodniczący 
koła Związku Kombatantów RP i 
Byłych Więźniów Politycznych Ka-
zimierz Kuligowski, prezes Klubu 
Pionierów Ziemi Darłowskiej Euge-
niusz Wójcik oraz koledzy z pracy.

Jubileusz Bolesława Głodowskiego
Z okazji dziewięćdziesiątych 
urodzin Bolesława Głodow-
skiego - darłowskiego komba-
tanta odwiedził 6 września Ar-
kadiusz Klimowicz - burmistrz 
Darłowa.  W rocznicę urodzin 
wręczył mu okolicznościowy 
dyplom oraz życzył wielu dal-
szych lat życia w zdrowiu. 

Dyrłowa, gdyż taką nazwę nosiło 
wówczas Darłowo. Kapitan portu 
Zdzisław Juszczakiewicz zatrudnił 
go do Straży Portowej. 
W latach   pięćdziesiątych jako 
starszy marynarz przeszedł do 
pracy do administracji portowej i 
następnie został bosmanem por-
tu. Darłowo należało do Związku 
Gospodarczego Miast Morskich, a 
port do Zarządu Małych Portów. 
Głodowski był świadkiem ucieczki 
do Szwecji kapitana portu Zdzisła-
wa Juszczakiewicza z rodziną. 
Przez wiele lat pracował ze wszyst-
kimi kapitanami portu. Najbar-
dziej złościło go marnotrawstwo 
pieniędzy podczas zlikwidowania 
mostu zwodzonego i przewożenia 
pasażerów przez 11 lat promem. 
Władze Urzędu Morskiego przy-
jeżdżały kiwały głowami i odjeż-
dżały, a nowy most budowano 
dłużej niż tunel pod Kanałem la 
Manche. Bolesław Głodowski 

rzetelnie pracował w Urzędzie 
Morskim do roku 1982, kiedy 
przeszedł na emeryturę. W trakcie 
pracy otrzymał wiele wyróżnień i 
odznaczeń. Jest Zasłużonym Pra-
cownikiem Morza, odznaczonym 
Brązowym i Złotym Krzyżem Za-
sługi oraz Kawalerskim Krzyżem 
Odrodzenia Polski. Za walkę z na-
jeźdźcą otrzymał patent weterana 
i stopień porucznika Wojska Pol-
skiego. Został również odznaczo-
ny Medalem za Wojnę Obronną 
- 1939 rok oraz Złotą Honorową 
Odznaką Gryfa Zachodniopo-
morskiego. Należał do Związku 
Bojowników o Wolność i Demo-
krację oraz jest członkiem zarządu 
w darłowskim kole Związku Kom-
batantów RP i Byłych Więźniów 
Politycznych. Przez ponad 20 lat 
wchodził w skład pocztu sztanda-
rowego darłowskich kombatan-
tów. Od roku 2005 jest Zasłużo-
nym dla Miasta Darłowa.

Ośrodek wczasowy ALBATROS 
SPA&SKI w Jarosławcu przygotował 
niebanalną i innowacyjną atrakcję. 
Na terenie ośrodka wybudowano sy-
mulator stoku narciarskiego do jazdy 
na nartach i snowboardzie.
„Stok” w Jarosławcu jest jedynym 
tego typu obiektem nad polskim 
morzem a drugim w kraju, na któ-
rym umiejętności można szlifować 
przez cały rok.
Stok narciarski imituje przesuwająca 
się taśma do złudzenia przypomi-
nająca śnieżne pokrycie. Do zjazdu 
używa się tu prawdziwego sprzętu 
narciarskiego czyli nart, butów nar-
ciarskich, kijków lub snowboardu.
Eksperci wyliczyli, że 10 minut jaz-
dy na takim stoku, to 3 km zjazdu 
na otwartej trasie narciarskiej, a 1 
godzina to 18 km szaleństwa na re-
alnym szlaku. 
Wszystkich tych, którzy zaintereso-
wani są tematem i zechcieliby prze-
testować stok a także regularnie z 
niego korzystać informujemy, że 
Albatros SPA&SKI czynny jest dla 

Zadaszony stok narciarski nad mo-
rzem – nowa atrakcja regionu

wszystkich w weekendy:
Piątek - w godzinach 17:00 - 21:00
Sobota - w godzinach 12:00 - 21:00
Niedziela - w godzinach 12:00 - 
16:00
Informacje o cenach i warunkach 
wynajmu można uzyskać pod nume-
rami telefonów: (59)  8109469 lub 
503037729
 

Krzysztof Walków, szef promocji Dar-
łowa osobiście przetestował atrakcję z 
Jarosławca koło Darłowa.



Od pięciu lat, w ostatni weekend 
sierpnia na plaży w Darłówku zbie-
rają się wędkarze z całej Polski by 
rywalizować ze sobą o tytuł mistrza 
Ogólnopolskich Zawodów Wędkar-
skich pod nazwą „Darłowska Plaża”. 
Często towarzyszą im członkowie 
rodziny.
W tegorocznych zawodach wziął 
udział Holger Kobarg - jeden z 
najlepszych wędkarzy morskich w 
Niemczech i w Europie. Był m.in. 
siedmiokrotnym mistrzem Niemiec 
dwukrotnym mistrzem Europy oraz 
wicemistrzem świata. Kobarg jest 
wędkarzem niemieckiej grupy Grau-
vell-Team. Jak nas poinformował sę-
dzia główny zawodów Antoni Hołub 
w dwudniowej rywalizacji zwyciężył 
Tomasz Polak z Gdańska. Drugi 
był Jan Bubień z Poznania, a trzeci 
Andrzej Piegat z Płocka. Wszyscy 
złowili leszcze. Zwycięzca zawodów 
złowił również największego leszcza 
o masie 1,36 kg i zgarnął trofeum za 
największą rybę.
Organizatorami tego wędkarskiego 
wydarzenia był zarząd Koła PZW 
„Łosoś” - Darłowo.   Jak zwykle tak 

Podczas Kongresu Międzynarodowej 
Konfederacji Wędkarstwa Sportowe-
go (CIPS) w Dakarze w 2010 roku 
Federacja Wędkarstwa Morskiego 
(FIPS-M) zleciła Polskiemu Związ-
kowi Wędkarskiemu zorganizowanie 
I Mistrzostw Europy w łowieniu z 
dryfujących łodzi na przynęty sztucz-
ne. Termin zawodów to pierwsza po-
łowa września 2012. Przez ostatnie 
dwanaście miesięcy trwała weryfi-
kacja miejscowości aspirujących do 
organizacji Mistrzostw Europy (Ko-
łobrzeg, Darłowo, Ustka, Łeba, Wła-
dysławowo), z której to zwycięsko 
wyszła nieoficjalna stolica wędkar-
stwa morskiego, jaką nazywane jest 
Królewskie Miasto Darłowo. Pod 
lupę wzięto flotę świadczącą usługi 
wędkarskie, infrastrukturę przyjazną 
wędkarzom, podejście władz do roz-
woju turystyki wędkarskiej jak też 

Mimo złej pogody w festynie udział 
wzięli poseł do Sejmu Jan Kuriata, 
senator RP Piotr Zientarski, członek 
zarządu województwa zachodniopo-
morskiego Jan Krawczuk, starosta 
powiatu sławieńskiego Wojciech 
Wiśniowski, burmistrz miasta Dar-
łowo Arkadiusz Klimowicz, dział-
kowcy z rodzinami z terenu byłe-
go województwa koszalińskiego i 
mieszkańcy miasta.    
Okręgowa komisja konkursowa 
PZDOZ w Koszalinie pod przewod-
nictwem Zuzanny Sugier po prze-
prowadzeniu w maju i w czerwcu 
wizytacji i ilustracji 16 zgłoszonych 
do konkursu o „Najlepszy Rodzin-
ny Ogród Działkowy” ogrodów w 
oparciu o ustalony regulamin podała 

Święto działkowców
- Mamy pod swoją opieką kilka-
dziesiąt ogrodów działkowych 
- mówił z dumą Stanisław Su-
szek, prezes okręgowego za-
rządu Polskiego Związku Dział-
kowców w Koszalinie a zarazem 
prezes Rodzinnego Ogrodu 
Działkowego „Zjednoczenie” w 
Darłowie podczas Okręgowego 
Dnia Działkowca, jaki odbył się 
23 lipca przed ratuszem na ryn-
ku w Darłowie.

wyniki konkursu. Pierwsze miejsce 
i puchar zdobył Rodzinny Ogród 
Działkowy „Zjednoczenie” w Koło-
brzegu - 302 p. Drugie miejsca zajęły 
ex aequo ROD „Jedność” w Niekło-
nicach i „Relaks” w Drawsku Po-
morskim po 286 p. Trzecie miejsce z 
277 punktami zajął ROD „Słonecz-
nik w Białogardzie.  W ramach Po-
wiatowych Dni Działkowca starosta 
Wojciech Wiśniowski razem z Arka-
diuszem Klimowiczem burmistrzem 
Darłowa wręczyli puchary i dyplomy 
gratulacyjne: za I miejsce działkow-
com ogrodu „Chopin”, II miejsce 
- „Przymorze” i trzecie „WOP” w 

Darłowie.  Z okazji Okręgowych 
Dni Działkowca uchwałą prezy-
dium okręgowego zarządu Polskiego 
Związku Działkowców Srebrnymi 
Odznakami Zasłużonego Działkow-
ca wyróżniono: Mirosława Biela, 
Stanisława Kołodzieja, Adama Lub-
nera, Henryka Pancerzyńskiego, An-
toniego Podsiedlika, Mariana Susz-
ka, Zdzisława Tuliszkę, Sławomira 
Woźniaka. Podczas festynu odbył się 
pokaz plonów i kwiatów z darłow-
skich ogrodów działkowych oraz po-
częstunek żurkiem, chlebem ze smal-
cem i ciastami. Na scenie grał zespół 
jazzowy Dixieland Band Koszalin.

Z wędkami na darłowskie plaże
Przez dwa dni 27 i 28 sierpnia 
na plaży w zachodnim Dar-
łówku odbyły się dwudniowe 
Ogólnopolskie Zawody Węd-
karskie DARŁOWSKA PLAŻA 
2011. Wzięło w nich udział 57 
specjalistów surfcasting’u, w 
tym byli i aktualni mistrzowie 
Polski w wędkarstwie morskim 
z plaży.

i teraz pomysłodawca zawodów i 
prezes koła Piotr Ebel i dwoił i troił 
się, aby wszyscy czuli się jak najle-
piej.   Wędkarzom nie zabrakło na-
wet przysłowiowej gwiazdki z nieba. 
W trakcie trwania zawodów można 
było zasięgnąć fachowej rady na te-
mat surfcasting’u, jak również obej-
rzeć, czy zakupić sprzęt renomowa-
nych firm, które swoje stoiska miały 
na terenie bazy zawodów (O.W. 
Górnik II).   Pomiędzy uczestników 
zawodów rozlosowano kilkadziesiąt 
upominków wędkarskich takich jak 
np., żyłkę, pilkery, kołowrotki, karty 
darmowych rejsów wędkarskich na 
dorsza i inne.   Wszyscy uczestnicy 
zawodów otrzymali pamiątkowe me-
dale „Darłowska Plaża - 2011”. Naj-
lepszym wręczono plakiety i nagro-
dy rzeczowe. Wręczył je poseł ziemi 
koszalińskiej i przyjaciel wędkarzy 

Wiesław Suchowiejko (PO).
Zarząd Koła PZW Łosoś w Darło-
wie po raz pierwszy wyróżnił kilku 
wędkarzy morskich Odznaką Przy-
jaciel Zawodów Darłowska Plaża. 
Otrzymali je: Mistrz Polski z roku 
2010 Wiesław Dawicki, aktualny 
Mistrz Polski Rafał Udziela, Holger 
Kobarg, Tomasz Jabłoński, Andrzej 
Piegat, Ryszard Sadowski i Dariusz 
Zakrzewski. 
Posiadacz Odznaki ponosi jedynie 
połowę kosztów we wszystkich zawo-
dach wędkarskich typu „Darłowska 
Plaża” organizowanych w Darłowie. 
Darłowska Plaża ma charakter nie 
tylko zawodów, ale również imprezy 
integracyjno - towarzyskiej. Dzięki 
temu wędkarstwo brzegowo-plażo-
we wpisało się na stałe w kalendarz 
interesujących imprez letnich.

Mistrzostwa Europy w Wędkar-
stwie Morskim Darłowo 2012

opinie o organizowanych imprezach 
mających rangę mistrzowską. No-
minowanie Darłowa do organizacji 
mistrzostw to ogromne wyróżnie-
nie jak też zwieńczenie pięcioletniej 
pracy społecznikowskiej animatora 
wędkarstwa na terenie powiatu sła-
wieńskiego Piotra Ebela. 
Organizacja imprezy tak wysokiej 
rangi niesie za sobą ogromne przed-
sięwzięcie logistyczne. Będzie wyma-
gało to współpracy wielu podmiotów 
funkcjonujących nie tylko na terenie 
miasta, ale również władz i służb 
województwa zachodniopomor-
skiego związanych z wędkarstwem i 
rybołówstwem morskim. w tym m.
in: władz administracyjnych i samo-
rządowych regionu, armatorów jed-
nostek, Urzędu Morskiego, Zarządu 
Portu Darłowo, Straży Granicznej, 
Policji, służb medycznych i innych. 

W tegorocznych zawodach, które 
odbyły się  5 czerwca udział  wzięło 
69 dzieci z licznymi opiekunami. 
Łowiono liny, okonie i karasie. Każ-
dą złowioną rybę mierzyli sędziowie, 
po czym wpuszczano je ponownie 
do stawu. Zwyciężył Dominik Dziu-
ba, którego złowione ryby osiągnęły 
łączną długość 80 cm. Drugie miej-
sce wywalczył Aleksander Biernat z 
rezultatem 73 cm. Trzecie medalowe 
miejsce zdobyła Natalia Sawczuk - 53 
cm. Zwycięzcom wręczono puchary i 
wędki. Kolejne również nagrodzone 
miejsca zajęli: Dawid Kawczyński - 
49 cm, Oktawian Lichocki - 42 cm, 
Kacper Redliński - 40 cm, Krystian 
Kubusiewicz - 32 cm, Filip Huba - 
29 cm, Krzysztof Kapałczyński - 28 
cm, Aleksander Klimowicz - 26 cm, 
Dominik Cichosz - 26 cm, Brajan 
Szymkowicz - 25 cm. Największą 
rybę - lina o długości 25 cm złowił 
Wojciech Cyperski.
Gościem specjalnym zawodów 

Wędkarski Dzień Dziecka

Do tradycji już weszło, że za-
rząd Koła nr 12 PZW „Łosoś” w 
Darłowie z okazji Dnia Dziecka 
organizuje zawody wędkarskie 
dla dzieci od 6 do 14 lat na sta-
wiku u „Baby Jagi” przy ul. J. 
Conrada.

był  znany podróżnik i dziennikarz 
Jerzy Biedrzycki - reżyser programu 
telewizyjnego „Taaaka Ryba”, który 
rozdawał autografy i udzielał odpo-
wiedzi na pytania dzieci.
Wszyscy młodzi adepci wędkarstwa 
otrzymali piłki, paczki ze słodyczami 
i pamiątkowe medale. Uczestnicy 
zawodów zajadali pyszne ciasta oraz 
kiełbaski z grilla przygotowane przez 
organizatorów i sponsorów.
Prezes koła PZW nr 12 Piotr Ebel 
składa ogromne podziękowania za 
pomoc w organizacji Wędkarskiego 
Dnia Dziecka dla: starosty powiatu 
sławieńskiego, burmistrza miasta 
Darłowo, Daniela Ryfy, Lecha Zapo-
ra i Mieczysława Zielińskiego z firmy 
Kombud, Ewy i Stanisława Stasiuk 
- sklep Majster, Weronice Gaszew-
skiej- ośrodek Górnik II, Krzysz-
tofowi Cybulskiemu - Auto-Moto, 
Miejskiemu Przedsiębiorstwu Go-
spodarki Komunalnej, tygodnikowi 
Obserwator Lokalny, Romanowi 
Cichoszowi, Arkadiuszowi i Małgo-
rzacie Mroczyńskim - Elprąd, Hen-
rykowi Szymańskiemu - armatorowi 
statków wędkarskich, Dariuszowi 
Kosowi (restauracja Karczma Rzym-
ska), Andrzejowi Pankowi z ośrodka 
Piramida, Januszowi Omylakowi 
i Zbigniewowi Owczarekowi oraz   
Wiesławowi Połczyńskiemu.

Przyjaciół zawodów koło PZW „Łosoś” nagrodziło pamiątkowymi platera-
mi. Wśród wyróżnionych znalazł się poseł Wiesław Suchowiejko (na zdjęciu 
w środku).



Terenowy Zespół Doradców w Sławnie z/s w Darłowie oraz Powiatowa Izba Rolnicza w Sławnie zwraca 
się z prośbą do ludzi dobrej woli o pomoc dla Pana Ireneusza Lisa zam. w Darłowie ul. Racisław 1, któ-
ry w wyniku pożaru stracił budynki inwentarskie, zwierzęta oraz część sprzętu rolniczego. Do najpil-
niejszych potrzeb należą: silnik elektryczny trójfazowy 1,5 KW i 5,5-7,5 KW, plandeki, worki na zboże, 
opony 8,25x20 6 szt., opony 10.075-15,3 2 szt., taśmy i części do kombajnu ziemniaczanego Bolko, 
dmuchawa do zboża, podnośnik hydrauliczny ok. 10 t, waga szelkowa 300 kg, spawarka trójfazowa. 
Osoby chcące pomóc proszone są o kontakt z TZD w Darłowie lub Izbą Rolniczą w Sławnie.
Biuro TZD w Darłowie
Czynne codziennie od 7.30 do 15.30
Kontakt: ul. Tynieckiego 2, tel./fax 94 314 00 00 lub 513 164 891
 
Powiatowa Izba Rolnicza w Sławnie
Kontakt: Paweł Koczan

Uroczyste wręczenie statuetek Lau-
rów Starosty miało miejsce 1 lipca 
podczas gali konkursu w Herbowej 
Sali sławieńskiego ratusza, w którym 
to budynku do 1945 mieściła się sie-
dziba starostwa powiatowego. 
W uroczystym spotkaniu wzięły 
udział przedstawiciele władz samo-
rządowych województwa zachodnio-
pomorskiego, starostwa i wszystkich 
miast i gmin wchodzących w skład 
powiatu sławieńskiego. W ich imie-
niu burmistrzowie i wójtowie gmin 
oraz starosta sławieński Wojciech 
Wiśniowski zgłosili kandydatów 
do konkursu. Złożona z osób, któ-
re były nagrodzone w poprzednim 
roku Kapituła Laurów Starosty, któ-
rej przewodził starosta sławieński 
przyznała w poszczególnych katego-
riach siedem statuetek.
Dwie z nich otrzymali darłowiacy.
W kategorii Animator Kultury 
Laur Starosty sławieńskiego wręczo-
no Dariuszowi Kosowi z Darłowa. 
Dariusz Kos - darłowski przedsię-
biorca w branży gastronomicznej, 
jest od lat sponsorem i współor-
ganizatorem licznych koncertów i 
imprez artystycznych. W 2010 w 
jego klubie muzycznym Bagatella 
we współpracy z Falą Kultury i Dar-
łowskim Ośrodkiem Kultury odbyło 
się siedem koncertów znakomitych 
muzyków jazzowych w ramach cy-
klu Czwartkowy Pociąg do Jazzu. 
Cykl ten jest ewenementem w skali 
kraju. Dotychczas w klubie Dariusza 
Kosa i przy jego znaczącym wsparciu 
odbyły się aż 34 koncerty jazzowe ze 
wszystkich nurtów współczesnego 
jazzu.  
Drugi cykl koncertów muzycznych 
to Melanż Muzyczny organizowa-
ny przez darłowskie Stowarzyszenie 
Kultura Sztuka Region w ramach, 

Darłowski Ośrodek Kultury zaprasza 
fotografików i miłośników pięknych 
zdjęć. Kolejną wystawą otwieraną 
16 września w darłowskim Termi-
nalu Sztuki w porcie w Darłówku 
będzie początek cyklu “Jesień foto-
grafii”. Na wystawie pokazane zo-
staną najlepsze prace, jakie powstały 
w Darłowie podczas czerwcowego 
pleneru fotograficznego “VI. Ogól-
nopolskie Młodzieżowe Spotkania 
z Fotografią”. Darłowski Ośrodek 
Kultury wspólnie z koszalińskim 
Pałacem Młodzieży zaprosił laure-
atów X. Ogólnopolskiego Konkursu 
Fotograficznego Dzieci i Młodzie-

Laury Starosty Sławieńskiego
W sali Herbowej sławieńskie-
go ratusza rozdano statuetki 
i wyróżnienia w konkursie 
- Laury Starosty Sławieńskie-
go. Dwoma statuetkami z 
pośród laureatów kapituła 
wyróżniła mieszkańców Dar-
łowa.

którego wystąpił m.in. słynny zespół 
reggae Habakuk, zespół bluesowy 
Hard Times, koncert rockowy do 
filmu niemego oraz światowej sławy 
Guitar Duo z Chicago. Całą wymie-
nioną animację kulturalną Nominat 
wykonuje bezpłatnie udostępniając 
przestrzeń a często sponsorując noc-
legi i wyżywienie artystów.
W kategorii Zawsze Pomocny Lu-
dziom Laur Starosty wręczono Do-
rocie Kuriacie, która jest prezesem 
Stowarzyszenia Darłowskie Cen-
trum Wolontariatu. Przewodzi ze-
społowi osób kierujących się chęcią 
bezinteresownej pomocy, uczciwo-
ścią i solidarnością. Dzięki wielkie-
mu zaangażowaniu Doroty Kuriaty 
i jej zespołu, który propaguje idee 
wolontariatu w środowisku powiatu 
sławieńskiego bardzo prężnie dzia-
łają Szkolne Kluby Wolontariuszy 
w Dąbkach, Korlinie oraz cztery w 
Darłowie. Stowarzyszenie prowadzi 
Pogotowie Naukowe dla uczniów. 
Bardzo znaczący jest osobisty udział 
Doroty Kuriaty, która pomogła, 
aby w pięciu gminach powiatu sła-
wieńskiego realizowany był Program 
„Działaj Lokalnie” z Polsko-Ame-
rykańskiej Fundacji Wolności przez 
siedem lokalnych grup, w tym  Sto-
warzyszenie Osób Zagrożonych Wy-
kluczeniem Społecznym „Otwarte 
Drzwi”, które   zrealizowało projekt 
„Szczęśliwy Senior”.
Sztandarowym wydarzeniem Wo-
lontariatu jest zainicjowana przez D. 
Kuriatę „Darłowska Laponia Święte-
go Mikołaja” - wielki festyn rodzin-
ny 6 grudnia.   Wydarzeniem jest 
także coroczna Gala Wolontariatu.  
Bardzo duże zaangażowanie społecz-
ne Doroty Kuriaty znacząco powięk-
szyło grono osób pomagających, na 
co dzień potrzebującym, biorących 
udział w wielu akcjach pomocy, sil-
nie angażujących się w integrację i 
aktywność środowisk lokalnych. 
Wręczanie statuetek i wyróżnień 
przeplatane było okolicznościowym 
programem artystycznym.

ży “Człowiek, Świat, Przyroda” do 
Darłowa. Młodzi adepci sztuki fo-
tografowania wykonali w portowym 
miasteczku setki zdjęć. Efekty plene-
ru będzie można podziwiać w Ter-
minalu Sztuki od 16 września do 10 
października. Wystawa będzie mia-

ła drugą część do udziału, w której 
Darłowski Ośrodek Kultury zaprasza 
fotografików amatorów. Każdy, kto 
chce się podzielić efektami swojej 
fotograficznej pasji z publicznością 
może zgłosić się do Darłowskiego 
Ośrodka Kultury do 12 września. Po 
wstępnej selekcji autorom zostanie 
wydzielona przestrzeń wystawienni-
cza, na której będą mogli ekspono-
wać do 10 swoich prac dowolnego 
formatu. “Jesień fotografii” to nazwa 
cyklu, bowiem jesienią w Terminalu 
Sztuki planowane są kolejne wysta-
wy artystów fotografików.

W budynku dawnego terminala od-
praw granicznych, 3 sierpnia otwar-
to nową placówke kulturalną - „Ter-
minal sztuki”.
Na oficjalnym otwarciu nowej pla-
cówki kulturalnej byli artyści, mu-
zycy, władze samorządowe i miło-
śnicy sztuki. Pomysł rzuciła Monika 
Ferka. Podchwycił go Arkadiusz Sip 
- dyrektor Darłowskiego Ośrodka 
Kultury. Poparł go Arkadiusz Kli-
mowicz burmistrz miasta Darłowo 
i tak powstała nowa instytucja kul-
tury. Tym razem wstęgę otwarcia 
przecięli artyści: Urszula Jurkiewicz 
Feret, Paulina Feicht i Anna Skrzyn-
kowska, w towarzystwie dyrektora 
DOK, a burmistrz i przewodniczący 
Rady Miejskiej razem z widzami bili 
brawo. Terminal Sztuki poświęcił o 
Marek Kiedrowicz proboszcz parafii 
p.w. św. M.M. Kolbego w Darłów-
ku. Nowy rodzaj działalności Ter-
minal zainaugurował wernisażem 
poświęconym twórczości dwóch ar-
tystek.
Prace malarskie i ceramiczne Urszuli 
Jurkiewicz-Feret, wystawiane były w 
kraju i w galeriach angielskich.  Od 
trzech lat artystka mieszka i tworzy 
w Darłowie. Tu ma swoją Galerię, w 

TERMINAL SZTUKI - 
galeria sztuki współ-
czesnej w Darłówku

Wstęgę przecina Paulina Feicht. Obok Urszula Jurkiewicz - Feret. 
W głębi Anna Skrzynkowska i Arkadiusz Sip.

której prowadzi zajęcia artystyczne 
z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. 
Druga z artystek Paulina Feicht od 
czterech lat mieszka w Słowinie, 
gdzie prowadzi Galerię „Mizumi”. 
Nazwa „Mizumi” znaczy po japoń-
sku jezioro, jest to także imię córki 
artystki, która jest jej muzą. Na wy-
stawie oglądaliśmy nie tylko prace 

malarskie i rysunki, ale również in-
stalacje przestrzenne. Wystawę moż-
na oglądać codziennie w godzinach 
od 16 do 20. Od początku otwarcia 
Terminala Sztuki swoje prace po-
kazali Konrad Chmielnicki, Anna 
Skrzynkowska oraz grupa darłow-
skich artystów “Pegaz”.  

Potrzebna pomoc dla Pogorzelców Dariusz Kos odebrał Laur Starosty z rąk Wojciecha Wiśniowskiego i 
radnej wojewódzkiej Magdaleny Gąseckiej.


