
Spotkania 
z fotografią

Muzeum w Darłowie w sali

wystaw czasowych otwo-

rzyło 18 stycznia pokonkur-

sową wystawę fotogramów będącą

plonem Międzynarodowego Kon-

kursu dla dzieci i młodzieży pn. „Mu-

zealne Spotkania z Fotografią”. 

Prezentowane zdjęcia pochodzą ze

zbiorów Muzeum w Koszalinie. Na

wystawie prezentowanych jest 77 fo-

tografii wykonanych przez 37 au-

torów z Polski, Białorusi, Litwy, Nie-

miec, Rosji i Słowacji. Większość prac

dokumentuje muzealną rzeczywi-

stość, choć niemało jest udanych,

twórczych interpretacji tematu. 

Uczestnikami konkursu byli ucznio-

wie szkół podstawowych, gimnazjów

oraz szkół ponadgimnazjalnych,

którzy podczas wizyty w muzeum

wykonali fotografie lub multime-

dialne fotoreportaże przedstawiające

muzealne ekspozycje, pojedyncze

eksponaty oraz ich zestawy, zaplecze

muzeum, a także budynki muzeów

lub zabytki zgromadzone w muzeach

na wolnym powietrzu. Miło jest nam

poinformować, że osiemnastoletnia

darłowianka Monika Byszewska

otrzymała wyróżnienie za pracę pt.

„Androgynia”, nawiązującej do prac

Zdzisława Beksińskiego. Wystawę

przygotowaną pod kierunkiem Ka-

rola Matusiaka otworzył Wojciech

Wiśniowski – starosta powiatu sła-

wieńskiego.

Wystawę będzie można oglądać do 

1 marca 2013. �

Wiatraki w morzu 
to przyszłość

Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej zgodziło się właśnie na stwo-
rzenie trzynastu sztucznych wysp, na
których stanęłyby elektrownie wiatrowe
–  ujawnił słupski Urząd Morski. Najwię-
ksze ich skupisko stanie na tak zwanej
Ławicy Słupskiej, czyli stosunkowo
płytkim obszarze Bałtyku położonym
około 25 mil morskich na północ od
Ustki., ale sporo farm będzie też zlokali-
zowanych na naszym odcinku wybrzeża. 

Temat jest na tyle atrakcyjny bizne-
sowo, że Urząd Morski w Słupsku jest
wręcz zasypywany wnioskami od przy-
szłych inwestorów. – Dostaliśmy 63
wnioski w sprawie utworzenia sztucz-
nych wysp, na których staną elektrownie
wiatrowe. Na razie zgodziliśmy się na
budowę 13 wysp –  mówi Tomasz Bobin,
dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku.
Na największej z farm może stanąć nawet
150 wiatraków. W sumie na wszystkich

sztucznych wyspach zagraniczni inwe-
storzy planują zbudować ponad 2100
wiatraków. 

Pracownicy Urzędu Morskiego uspo-
kajają od razu zarówno turystów jak i sa-
morządowców z nadmorskich gmin.
Wiatraki nie będą widoczne z plaży. 
– Najbliższa farma wiatrowa stanie 12
mil morskich od brzegu. Kolejne będą
zlokalizowane w odległości 27 mil mor-
skich i 47 mil morskich. Biorąc pod
uwagę, że stojąc na plaży sięgamy wzro-
kiem około siedmiu kilometrów w głąb
morza, żadna z farm nie powinna być
widoczna z brzegu.

Aby na naszych akwenach powstały
farmy wiatrowe potrzebna jest zgoda aż
sześciu ministrów: środowiska, rol-
nictwa, gospodarki, spraw wewnętrz-
nych, obrony, a nawet kultury. Zgodnie
z planem prąd z pierwszej farmy po-
płynie w 2020 roku. �

Podczas konferencji w Słupsku przedstawiono mapkę sztucznych wysp, które w pierwszej kolejności

mają być wzniesione na Bałtyku.

Dyskutowali w Słupsku

21 stycznia w Słupskim Inkubatorze Przedsi-

ębiorczości odbyła się regionalna konferencja

na temat planów rozwoju w Polsce morskiej

energetyki wiatrowej. Uczestnikami konfe-

rencji pod egidą senatora Kazimierza Kleiny

byli między innymi wiceminister transportu i

gospodarki morskiej Anna Wypych-Namiotko

i wiceminister środowiska Stanisław Ga-

włowski oraz dyrektor Urzędu Morskiego w

Słupsku Tomasz Bobin i burmistrz Darłowa

Arkadiusz Klimowicz.

Rządowe plany zakładają budo-
wę w polskiej strefie Bałtyku
ponad dwóch tysięcy wiatraków
w latach 2020-2030. To szansa
również dla Darłowa.

Jak twierdzą specjaliści, budowa farm
wiatrowych na morzu może być szansą
rozwoju małych portów, takich jak Koło-
brzeg, Darłowo, Ustka i Łeba. Mogą one
pełnić ważną rolę w trakcie budowy tych
elektrowni i ich późniejszej eksploatacji.

Burmistrz Darłowa Arkadiusz Klimo-
wicz w trakcie dyskusji zorganizowanej
w Słupskim Inkubatorze Przedsiębior-
czości zadeklarował, że darłowski port
jest gotowy podjąć się roli głównego cen-
trum logistycznego dla planowanych 
inwestycji. – Atutem naszego portu są
między innymi wolne obszary w jego
granicach, które mogą posłużyć do stwo-
rzenia zaplecza dla tych inwestycji – pod-
kreślał burmistrz Klimowicz.

Na jakim etapie są plany budowy mor-
skich farm wiatrowych? Ministerstwo

Wiatraki w morzu 
to przyszłość

l

Sprawdź 
program ferii

Od najbliższego poniedziałku

w województwie zachodnio-

pomorskim rozpoczynają się

ferie zimowe. Jak co roku darłowskie

placówki oświatowe oraz instytucje

kulturalne przygotowały programy

zajęć, z których wszystkie dzieci będą

mogły skorzystać nieodpłatnie. Dwu-

krotnie na scenach darłowskiego

Kina Bajka odbędzie się teatrzyk dla

dzieci. 28 stycznia i 5 lutego o godz.

17 spotkamy się z aktorami ze Studia

Małych Form Teatralnych z Krakowa

w spektaklach: „Koziołek Niema-

tołek” oraz „Kwiat Paproci”. Nie za-

braknie zajęć sportowych, które od-

bywać się będą w darłowskich

szkołach oraz na sali gimnastycznej

Zespołu Szkół Morskich w Darłowie.

Ciekawą ofertę przygotowało Mu-

zeum Zamek Książąt Pomorskich.

Warsztaty plastyczne, fotograficzne,

próba budowy darłowskiego Zamku,

prelekcja filmu ukazująca początki

jazdy na deskorolce i wrotkach w Da-

rłowie pokazana z perspektywy kra-

wężnika w kadrach Kamila Hasiuka –

to tylko część bogatego zestawu pro-

pozycji. 

Dokładny program zajęć opubliko-

wany został pod adresem: http://

www.darlowo.pl/pl/?page=imprezy

&impreza=956

Informujemy, że można go także po-

brać w punkcie informacji tury-

stycznej w Darłowie – ul. Powsta-

ńców Warszawskich 54 (pn.-pt. godz.

8-16).

Program fer i i  prezentujemy

na stronie  8.

l

Darłowski Ośrodek
Kultury im. Leopolda
Tyrmanda zaprasza 
do korzystania z lodowi-
ska na „Wyspie Łososio-
wej” w Darłowie.  

Lodowisko otwarte w godzi-
nach: od godz. 12 do 20. Koszt
wypożyczenia łyżew 5 zł, wejście
na lodowisko na 50 minut: 5 zł.
Darmowe pierwsze 400 wejść
sponsorowane przez PSB Mrów-
ka z Darłowa.

W okresie ferii zimowych za-
pewniamy bezpłatne korzystanie
z lodowiska dla darłowskich
dzieci, młodzieży szkolnej oraz
przedszkolaków w godzinach od
10 do 20.

Zapraszamy! �

Lodowisko na wyspie jest już czynne!

Lodowisko działa na wszystkim dobrze znanej „Wyspie Łososiowej”.
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– Mamy rok z trzynastką na końcu.

Trzynastka się źle kojarzy. Czy to

będzie zły rok dla naszego miasta?

– Mam nadzieję, że ten rok
jakoś przetrwamy. Chociaż czasy
idą coraz trudniejsze, kryzysowe.
Staram się razem z radnymi tak
zarządzać naszym miastem by lu-
dzie jak najmniej odczuli kryzys.
Ale bez zmian w funkcjonowaniu
miejskich instytucji się nie obędzie.
– Ma Pan na myśli placówki oświa-

towe?

– Nie tylko. Oszczędności mu-
simy szukać we wszystkich dzie-
dzinach funkcjonowania samo-
rządu. Ale oświata to największa
w naszym budżecie pozycja po
stronie wydatków, więc nie da się
zrównoważyć miejskiego budżetu
nie przyglądając się kosztom w
placówkach oświatowych.
– Darłowo ma dziurę budżetową w

wysokości 3 milionów złotych. To

różnica między bieżącymi docho-

dami a bieżącymi wydatkami

miasta. Skąd wziął się problem?

– Przyczyny są różne. Jedną 
z nich jest niż demograficzny 
w szkołach. Dzieci jest coraz
mniej, szkoły się wyludniają. Na
przykład w gimnazjum jest dziś
ledwie połowa tej liczby uczniów,
których było tam jeszcze 10 lat
temu. Podobnie jest w podsta-
wówce. A pewne koszty są stałe.
Ogrzanie i oświetlenie szkoły, 
w której jest tylko połowę
uczniów kosztuje tyle samo, choć
na taką szkołę otrzymujemy tylko
połowę pieniędzy w postaci sub-
wencji oświatowej. 
– Jednak największym kosztem są

etaty. 

– To prawda. Przez lata stara-
liśmy się jak mogliśmy chronić
miejsca pracy dla nauczycieli. To-
lerowaliśmy sytuację, że klasy sta-
wały się coraz mniej liczne, a prze-
cież nauczyciel otrzymywał swoją
pensję w całości. W ostatnich la-
tach rząd wprowadzał duże pod-
wyżki dla pedagogów ale to samo-
rząd zmuszony był na te podwyżki

znaleźć pieniądze. Pomimo tego,
że subwencja oświatowa z War-
szawy malała a nie zwiększała się.
A nasze koszty utrzymania szkół w
związku podwyżkami nauczyciel-
skich pensji rosły. Oczywiście
uważam, że za dobrą pracę należy
się lepsza płaca. Ale etatów w szko-
łach, w związku z małą ilością
uczniów jest dziś za dużo. 
–  Będą redukcje?

– To nieuniknione. Chcę
jednak zauważyć, że pomimo
trudności finansowych utrzymu-
jemy sieć placówek oświatowych
bez zmian. W innych gminach
bywa różnie. Czasami szkoły są
fizycznie likwidowane. My
wszystkie placówki oświatowe
chcemy zachować. Co najwyżej je
reorganizujemy.
– Taką formą reorganizacji było

uspołecznienie szkoły w  Darłówku?

– Tak, i to się w pełni udało.
Pomimo początkowych obaw.
Dzięki zaangażowaniu rodziców
i części nauczycieli, przy naszym

wsparciu, utrzymaliśmy tą szko-
łę. Samorząd dalej jej pomaga,
mimo że jest już szkołą społeczną
i bezpośrednio nie podlega pod
ratusz. Na przykład teraz prze-
kazaliśmy szkole fundusze z bu-
dżetu miasta na organizację zajęć
w czasie ferii. 
– Dwa lata temu miasto zdecydo-

wało się również na prywatyzację

dwóch przedszkoli. 

– Tak, bo to dla naszego bu-
dżetu, jako płatnika, znacznie ta-
ńsze rozwiązanie. Chcę przypo-
mnieć, bo może nie wszyscy o
tym wiedzą, że prywatne przed-
szkola są w większej części finan-
sowane z budżetu samorządu.
Tak stanowi polskie prawo ale
utrzymanie przedszkolaka w pla-
cówce niepublicznej jest dla
miasta o 25 procent tańsze niż
utrzymanie jednego miejsca
przedszkolnego w przedszkolu
samorządowym.
– Zapowiedział Pan już publicznie

częściową prywatyzację samo-

Od oszczędności nie uciekniemy
Z Arkadiuszem Klimowiczem burmistrzem Darłowa rozmawia Leszek Walkiewicz

rządowego Przedszkola nr 2. Na

czym ma to polegać?

– Reorganizacja polegająca na
tym, że cztery klasy przedszkolne,
które dziś opiekują się dziećmi w
budynku dawnego „przedszkola
wojskowego” przy ul. Wieniaw-
skiego, od 1 września przestaną
być samorządowe. Ale nieko-
niecznie musi tam powstać czte-
rooddziałowe  przedszkole pry-
watne. Może być na przykład
przedszkole prowadzone przez
stowarzyszenie zawiązane przez
rodziców i pracowników, po-
dobnie jak to zrobiono w Da-
rłówku. Dla budżetu miasta każdy
z tych wariantów zakłada 25 pro-
cent oszczędności. A dla rodziców
i ich dzieci niewiele a może nawet
nic się nie zmieni. Przedszkole
będzie dalej istniało w tym
miejscu. Kadra pedagogiczna i po-
mocnicza w dużej części z pew-
nością pozostanie ta sama. Jeśli
tylko rodzice zdecydują się posłać
tu swoje dzieci, tak jak dotychczas,
to nawet koleżanki i koledzy ich
pociech też będą te same. 

(dokończenie  rozmowy 

na str.  7)

W sali konferencyjnej
darłowskiego ratusza 
28 grudnia odbyło się
uroczyste samorządowe
spotkanie świąteczno-
-noworoczne.

Spotkanie już tradycyjnie było
okazją do wręczenia podzię-
kowań i wyróżnień z okazji mija-
jącego jubileuszowego roku 700-
lecia drugiej lokacji miasta Da-
rłowa oraz za dokonania w roku
2012. 

Wśród wyróżnionych znaleźli
się: Ryszard Mroziński – prezes
zarządu Bałtyckiego Banku
Spółdzielczego w Darłowie. Za
wybudowanie i oddanie do
użytku nowego budynku banku
mieszczącego się przy ulicy Bo-
gusława X 3 w Darłowie. Szymon
Krawczuk – administrator i za-
rządca Wspólnoty Mieszka-
niowej. Za remont i odnowienie
domu wraz z elewacją położo-
nego przy ulicy Powstańców
Warszawskich nr 52 oraz upięk-
szenie darłowskiej starówki. Wa-
cław Wysocki – właściciel nowej
placówki oświatowej – Przed-
szkola Przy Szkole. Za stworzenie
nowego, przyjaznego i atrakcyj-
nego miejsca dla dzieci.

Jolanta Dąbkowska – właści-
cielka lokali gastronomicznych
znajdujących się po zachodniej
części nadmorskiej dzielnicy Da-
rłowa – Darłówka Zachodniego. Za
stworzenie kulinarnego zakątka
smaków Pizzerii Cosa Nostra i Re-
stauracji, Pubu oraz Kawiarni He-
aven – mieszczących się przy ul.
Władysława IV. Danuta Puczyńska
– prezes Stowarzyszenia Polskiego
Związku Emerytów, Rencistów 
i Inwalidów: Za wyremontowanie
w ramach Lokalnego Konkursu
Grantowego „Działaj Lokalnie
2012” Świetlicy Emeryta oraz wy-
zwolenie pozytywnej, motywującej
do działania energii wśród
członków stowarzyszenia.

Rafał Bocheński – prezes za-
rządu stowarzyszenia. Za współor-

ganizację Darłowskiej Grupy Pro-
ducentów Ryb i Armatorów Łodzi
Rybackich oraz uruchomienie Lo-
kalnego Centrum Pierwszej Po-
mocy Sprzedaży Ryb w Darłowie.
Jerzy Świątek– opiekun Kompanii
Reprezentacyjnej Zespołu Szkół
Morskich w Darłowie. Za kulty-
wowanie ceremoniału i tradycji
najstarszej, średniej szkoły morskiej
w Polsce wśród młodego poko-
lenia przyszłych ludzi morza.
Marek Żukowski – dr hab. i pro-
fesor dwóch uczelni wyższych,
autor 25 książek i 350 artykułów
naukowych. Za wieloletnią pracę
naukową i popularyzatorską 
w dziedzinie historii najnowszej
Darłowa i Pomorza Zachodniego.
Dorota Kuriata i Joanna Wit-
kowska – założycielki Darłow-
skiego Centrum Wolontariatu. Za
organizację Darłowskiej Laponii

Świętego Mikołaja, propagowanie
idei wolontariatu w naszym mie-
ście oraz za realizację teledysku  
w ramach Projektu Sami. Robert
Gorgol – muzyk i animator kultury
oraz Zespół Folkowy Zgagafari. Za
nagranie debiutanckiej płyty
„Układanka” oraz realizację tele-
dysku do utworu „Kołysanka”:
promującego ten krążek. Marcin
Cichocki, twórca i organizator cy-
klicznej imprezy muzycznej „Po-
ciąg do Jazzu”. Piotr Ebel –prezes
koła PZW. Za organizację wielu
imprez wędkarskich oraz promo-
wanie Darłowa jako Polskiej Sto-
licy Wędkarstwa Morskiego. 

Pamiątkowe dyplomy otrzy-
mali ponadto:  Jadwiga i Stani-
sław Guzowicz, Halina Skrzy-
niarz, Jadwiga Zając, Agnieszka
Frączek, Wacław Wysocki oraz
kmdr pilot Cezary Wiatrak. �

Zawsze możemy na Was liczyć!

Jednym z wyróżnionych był Ryszard Mroziński, prezes zarządu Bałtyckiego

Banku Spółdzielczego w Darłowie, który w ubiegłym roku otworzył w Da-

rłowie nowy budynek banku mieszczący się przy ulicy Bogusława X 3.
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Wydarzenia roku 2012
Styczeń

Orkiestra Jurka Owsiaka tym
razem grała pod hasłem: „Gramy
z pompą! Zdrowa mama, zdrowy
wcześniak, zdrowe dziecko”. W
Darłowie kwestowało ponad 150

Ponad 25 tysięcy
dla orkiestry
wolontariuszy z czterech
sztabów, w których zebrano na-

stępujące kwoty: Zespół Szkół im.
S. Żeromskiego – Janusz Resil -
7800 zł, Szkoła Podstawowa nr 3
– Andrzej Protasewicz – 5800 zł,
Zespół Szkół Morskich – Artur
Hamerling – 4600 zł, Zespół Szkół
Społecznych im. Lotników Mor-
skich– Marek Bartos – 6800 zł.
Łącznie zebrano do oznakowa-
nych puszek oraz z licytacji ga-
dżetów ponad 25 tys. zł.

Tradycyjnie też akcji towarzy-
szył czwarty finał konkursu  Od-
krywamy Talenty. Wystąpili w
nim piosenkarze: Daria Dydyna,
Joanna Cieciora, Semira Szycko,
Kacper Kołodziejczyk, Robert
Szachnowski i Jacek Ziółkowski
oraz tancerze: zespoły Celtiq i
Sonic Crew, Natalia Ordak, Na-
tasza Karska, Emil Urbańczyk i
Borys Schlegel. Poza konkursem
wystąpiła rewelacyjna Grupa
Perkusyjna Bałtyk Darłowo.
Ostatecznie jury przyznało
pierwszą nagrodę i czek na
kwotę 1000 zł Darii Dydynie. Na-
grodę w kategorii do lat 12 w
kwocie 500 zł otrzymał Emil
Urbańczyk. Licznie zebrana pu-
bliczność swoją nagrodę w
kwocie 500 zł przyznała zespo-
łowi Sonic Crew. �

Burmistrz Arkadiusz Klimo-
wicz podpisał z wojewodą za-
chodniopomorskim Marcinem Zy-
dorowiczem akt notarialny. 
Na mocy tego dokumentu miasto
Darłowo przejęło nieodpłatnie od
Skarbu Państwa budynek termi-
nala morskiego przejścia granicz-
nego wraz z gruntem o po-
wierzchni 802 metrów kwadrato-
wych. Wartość rynkowa tej nieru-
chomości szacowano na 738 tys.
złotych. – To ukoronowanie na-
szych kilkuletnich zabiegów by
nieczynny już terminal stał się wła-

snością miasta. Będziemy go wy-
korzystywać jako obiekt użytecz-
ności publicznej – mówił burmistrz.
Przypomnijmy, że już latem ubie-
głego roku Darłowski Ośrodek
Kultury, zagospodarował terminal
(wtedy jeszcze jedynie dzierża-
wiony od skarbu państwa) na tzw.
Terminal Sztuki, czyli miejsce wy-
staw i spotkań artystycznych, które
doskonale wpisało się w kulturalny
obraz Darłowa. �

Terminal
jest nasz

W przeddzień 67 rocznicy po-
wrotu Darłowa do Ziem Polskich
u zbiegu ulic Sportowej i Al. Jana
Pawła II otwarto i poświęcono
rondo Pionierów Ziemi Darłow-
skiej.

Na otwarcie i nadanie imienia
przybyli: Poczet Sztandarowy
Klubu Pionierów Ziemi Darłow-
skiej, Arkadiusz Klimowicz – bur-
mistrz miasta Darłowo, Zbigniew
Grosz – przewodniczący Rady
Miejskiej, proboszczowie parafii
Św. Gertrudy ks. Eugeniusz

Gnibba i M.B. Częstochowskiej o
Stanisław Piankowski, dowódca
Placówki Straży Granicznej mjr
Mikołaj Kaczanowicz, liczni pio-
nierzy oraz młodzież Miejskiego
Gimnazjum im. S. Dulewicza.
Burmistrz podkreślił zasługi i
wkład pierwszych powojennych
mieszkańców Darłowa w rozwój
miasta. Obecne władze samo-
rządowe kontynuują dobre tra-
dycje rozpoczęte przez przyby-
łych tu osadników z różnych
stron naszej Ojczyzny. Odsłoni-

Dzięki przejęciu przez miasto niszczejącego obiektu Darłowo zyskało z czasem

nowe miejsce spotkań z kulturą i sztuką.

Daria Dydyna wygrała konkurs i zdobyła 1000 złotych nagrody.

Luty

W Darłowie miało miejsce wy-
jątkowe przedsięwzięcie me-
dialne. 19 marca 2012 w Gościńcu
Darłowo kręcono zdjęcia do klipu
wideo powstającego z inicjatywy
Darłowskiego Centrum Wolonta-
riatu. – Wspólnie pracowaliśmy,
bawiliśmy się, śpiewaliśmy i ta-
ńczyliśmy mając na celu jedno –
tworzenie teledysku do utworu
„Wolontariusz” grupy Sami –
mówili młodzi mieszkańcy Da-
rłowa.

26 kwietnia w darłowskim
kinie Bajka odbyła się oficjalna
premiera teledysku. Przy zape-
łnionej sali w bardzo uroczysty

sposób twórcy i bohaterowie pro-
jektu Sami zaprezentowali swój
własny, autorski wideoklip.

Realizacja tego przedsięwzi-
ęcia była możliwa dzięki
wsparciu finansowemu ze
środków Programu „Działaj Lo-
kalnie" Polsko – Amerykańskiej
Fundacji Wolności realizowanego
przez Akademię Rozwoju Filan-
tropii  w Polsce. Autorem po-
mysłu kampanii na rzecz idei
przekazywania 1% podatku na
DCW była Magdalena Burduk,
która wraz z Dorotą Kuriatą
(prezes DCW) wcieliły ją w życie.
�

Marzec
ęcia tablic z nazwą ronda dokonał
pomorski nadmorski wiatr.
Rondo poświęcił proboszcz pa-
rafii Św. Gertrudy Eugeniusz
Gnibba. 

Dzień 7 marca 1945 to ważna
data w historii Ziemi Darłowskiej.
Tego dnia do Darłowa wkroczyła
Armia Czerwona. Zdobyła
miasto prawie bez walki. Dla jed-
nych takich jak, przymusowi ro-
botnicy, czy jeńcy wojenni trzy-
mani w obozie w Darłówku (a
było ich tam ponad dwa tysiące)
było to bez wątpienia wyzwo-
lenie. Dla innych wygnanych z
Polskich Kresów było rozpo-
częciem życia na Pomorzu ode-
branym III Rzeszy i przydzie-
lonym Polsce przez Wielkie
Mocarstwa. Taki był skutek roz-
pętania przez Niemców II wojny
światowej. Jeszcze dla innych był
to początek okresu okupacji przez
Związek Sowiecki. Wszyscy mają
rację. Przed wkroczeniem od
strony Bukowa Morskiego Armii
Czerwonej Niemcy uciekli z Da-
rłowa, głównie drogą morską. Po-
została ich jedynie garstka, która
nie zdążyła uciec. Zablokowali
port, wysadzili most i stocznię
statków żelbetowych.

Faktem jest, że od 7 marca 1945
Ziemia Darłowska i jej miesz-
kańcy podlegali pod komendan-
turę sowiecką. Podobnie jak gdzie
indziej Rosjanie wywozili stąd
maszyny, urządzenia, broń, żyw-
ność. Pisze o tym w swoich pa-
miętnikach robotnik przymu-
sowy i następnie pierwszy
burmistrz Darłowa Stanisław Du-
lewicz. �

Rondo Pionierów Ziemi Darłowskiej znajduje się u zbiegu ulic Sportowej i Al.

Jana Pawła II.

Kwiecień

300 wolontariuszy
w teledysku

Więcej informacji o projekcie i teledysku można znaleźć na stronie: 

www.facebook/SAMIdarlowo  



W sobotę 2 czerwca syn
Leopolda Tyrmanda Mat-
thew odsłonił na budynku
Darłowskiego Ośrodka Kultury
tablicę z imieniem ojca – patrona
tej zasłużonej dla kultury pla-
cówki.

Imię pisarza Leopolda Tyr-
manda nadała Rada Miasta Da-
rłowo uchwałą podjętą jednomy-
ślnie 31 maja 2012. Z okazji
nadania imienia DOK zorgani-
zował Dzień Leopolda Tyrmanda
i Noc Kultury. Uroczystości zain-
augurowano 2 czerwca w kinie
„Bajka”, projekcją filmu o Le-
opoldzie Tyrmandzie „Zły” w re-
żyserii Jerzego Sztwiertni (1992).
Po filmie Ewa Winnicka redak-
torka „Polityki” przeprowadziła
rozmowę z synem pisarza.

Matthew Robert Tyrmand,
który od niedawna ma polskie
obywatelstwo urodził się w 1981
w Rockford w stanie Ilinois w
USA. Jego matką jest Mary Ellen
z domu Fox. Gdy miał cztery lata
zmarł na zawał serca ojciec 65–
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Maj

Gości do zamku poprowadził konno król Eryk. Pochód z rycerzami przemaszerował z kościoła w kierunku Zamku Książąt Pomorskich.

Główne uroczystości zwi-
ązane z 700-leciem Królewskiego
Miasta trwały trzy dni. Najwa-
żniejszą jednak była uroczysta
akademia, jaka odbyła się 19
maja w Kościele Mariackim.
Przybyły na nią m.in. delegacje z
Saint Doulchard we Francji, Sta-
rego Hroznkova z Czech, z
którymi Darłowo ma nawiązaną

partnerską współpracę. W uro-
czystościach wzięła udział rów-
nież kilkudziesięcioosobowa de-
legacja byłych mieszkańców
Darłowa – Rügenwalde. 

Pośród uczestników akademii
najliczniejsi byli jednak miesz-
kańcy Królewskiego Miasta Da-
rłowo. W okolicznościowych
przemówieniach przybyli goście

wspominali swoje związki z Da-
rłowem i życzyli miastu i jego
włodarzowi dalszych wspania-
łych osiągnięć. Olgierd Geblewicz
marszałek naszego województwa
uhonorował pięcioro członków
Klubu Pioniera Ziemi Darłow-
skiej Odznakami Honorowymi
Gryfa Zachodniopomorskiego. W
części artystycznej wystąpili z

koncertami: muzyki średnio-
wiecznej duet „Liarman” i mu-
zyki chopinowskiej znany pia-
nista prof. Bogdan Kułakowski
rektor Gdańskiej Akademii Mu-
zycznej.

Po akademii w pochodzie na
czele, którego jechał konno król
Eryk i jego Cecylia maszerowali
rycerze królewskiej mości,

poczty sztandarowe, orkiestra i
uczestnicy uroczystości. Pochód
przemaszerował ulicami: We-
nedów, Morską, Podzamcze i
Zamkową. W bramie Zamku
Książąt Pomorskich władze
miasta i regionu powitał ze swą
świtą ubraną w historyczne
stroje Jerzy Buziałkowski dy-
rektor Muzeum. � 

Świętowaliśmy wyjątkowy jubileusz

CzerwiecCzerwiec

letni Leopold Tyrmand. Po uko-
ńczeniu Studiów w Uniwersy-
tecie w Chicago pracuje jako fi-
nansista w Nowym Yorku.
Niewiele z dzieciństwa pamięta
swego ojca. Będąc dorosłym po
przeczytaniu anglojęzycznego
dorobku literackiego taty posta-
nowił poznać korzenie rodziny i
ojczyznę ojca. Skłoniły go do tego
również zaproszenia Polaków za-
mieszczone na Facebooku. Do
Polski przyjeżdża od 2010. Ma tu
coraz więcej przyjaciół. W Da-
rłowie był po raz pierwszy. Gdy
odwiedził starówkę, kościół Św.
Gertrudy, zamek i port, czyli
miejsca gdzie dzieje się akcja po-
wieści Leopolda Tyrmanda
„Siedem dalekich rejsów” poczuł
silną więź z tym urokliwym mia-
steczkiem i zapowiedział, że
będzie starał się przyjeżdżać tutaj
za każdym razem, gdy pozwoli
mu na to czas.  �

Tyrmand
patronem

W związku z nadaniem imienia ośrodkowi zapowiedziano, że co roku orga-

nizowane będą tutaj „Dni z twórczością Leopolda Tyrmanda”.

Od 25 czerwca do 1 lipca 2012
odbywało się w Darłowie jedno z
największych w Europie spo-
tkanie miłośników militariów i
zabytkowej techniki wojskowej -
XV Międzynarodowy Zlot Histo-
rycznych Pojazdów Wojskowych.

Tegoroczna, piętnasta już
edycja zlotu zorganizowana zo-
stała przez pasjonata militariów
Mariana Laskowskiego przy
wsparciu samorządów miasta
Darłowa i powiatu sławie-
ńskiego.  Przybyli na nią miło-

śnicy militariów z Belgii, Danii,
Holandii, Litwy, Niemiec i Rosji.
Najwięcej jednak uczestników
przyjechało z terenów pomor-
skich i z centralnej Polski. Oprócz
stałych punktów programu jak
np.: przejażdżki czołgami, pojaz-
dami opancerzonymi, jeepami,
motocyklami, kuchni polowej, ba-
zaru militarnego, filmów o tema-
tyce wojennej, dla zlotowiczów
przygotowano szereg atrakcji. W
piątek uczestnicy wzięli udział w
prologu militarnym połączonym

z wyjazdem do Sławna przez
Krupy. W sobotę po dwóch la-
tach przerwy na rynku przed ra-
tuszem wznowiono paradę i
pokaz pojazdów wojskowych.
Tam z bliska każdy mógł podzi-
wiać sprzęt militarny używany
przez różne armie świata oraz
jego właścicieli ubranych naj-
częściej w galowe mundury. Zro-
biono kilka tysięcy zdjęć. Tam
również każda grupa miłośników
militariów miała okazję zarekla-
mować swoje pasje. �

Wojsko
opanowało miasto

Wojskowe rozpoczęcie sezonu tradycyjnie przyciąga do Darłowa tłumy turystów.



Przejęliśmy
dworzec

Burmistrz podpisał z pełno-
mocnikiem Polskich Kolei Pa-
ństwowych akt notarialny w
sprawie przejęcia dworca kolejo-
wego przez miasto. Darłowo
przejęło budynek o wartości 253
tys. złotych w zamian za narasta-
jące zaległości podatkowe PKP.
Trzykondygnacyjny obiekt ma-
poddasze użytkowe i podpiwni-
czenie. Dworzec wzniesiono
razem z doprowadzeniem do Da-
rłowa kolei w roku 1878. Zanie-
dbany i od wielu lat nieremonto-
wany obiekt jest częściowo

zasiedlony. Warto dodać, że
dworzec o powierzchni użyt-
kowej 543 m kw. przejęto wraz z
częścią przyległego placu. W
skład tego terenu nie wchodzi
jednak dworzec PKS-u. �

Dni
Dziedzictwa
właśnie u nas

Pod hasłem „Tajemnice Co-
dzienności” w Kościele Mariackim
w Darłowie 8 września uroczyście
zainaugurowano Europejskie Dni
Dziedzictwa w województwie za-
chodniopomorskim. 

Złotą Odznaką za Opieką nad
Zabytkami wyróżniono Arka-

diusza Klimowicza za dofinanso-
wanie ochrony zabytków sakral-
nych Darłowa i rewitalizację sta-
rówki. W swoich okolicznościo-
wych wystąpieniach przedstawi-
ciele władz wojewódzkich i bi-
skup Krzysztof Zadarko z okazji
siedemsetlecia miasta Darłowa
życzyli jego mieszkańcom dal-
szych sukcesów i wielu łask Bo-
żych. Wykład inauguracyjny pt.
„Niedźwiedź Morski w Darłowie
– historia i tradycja”, wygłosił oj-
ciec Janusz Jędryszek. �

Początki
DarLot

Darłowska Lokalna Organi-
zacja Turystyczna w dorzeczu
Wieprzy, Grabowej i Unieści

(DarLOT) – tak brzmi oficjalna
nazwa stowarzyszenia, które po-
wołano do życia we wrześniu
2012. Będzie się ono zajmować
promowaniem Darłowa i okolic.

W skład DARLOT weszło 8
gmin: wszystkie z terenu powiatu

sławieńskiego oraz dwie z po-
wiatu koszalińskiego – Polanów i
Sianów. Członkiem nowego sto-
warzyszenia jest też samorząd
powiatowy ze Sławna, a starosta
sławieński Wojciech Wiśniowski
został prezesem organizacji, która
swoją siedzibę będzie miała w
stolicy powiatu sławieńskiego.

Członkami założycielami są rów-
nież przedsiębiorcy z branży tu-
rystycznej i lokalne organizacje
pozarządowe. Wiceprezesami
DarLOT-u zostali: Leszek Ha-
ratyk (sanatorium i aqwapark Pa-
norama Morska z Jarosławca),
Mariusz Urbanowicz (sanatorium
Dukat z Dąbek) i Jan Sroka (Fun-
dacja Dziedzictwo ze Sławna). �

Debiutancka
płyta
Zgagafari

Darłowski zespół Zgagafari
pochwalił się pierwszą w swej hi-
storii płytą. Znalazło się na niej
dziesięć najlepszych wybranych
przez zespół utworów, które
członkowie Zgagafari nagrali w
studiu Mikrofonika jeszcze w

2011 roku. Układanka – bo tak na-
zywa się debiutancka płyta ze-
społu – będzie dostępna także w
Darłowie.

Początki zespołu Zgagafari to
rok 1997, kiedy to grupa sympa-
tycznych przyjaciół grała na uli-
cach Darłówka. Z czasem waka-
cyjne muzykowanie przeniosło
się na profesjonalne sceny, wyda-
rzenia, imprezy. Muzyka Zgaga-
fari to przede wszystkim tradycje
dźwięków słowiańskich, skandy-
nawskich, celtyckich. �

Gościliśmy
najlepszych

I Mistrzostwa Europy z Łodzi
Dryfujących na Przynęty Sztucz-
ne rozgrywano w Darłowie. 

Zakończyły się one zwyci-
ęstwem drużyny Polska A. Ma-
riusz Getka ze Szczecinka zajął
indywidualnie pierwsze miejsce. 

Zmagania wędkarskie odby-
wały się na wodach Bałtyku przy-
ległych do Darłowa w danich od
10 do 15 września. Wystartowało
w nich 7 drużyn: trzy drużyny
polskie, dwie niemieckie i po
jednej z Włoch i Luksemburga.
Każdego z trzech dni zaliczanych
do ME zawody trwały po 8 go-
dzin licząc od momentu oddania
cumy do momentu zacumowania
w porcie Darłowo. Każdy miał
własny sprzęt wędkarski i własne
sztuczne przynęty. Zawodnicy ło-
wili głównie dorsze, ale czasami
złapali też belonę czy płastugę.
Ich wyniki to wielki sukces dla
polskich zawodników. �
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Lipiec Miesiąc festiwali

Świetnie wypadła druga
edycja Festiwalu Media i Sztuka
w Darłowie, na którą zjechały po-
stacie znane z pierwszych stron
gazet. Wśród gości mieliśmy zna-
nych dziennikarzy, takich jak Mi-
chał Olszański, Daniel Passent,
Cezary Łazarewicz, Michał
Ogórek. Świat polityki reprezen-
towała Małgorzata Kidawa-Bło-
ńska, a świat kultury między in-
nymi Krystyna Janda Zaczęło się
od niecodziennego wyznania,
Marii Czubaszek, która opowie-
działa o swojej sesji zdjęciowej
do Playboya. – Sesja była o tyle
ciekawa, że odbyła się na cmen-
tarzu i młody pan fotograf miał
dla mnie niespodziankę: czarny
foliowy worek na zamek błyska-
wiczny. A, że im mniej mnie
widać tym lepiej, więc z chęcią z
tego skorzystałam, zapięłam się

po samą twarz, miałam palić pa-
pierosy, żeby dym zasłaniał te
„zmarchy”, no i miałam też
sztuczne kwiaty – opowiadała
mieszkańcom Darłowa i tury-
stom, którzy wybrali się nad Ba-
łtyk. To był jednak dopiero po-
czątek. Potem były spotkania,
dyskusje i koncerty. Druga
edycja imprezy ściągnęła w tym
roku nad Bałtyk wielu ludzi
świata mediów, sztuki i sportu,
którzy nie tylko brali udział w
otwartych spotkaniach i deba-
tach, ale też chętnie rozmawiali z
przechodniami, pozowali do pa-
miątkowych zdjęć i rozdawali
autografy.

Również w lipcu miały miejsce
Darłowskie Dni z Dobrą Książką,
tym razem przeznaczone dla mi-
łośników kryminałów. Nie mogło
na nich zabraknąć Marka Kra-

jewskiego, spod którego pióra
wyszło już 12 fascynujących ksi-
ążek, w których rozwikłują in-
trygi i tajemnice kryminalne oraz
tropią zbrodnie prowadzący
śledztwa: Eberhard Mock -7 razy,
Jarosław Patera – 2 i Edward Po-
pielski – 4 razy. 

Autor pedantycznie wykorzy-
stuje w swoich powieściach kry-
minalnych znajomość: kultury
antycznej, mitologii topografii
miast, kulinarnych przysmaków,
sportu i wielu innych dziedzin
życia. Dodaje do tego prawdopo-
dobną fikcję popełnionej zbrodni
i ten sposób powstaje zarys fa-
buły na poczytną książkę krymi-
nalną. Szum nadmorskiego
wiatru, krzyk mew, czy ryt-
miczne terkotanie silników
statków i kutrów działa inspiru-
jąco na klimat twórczy pisarza. �

Pierwszy 
taki pokaz nad

morzem

Podczas pokazu można było zrobić wiele widowiskowych ujęć.

Jedną z gwiazd ubiegłorocznego festiwalu była Krystyna Janda.

Sierpień

Wrzesień

W przeddzień Święta Wojska
Polskiego z okazji pięćdziesięcio-
lecia lotnictwa morskiego w Da-
rłowie odbył się pokaz sił po-
wietrznych Polski i Szwecji.

Ze strony szwedzkiej swoje
umiejętności prezentowały cztery
wielozadaniowe samoloty bo-
jowe typu JAS 39 Gripen. Na-
stępnie w powietrzu obejrzeliśmy
samoloty myśliwskie polskich Sił
Powietrznych Su-22 i MiG-29.
Potem nadleciał śmigłowiec po-
kładowy Kaman SH-2G Se-
asprite. Jego załoga zaprezento-
wała między innymi elementy
pilotażu wykorzystywane pod-
czas działań zwalczania okrętów
podwodnych i radiolokacyjnego
wskazywania celów. Dalej w pi-
lotażu indywidualnym zobaczy-
liśmy śmigłowiec szturmowy Mi-
24. Kolejnym elementem

pokazów był pilotaż zespołowy
wraz elementami działań poszu-
kiwawczo-ratowniczych w wy-
konaniu załóg samolotów patro-
lowo – rozpoznawczych M-28
Bryza. Po ich zakończeniu załoga
śmigłowca ratowniczego Mi-
14PŁ/R zaprezentowała operację
podjęcia rozbitka z wody i prze-
kazania go na jednostkę Morskiej
Służby Poszukiwania i Ratow-
nictwa m/s Tajfun. Pokazy zako-
ńczyły się zespołowym lotem
śmigłowców i samolotów rozpo-
znawczo – patrolowych. Dwugo-
dzinny nadmorski pokaz lotniczy
z wielkim zainteresowaniem ob-
serwowało tysiące ludzi z plaży i
z falochronu brzegowego w Da-
rłówku wschodnim. �

Organizacja Dni Dziedzictwa był wielkim wyróżnieniem dla miasta.

Robert Gorgol przekazał debiutancką płytę burmistrzowi Arkadiuszowi Kli-

mowiczowi.



Darłowscy emeryci grun-
townie wyremontowali i zmo-
dernizowali stary pustostan, w
którym urządzili swoją siedzibę.
Prace toczyły się przez siedem
miesięcy. Własnymi siłami i z
omocą samorządu oraz spon-
sorów emeryci przygotowali
cztery pomieszczenia: świetlicę,
pokój zajęć, kuchnię i sanitariaty

o łącznej powierzchni 130 metrów
kwadratowych. Wymieniono in-
stalację elektryczną i wodną, po-
łożono nowe podłogi, obniżono
sufity, położono tynki, pomalo-
wano okna, ściany, wykonano
nowe schody, zamontowano no-
woczesne toalety, umywalki, ży-
randole. Teraz jest to ciepłe przy-
tulne wnętrze. �
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Październik Październik Oklaski 
dla emerytów

Wkrótce marina będzie gościć uczestników ogólnopolskiego otwarcia se-

zonu żeglarskiego.

Zakończono jedną z najwa-
żniejszych inwestycji w Darłowie
w ostatnich latach - budowę ma-
riny na 70 jachtów. Zamonto-
wanie dwóch pomostów w ba-
senie rybackim spowodowało
podwojenie, stosunkowo tanim
kosztem, miejsc do cumowania,
zwłaszcza dla mniejszych jedno-
stek pływających, a takich w na-
szym porcie ciągle przybywa. Na
tę inwestycję darłowski samorząd
pozyskał około pół miliona zło-

tych z unijnego Programu Opera-
cyjnego „Innowacyjna Gospo-
darka”. Wartość całej inwestycji
to ok. 1,25 miliona zł. 

Wiosną 2013 w nowoczesnej
darłowskiej marinie zostanie zor-
ganizowane – przy współpracy z
Polskim Związkiem Żeglarskim
– uroczyste otwarcie sezonu że-
glarskiego.

Unijne dofinansowanie po-
kryło 40 procent kosztów tej in-
westycji. �

200 tysięcy ton głazów dotarło
do Darłowa specjalnymi poci-
ągami. Tak rozpoczęła się najwi-
ększa w powojennej historii Polski
inwestycja związana z ratowa-
niem brzegu morskiego – 8-kilo-
metrowego odcinka na wschód
od Darłowa.  Realizatorem za-
dania jest konsorcjum firm: Bu-
dimex S.A i hiszpański partner –
Ferrovial Agroman S.A., które
wygrało nieograniczony przetarg
ogłoszony przez Urząd Morski w

Słupsku. Celem przedsięwzięcia
jest odbudowa brzegu morskiego
oraz jego ochrona przed dalszym
zniszczeniem. Na najbliższe mie-
siące zaplanowano m.in. budowę
wału przeciwsztormowego o dłu-
gości 830 metrów, na którym (po
wykonaniu korpusu ziemnego
oraz odpowiednim uformowaniu
skarp) będzie droga inspekcyjna.

Na ziemny wał narzucone będą
też kamienie od strony morskiej
na długości blisko 5 kilometrów
oraz od strony jeziora na długości
blisko 5,5 km. Zaplanowano też
rozbiórkę istniejących falo-
chronów i budowę nowych na od-
cinku o długości 1330 metrów,
które będą zlokalizowane w odle-
głości 100-120 m od brzegu. �

Głazy do
ratowania brzegu

Prace ruszyły jesienią i potrwają do początku 2014 roku.

GrudzieńListopad

W niedzielę 9 grudnia na
rynku miejskim w Darłowie od-
była się wspaniała, mikołajkowa
impreza organizowana przez da-
rłowskich wolontariuszy. IV Da-
rłowska Laponia Świętego Mi-
kołaja rozpoczęła się
punktualnie o godzinie 13:00. Na
scenie wystąpiły dzieci z nie-
malże wszystkich przedszkoli i
szkół miejskich. Niezwykle spek-
takularnym punktem imprezy,
jednocześnie najbardziej oczeki-
wanym przez najmłodszych było
„wpłynięcie" na darłowski rynek

łodzi Świętego Mikołaja. Jak na
charakter miasta przystało była
to oprawa w iście nadmorskim
klimacie. Lapońskiemu Przyby-
szowi towarzyszyła Kompania
Reprezentacyjna Zespołu Szkół
Morskich. Tuż za nią w paradzie
udział wziął klub morsów z Da-
rłowa - Darłowscy Twardziele
oraz zaprzyjaźnione kluby z in-
nych miejscowości. Licznie przy-
byli na rynek mieszkańcy miasta
oraz regionu gromkimi brawami
i okrzykami powitali Mikołaja w
królewskim mieście. Nie za-

brakło prezentów, słodkości od
lapońskich gości oraz Mega Paki
od Czerwonego Brodaka. Po-
nadto darłowscy wolontariusze
po raz ostatni w tym roku za-
śpiewali Wolontariusza grupy
Sami.

Na jarmarku świątecznym,
można było za symboliczne
kwoty nabyć szereg ozdób przy-
gotowanych przez członków
DCW, skosztować pysznych, świ-
ątecznych smakołyków oraz
wziąć udział w licznych konkur-
sach i zabawach. �

Widowiskowa
Laponia 

Impreza już na stałe wpisała się do kalendarza najważniejszych wydarzeń.

Otwarcie świetlicy było wielkim wydarzeniem dla darłowskich seniorów.

Marina 
na 70 jachtów
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Przy „kładce kutrow-
skiej” ruszyły roboty
przygotowawcze do
budowy mostu na rzece
Wieprzy. Tu będzie biegł
kolejny odcinek miej-
skiej obwodnicy.

Prace prowadzi Przedsiębior-
stwo Budownictwa Przemysło-
wego SA z Wrocławia. Zaczęły
się one od rozbiórki murów 
i dawnej portierni oraz od usu-
nięcia drzew.

Most na Wieprzy i 560-me-
trowy odcinek drogi wraz ze
skrzyżowaniem o ruchu okrężnym
z ulicą Morską będą stanowiły
główny element obejścia Darłowa
w ciągu drogi wojewódzkiej nr
203. Oprócz wiszącego mostu, zo-
stanie wybudowana ścieżka rowe-
rowa i chodnik z kostki betonowej,
a także kanalizacja deszczowa.
Przebudowane zostanie oświe-
tlenie drogowe, urządzenia tele-
komunikacyjne i sieć gazowa. 
Zakończenie tej inwestycji o war-
tości 15,3 mln zł zaplanowano 
na 31 października 2013 roku. 

Ostatni i najdłuższy fragment

obwodnicy (ponad 2 kilometry)
będzie budowało miasto. To połu-
dniowo-zachodnie ramię, którego
początek został wyznaczony przy
drodze krajowej nr 37 prowadzącej
do Karwic (na wysokości stawku
miejskiego przy Wojska Polskiego).

Dalej będzie on się krzyżował z
drogą wojewódzką 203 (wjazd od
strony Dąbek) poniżej ulicy Rey-
mont i dalej łukiem ominie teren
dawnej fabryki butów Alka, by po-
łączyć się rondem z ulicą Lotników
Morskich. 

Na ten odcinek, na którym
pojawi się sześć rond miasto ma
zapewnione już dofinansowanie
z unijnych funduszy. Jesienią
miasto chce ogłosić przetarg, tak
by zakończyć całą inwestycję we
wrześniu 2014 roku. �

Obwodnica nam rośnie

Budowa kolejnego odcinka obwodnicy rozpoczęła się przy „kładce kutrowskiej”.

W minionym roku 
do portu w Darłowie
wpłynęło 113 statków
handlowych, a przeła-
dunki towarów zbliżyły
się do 200 tysięcy ton.
Obydwie te liczby 
to rekordy.

Mamy powody do optymizmu,
bo lawinowo rosną przeładunki w
darłowskim porcie. W roku 2010
obsłużono tutaj 29 statków i prze-
ładowano 44 tysiące ton towarów.
W 2011 do portu zawinęło 50 jed-
nostek handlowych, a przeładunki
osiągnęły poziom 72 tysięcy ton.
W minionym roku było jeszcze le-
piej: wpłynęło 113 statków han-
dlowych, a przeładunki wyniosły
pond 190 tysięcy ton nie licząc wy-
ładunku ryb morskich. 

Oddział Morskiej Agencji w Da-
rłowie, która jest główną agencją
maklerską w porcie Darłowo rów-
nież zanotował świetne wyniki. –
Ubiegłoroczne obroty przekroczyły
tutaj  185,4 tysiąca ton towarów.

Przetransportowano je na 110 stat-
kach – powiedział Maciej Góra kie-
rownik Terminala Darłowo z Mor-
skiej Agencji Gdynia. Przeładowuje
się głównie kruszywo oraz w
mniejszych ilościach wapno, do-
lomit, pszenicę i drewno. Pozostałe
agencje z trzech statków przełado-
wały 4750 ton kruszywa.

Kruszywo jest potrzebne

przede wszystkim do budowy
fundamentów i dróg dojazdowych
do siłowni wiatrowych. W po-
wiecie sławieńskim buduje się kil-
kaset siłowni wiatrowych. Tylko
w gminie Darłowo powstanie ich
setka. – Do tej pory postawiono już
56 siłowni o łącznej mocy 112 me-
gawatów – mówi wójt gminy Da-
rłowo Franciszek Kupracz. 

– Port w Darłowie jest od lat
oczkiem w głowie darłowskiego sa-
morządu – podkreślał wielokrotnie
Arkadiusz Klimowicz burmistrz
miasta Darłowo. Jednocześnie ze
wzrostem przeładunków moderni-
zowana i rozwijana jest infrastruk-
tura portowa i drogi dojazdowe do
portu. Aktualnie Urząd Morski w
Słupsku przebudowuje w Darłowie
Nabrzeże Skarpowe i Parkowe o
łącznej długości 1337 kosztem 30,1
mln zł. Natomiast darłowski samo-
rząd, który skomunalizował port,
wspomagając się funduszami unij-
nymi przedłuża Nabrzeże Słupskie
o długości 120 m kosztem 7,4 mln zł
oraz buduje nowy basen rybacki
kosztem 13,3 mln zł. Przebudowy i
modernizacje umożliwią po-
głębienie toru wodnego dla statków
handlowych. W końcu stycznia
2013 planowane jest oddanie do
użytku ulicy Nadmorskiej zbudo-
wanej na wale przeciwpowo-
dziowym kosztem prawie 9 mln zł,
która skróci i ułatwi dojazd do portu
rybackiego w Darłowie. �

Świetny wynik portu. Mamy rekord!

Drewno przygotowane do wysyłki morzem.

Cztery sztaby WOŚP
podczas 21. Finału
Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy 
w Darłowie zebrały 
łącznie 20.656 zł

Ponad 120 wolontariuszy z
czterech darłowskich sztabów
zbierało datki dla ratowania życia
dzieci i godnej opieki medycznej
seniorów. 

Poszczególne Sztaby Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy ze-
brały następujące kwoty:

Zespół Szkół im. S. Żerom-
skiego – szef sztabu– Janusz Resil

– 6579 zł, Zespół Szkół Społecz-
nych im. Lotników Morskich–
szef sztabu Łukasz Piórecki –
4200 zł, Harcerze i uczniowie Ze-
społu Szkół Morskich– szef
sztabu Artur Hamerling – 3300 zł,
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Żo-
łnierzy WOP – szef sztabu An-
drzej Protasewicz – 4532 zł.

Z licytacji przedmiotów prze-
kazanych na WOŚP, którą bły-
skotliwie prowadzili wicestarosta
Andrzej Protasewicz i dyrektor
ZS im. S. Żeromskiego Bogdan
Herbeć uzyskano sumę 2045 zł.
Najwyższą kwotę (300 zł) wyli-
cytowano za kubek WOŚP. 

Podsumowaniem 21. Finału
WOŚP była impreza, w kinie
„Bajka” zorganizowana przez Da-
rłowski Ośrodek Kultury im. Le-
opolda Tyrmanda. Był to piąty finał
„Odkrywamy Talenty”. Tym
razem podziwiano dwa zespoły
rockowe: koszalińsko-darłowski
The Leaves i darłowski Emender,
gitarzystę Andrzeja Czajkow-
skiego, piosenkarki Katarzynę
Dacków i Weronikę Kuczun (obie z
Ustki), piosenkarki z Koszalina
Alicję Woźniak i Klaudię Ibek, da-
rłowską tancerkę Natalię Ordak
oraz zespół taneczny Sonic Crew ze
Szkoły Tańca Top Toys i zespół ta-

neczny Crazy Crackers Crew z Da-
rłowskiego Ośrodka Kultury. Poza
konkursem wystąpił zespół ta-
neczny Natural Kids z Top Toys
oraz darłowski mim Maksymilian
Klekociuk. Jury składające się ze
specjalistów różnych dziedzin
sztuki było tym razem międzyna-
rodowe bowiem w jego składzie
był muzyk z Moskwy Mitch oraz
duński reżyser filmowy z Kopen-
hagi Jacob Dammas. Laureatką V.
edycji konkursu Odkrywamy Ta-
lenty została Weronika Kuczun 17–
letnia piosenkarka z Ustki. Na-
grodę – czek na 750 zł wręczył dy-
rektor DOK Arkadiusz Sip. Swoją
nagrodę w wysokości 400 zł przy-
znała też w głosowaniu publicz-
ność. Otrzymała ją tancerka Natalia
Ordak ze Szkoły Tańca Top Toys. �

Nie żałowaliśmy grosza

Od oszczędności
nie uciekniemy
(dokończenie  rozmowy 

ze  str.  2)

– A opłaty? Czy aby nie wzrosną?
– Dziś mamy w mieście już

sześć przedszkoli prywatnych.
To może być siódme. Przy tak
dużej konkurencji i wolnych
miejscach w istniejących przed-
szkolach niepublicznych nikt
rozsądny nie pozwoli sobie na
śrubowanie opłat. Już dzisiaj
koszty ponoszone przez ro-
dziców w przedszkolach pry-
watnych i samorządowych są
porównywalne.
– To jasne, że niepubliczne przed-

szkole nie zatrudni wszystkich,

choćby dlatego, że nie będzie mu-

siało stosować karty nauczyciela. 

Co się stanie ze zwalnianymi pra-

cownikami?
– Przewidujemy, że duża część

obecnych pracowników Przed-
szkola nr 2 znajdzie zatrudnienie
w nowej placówce niepublicznej.
Niektórzy z pewnością zasilą
kadrę innych przedszkoli, a te
kilka, czy góra, kilkanaście osób,
które od razu nie będą miały no-
wych etatów, jako samorząd oto-
czymy opieką. Każdej z takich
osób, indywidualnie, będziemy
chcieli pomóc, aktywnie je wspie-
rając odnaleźć się na naszym nie-
łatwym rynku pracy. Świetnie
współpracuje nam się w tej
sprawie z Powiatowym Urzędem
Pracy. Podobnie było dwa lata
temu przy prywatyzacji dwóch
przedszkoli. Wszystkim zwal-
nianym pracownikom skutecznie
pomogliśmy znaleźć nowe za-
trudnienie.
– Rodzi się pytanie – co się stało 

z oszczędnościami, które miasto 

zyskało na reorganizacji oświaty

dwa lata temu? Dlaczego potrzebne

są nowe cięcia?
– Część oszczędności pochło-

nęły podwyżki dla nauczycieli, 
a część powstanie prawie osiem-
dziesięciu nowych miejsc dla
dzieci w przedszkolach prywat-
nych, które musimy dofinanso-
wywać. Z jednej strony cieszymy
się, że w Darłowie zniknął pro-
blem braku miejsc w przedszko-
lach. Z drugiej – jest to olbrzymie
obciążenie dla budżetu. W tym
roku na oświatę przedszkolną
wydamy kilkaset tysięcy więcej
niż trzy lata temu. Wtedy do
przedszkoli chodziło około 400
dzieci, a dziś prawie 500. Te wy-
datki rozsadzają nasz budżet.
Wiele gmin nie ma na swoim te-
renie ani jednego przedszkola.
Tak jest np. w gminie wiejskiej
Darłowo. Nasz samorząd po-
stawił na politykę podniesienia
standardu życia w naszym mie-
ście. Ten standard, który nam się
udało osiągnąć i który pomimo
kryzysu chcemy obronić to mi-
ędzy innymi zapewnienie miejsc
w przedszkolach dla wszystkich
chętnych, również niezamo-
żnych. Ale tego standardu nie
możemy już dłużej utrzymywać
w dotychczasowej formule orga-
nizacyjnej, bo zbankrutujemy.
Dlatego od szukania oszczęd-
ności i prywatyzacji czy  uspo-
łecznienia przedszkola nie uciek-
niemy. �
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Ferie 2013
program zajęć

Darłowo

� sala Zespołu Szkół Morskich
– otwarte treningi UKS Orlik:
godz.: 9.30-11 (rocznik 1999 /
2000), 11-12.30 (rocznik 2001
/ 2002), 12.30-14 (rocznik
2003 / 2004 / 2005), 16-17.30

(rocznik 2006 / 2007) 
� Szkoła Podstawowa nr 3: godz. 9-11 – tur-
niej piłki koszykowej dziewcząt i chłopców.
Zajęcia sportowe dla klas IV-VI, 10-12 – kółko
informatyczne „Z komputerem za pan brat”
dla klas III-VI, 10-12 – zajęcia przyrodniczo –
informatyczne (I grupa), 10-12 – zajęcia przy-
rodniczo – informatyczne (II grupa); 11-13 –
„Poczytaj mi przyjacielu” Szkolny Klub Wo-
lontariusza
� Biblioteka publiczna godz. 11-14  – hasło
przewodnie – moje hobby: 1) mój pies – dys-
kusja, pogadanka o psach. Proponowane po-
zycje książkowe, zagadki, rebusy, zdjęcia pla-
styczne; 2) Projekcja filmu „Szkoła z blachy”; 3)
Mój kot – zajęcia związane z tematyką o ko-
tach; 4) Projekcja filmu „Sekret Eleonory”(film
anim.); 5) Moje miasto konkurs plastyczny
� Zespół Szkół Społecznych, godz. 10-13 –
zajęcia sportowe, tenis stołowy.
� Darłowski Ośrodek Kultury, godz. 11 – spo-
tkanie z bajką, godz. 17 – „Art-Tre” – teatrzyk
dla dzieci „Koziołek Niematołek”
� Muzeum Zamek Książąt Pomorskich, godz.
10-12.30 – sala 107 – warsztaty plastyczne
„Sztuk-Mistrzowie do dzieła!”. Zajęcia dla
uczniów szkół podstawowych (klasy IV-VI).

� sala Zespołu Szkół Morskich
–  otwarte treningi UKS Orlik –
9.30-14
� Szkoła Podstawowa nr 3:
godz. 9-11 – turniej piłki ko-
szykowej dziewcząt i

chłopców. Zajęcia sportowe dla klas IV-VI, 10-
12 – kółko informatyczne „Z komputerem za
pan brat” dla klas III-VI, 10-12 – zajęcia przy-
rodniczo – informatyczne, Szkolny Klub Wo-
lontariusza
� Biblioteka publiczna, godz. 11-14  
� Zespół Szkół Społecznych: godz. 10-13 –
zajęcia plastyczne, gry i rozgrywki umysłowe,
gry planszowe, kalambury. Ciekawostki z
języka angielskiego.
� Darłowski Ośrodek Kultury, godz. 11 – spo-
tkanie z bajką, 12.45 – warsztaty bębniarskie
prowadzi Mirosław Chojnacki – „Jafia Na-
muel”
� Muzeum Zamek Książąt Pomorskich, godz.
10 -12.30 – sala 107 – warsztaty plastyczne
„Sztuk-Mistrzowie do dzieła!”.

� sala Zespołu Szkół Morskich
–  otwarte treningi UKS Orlik –
10-14.15, godz. 16 – turniej
siatkówki dziewcząt
� Szkoła Podstawowa nr 3: 9-
11 – turniej piłki koszykowej

dziewcząt i chłopców. Zajęcia sportowe dla
klas IV-VI, 10-12 – zajęcia przyrodniczo-infor-
matyczne, plastyczno-przyrodnicze.
� Biblioteka publiczna – godz. 11-14
� Zespół Szkół Społecznych, godz. 10-13 –
zajęcia origami. Gry i zabawy na świetlicy.
� Darłowski Ośrodek Kultury, godz. 12 –
warsztaty wokalne, 

� Muzeum Zamek Książąt Pomorskich, godz.
10-12.30 – sala 107 -warsztaty plastyczne
„Sztuk-Mistrzowie do dzieła!”.

� sala Zespołu Szkół Morskich
–  otwarte treningi UKS Orlik –
10-14.15, godz. 16 – turniej
piłki siatkowej dziewcząt
� Szkoła Podstawowa nr 3,
godz. 9-11 – Turniej piłki ko-

szykowej dziewcząt i chłopców. Zajęcia spor-
towe dla klas IV-VI, kółko informatyczne, gry
i zabawy.
� Biblioteka publiczna – godz. 11-14.
� Zespół Szkół Społecznych – kącik ciekawej
książki. Redagowanie gazetki szkolnej. Zajęcia
komputerowe, ciekawostki z języka niemiec-
kiego. 
� Darłowski Ośrodek Kultury, 10-14 – warsz-
taty wokalne, godz. 12.45 – warsztaty bęb-
niarskie – prowadzi Mirosław Chojnacki –
„Jafia Namuel”
� Muzeum Zamek Książąt Pomorskich, godz.
10-12.30 – sala 107 – warsztaty plastyczne
„Sztuk-Mistrzowie do dzieła!”.

� sala Zespołu Szkół Mor-
skich, godz. 9.30-14 – otwarte
treningi UKS Orlik 
� Szkoła Podstawowa nr 3, 
9-11 – turniej piłki koszykowej
dziewcząt i chłopców. Zajęcia

sportowe dla klas IV-VI, 10-12 – kółko infor-
matyczne „Z komputerem za pan brat” dla
klas III-VI, 11-13 – gry i zabawy
� Biblioteka publiczna, godz. 11-14
� Zespół Szkół Społecznych, godz. 10-13 – ta-
blica interaktywna. Gry i zabawy świetlicowe.
Świat wiedzy, nowinki techniczne, zajęcia
techniczne.
� Darłowski Ośrodek Kultury, godz. 10-14 –
warsztaty wokalne, godz. 17 – koncert uczest-
ników
� Muzeum Zamek Książąt Pomorskich w Da-
rłowie, godz. 10 -12.30 – sala 107 -warsztaty
plastyczne „Sztuk-Mistrzowie do dzieła!”.

� sala Zespołu Szkół Mor-
skich, od godziny 9.30 –
otwarte treningi UKS Orlik
� SP nr 3 – godz. 11-13, za-
jęcia sportowe dla klas IV-VI,
10-13 – zajęcia sportowe, 16-

17.30 – piłka siatkowa dziewcząt
� Biblioteka publiczna – godz. 11-14 Hasło
przewodnie – moje hobby: 1) Dzień chomika;

2) Projekcja filmu; 3) Książka moja pasja; Z ja-
kiej jestem bajki? – konkurs; 4) Moje hobby...;
5) Sporty zimowe oczami dzieci.
� Zespół Szkół Społecznych – tablica interak-
tywna
� Darłowski Ośrodek Kultury – godz. 11 –
spotkanie z bajką
� Muzeum Zamek Książąt Pomorskich w Da-
rłowie, sala 107 – godz. 11 – warsztaty foto-
graficzne „Czas i przemijanie" (dla młodzieży
15-18 lat). 

� sala Zespołu Szkół Mor-
skich, od godziny 9.30 –
otwarte treningi UKS Orlik
� SP nr 3 – godz. 11-13, za-
jęcia sportowe dla klas IV-VI,
10-13 – zajęcia sportowe, 16-

17.30 – piłka siatkowa dziewcząt
� Biblioteka publiczna – godz. 11-14
� Darłowski Ośrodek Kultury – godz. 11 –
spotkanie z bajką, 12.45 – warsztaty bębniar-
skie,  godz. 17 – teatrzyk „Kwiat paproci”.
� Muzeum Zamek Książąt Pomorskich w Da-
rłowie, sala 107 –  10-11.30 – warsztaty foto-
graficzne „Czas i przemijanie”. 

� sala Zespołu Szkół Mor-
skich – od godziny 10 – za-
jęcia dla przedszkolaków
� SP 3 – od 10 – zajęcia spor-
towe, 16-17.30 – piłka siat-
kowa dziewcząt

� Biblioteka Publiczna – godz. 11-14
� Zespół Szkół Społecznych – 10-13 – zajęcia
komputerowe, ciekawostki informatyczne.
� Muzeum Zamek Książąt Pomorskich w Da-
rłowie, sala 107 – warsztaty fotograficzne
„Czas i przemijanie”. 

� sala Zespołu Szkół Mor-
skich od godziny 9.30 –
otwarte treningi UKS Orlik
� SP3 – od godziny 10 – za-
jęcia sportowe, 16-17.30 –
piłka siatkowa dziewcząt.

� Biblioteka Publiczna, godz. 11-14
� Zespół Szkół Społecznych, godz. 10-13: za-
jęcia logopedyczne, gry i zabawy.
� Darłowski Ośrodek Kultury, godz. 10 – wy-
stęp iluzjonisty – mistrza Łukasza Podym-
skiego, 12.45 – warsztaty bębniarskie
� Muzeum Zamek Książąt Pomorskich – 15-
17 – warsztaty fotograficzne, godz. 11 – Jak
wyglądał zamek. Wspólne budowanie zamku
z kartonów na podstawie filmu „V faz rozbu-
dowy zamku”. Zajęcia dla uczniów szkół pod-
stawowych (klasy IV-VI).

� sala Zespołu Szkół Mor-
skich od godziny 9.30 –
otwarte treningi UKS Orlik
� SP3 – od godziny 10 – za-
jęcia sportowe, 16-17.30 –
piłka siatkowa dziewcząt

� Biblioteka Publiczna, godz. 11-14
� Zespół Szkół Społecznych, godz. 10-13 –
zajęcia plastyczne i teatralne
� Darłowski Ośrodek Kultury, godz. 11 – spo-
tkanie z bajką

� Muzeum Zamek Książąt Po-
morskich w Darłowie, sala
107 – godz. 10-11.30 – warsz-
taty fotograficzne „Czas i prze-
mijanie”

Krótko

Otwarcie 
u nas!

Zarząd Polskiego Związku Że-
glarskiego podjął na swoim
posiedzeniu decyzję o lokali-

zacji ogólnopolskiego otwarcia se-
zonu żeglarskiego. Miło nam zako-
munikować, że tegoroczne otwarcie
sezonu odbędzie się 18 maja w da-
rłowskim porcie na terenie nowo po-
wstałej mariny. Otwarcie sezonu dla
żeglarzy będzie także okazją dla
uczczenia jubileuszu 65-lecia po-
wstania Klubu Żeglarskiego „Tramp”,
armatora jachtu „Wojewoda Koszali-
ński”. 
Warto przypomnieć, że z roku na rok
rośnie liczba jachtów krajowych i za-
granicznych odwiedzających da-
rłowski port. Zwiększa się także
liczba jachtów i łodzi żaglowych oraz
motorowych zarejestrowanych w Da-
rłowie. Dla nich w Porcie Darłowo
już od paru lat zbyt mała stała się
tymczasowa przystań kontenerowa
usytuowana na wschodnim brzegu
Wieprzy przy nabrzeżu Usteckim.
Poza tym miejsce cumowania
jachtów nie było chronione przed za-
falowaniem, prądem rzeki Wieprzy i
spływem kry lodowej. 
– W nowym porcie jachtowym że-
glarze mają znacznie lepsze warunki
postoju – podkreśla Arkadiusz Kli-
mowicz, burmistrz Darłowa. 
Nowy port jachtowy został wybudo-
wany za ponad 1,2 mln złotych. W
części basenu rybackiego naprzeciw
stoczni remontowej zamontowano
dwa pomosty pływające, wyposa-
żone w urządzenia do cumowania
jachtów, trapy zejściowe, oraz przy-
łącza energetyczne i wodociągowe.
Przystań jachtowa pomieści jedno-
razowo około 70 jednostek. �

Szansa na pracę
Zakład przetwórstwa ryb-
nego Premium Seafood z
Ruska pod Darłowem za-

trudnia obecnie 173 osoby. To firma,
która od października 2011 roku
funkcjonuje w budynkach nieistnie-
jącej już fabryki Solmar.
Nowe przedsiębiorstwo jest własno-
ścią spółki norweskiej. Norwescy
właściciele nie tylko podtrzymali pro-
dukcję, ale ją wzbogacili m.in. o linię
przerobu łososia.
Prezes Premium Seafood John Lyng
zapowiada zakup nowych maszyn i
urządzeń. Chwali wysokie kwalifi-
kacje polskich pracowników i dekla-
ruje chęć zwiększenia zatrudnienia.
Jak pomóc pracodawcy pozyskać no-
wych wykwalifikowanych pracow-
ników – o tym rozmawiano w trakcie
spotkania jakie na terenie fabryki od-
było się 15 stycznia. Burmistrz Da-
rłowa Arkadiusz Klimowicz, starosta
Wojciech Wiśniowski i dyrektor Po-
wiatowego Urzędu Pracy Krystyna
Sokolińska zadeklarowali różnorodną
pomoc firmie, służącą wzrostowi za-
trudnienia. �

Komputer
w prezencie

W gabinecie burmistrza Da-
rłowa 17 stycznia miała
miejsce miła uroczystość.

Darłowski przedsiębiorca Krzysztof
Bobrowski przekazał szkole podsta-
wowej nr 3 nowoczesny zestaw kom-
puterowy. Dar odebrała dyrektor
szkoły Katarzyna Łusiewicz. Przedsi-
ębiorca zadeklarował chęć wspie-
rania szkoły również w przyszłości. �
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