
Pożegnaliśmy pierwszego premiera RP
3 listopada był dniem żałoby narodowej. tego dnia pożegnaliśmy Tadeusza Mazowieckiego, polityka i publicystę (ur. 18 kwietnia 1927 w Płocku, 

zm. 28 października w Warszawie). Tadeusz Mazowiecki był ostatnim premierem PRL i pierwszym premierem III Rzeczypospolitej w latach 1989-1991;
współtwórca i przewodniczący Unii Demokratycznej i Unii Wolności; poseł na Sejm PRL III, IV i V kadencji, poseł na Sejm RP I, II, III kadencji 

w latach 1991-2001. Od 2010 roku był doradcą prezydenta RP ds. polityki krajowej i międzynarodowej. 
Kawaler Orderu Orła Białego. W stanie wojennym Tadeusz Mazowiecki był internowany i przebywał w Darłówku w ośrodku odosobnienia.

W wigilie tego Święta (tj. 10
listopada) o godzinie 12 zapra-
szamy mieszkańców Darłowa
do wzięcia udziału w uroczystej
Mszy Świętej za Ojczyznę 
z udziałem pocztów sztandaro-
wych (Kościół Mariacki). Rów-
nież tego dnia na stadionie miej-

skim w Darłowie odbędzie się
turniej piłkarski (od godz. 14)
oraz Mecz Niepodległości
(godz. 15.30) rozegrany pomię-
dzy działaczami i sympatykami
klubów: UKS Orlik Darłowo 
vs Sława Jedynka Sławno. Pa-
tronat nad turniejem objęli: Sta-

rosta Sławieński i Burmistrz 
Darłowa.

Natomiast 11 listopada zapra-
szamy do wspólnego święto-
wania i uczczenia pamięci
zgodnie z poniższym harmono-
gramem:

godz. 11 – Korowód Marci-

nowy (start spod Zamku Książąt
Pomorskich),

godz. 13 – Manifestacja Patrio-
tyczna pod Pomnikiem Tysiąc-
lecia Państwa Polskiego (Plac
Marszałka Józefa Piłsudskiego).
Oficjalne uroczystości z udziałem
kompanii reprezentacyjnych,

pocztów sztandarowych, przed-
stawicielami powiatu i darłow-
skiego samorządu, instytucji, 
organizacji, przybyłych gości 
i mieszkańców,

godz. 14.30 – na Wyspie Łoso-
siowej – Darłowskie Biegi Nie-
podległości. ❚

10 i 11 listopada – Darłowo świętuje niepodległość 

60 lat ZSM
Zespół Szkół Morskich w Da-
rłowie jest najstarszą tego

typu placówką w Polsce. Jej mury
opuściło już ponad 4000 absolwen-
tów. 

Szkoła zapewnia wiedzę teoretyczną
i przygotowanie praktyczne w zawo-
dach: technik nawigator morski, me-
chanik okrętowy,  hotelarstwa i logi-
styk. W 2011 roku darłowscy nawiga-
torzy byli najlepsi w Polsce.  
Multimedialne sale komputerowe,
laboratorium siłowni okrętowych,
pracownie nawigacyjne (jako jedyna
posiada statek szkolny). 
Chlubą szkoły jest statek szkolny Mt
„Franek Zubrzycki II”, na którym od
prawie 60 lat uczniowie odbywają
praktyki szkolne. W 2012 roku Szkoła
pozyskała od Urzędu Morskiego 
w Słupsku kolejną jednostkę pływa-
jącą – „Hydrograf 31”, 
Jedną z najważniejszych tradycji
szkoły jest mundur i ceremoniał z nim
związany. Udział kompanii hono-
rowej stał się nieodzownym ele-
mentem uroczystości lokalnych. ❚

l

Rondo budowane na skrzyżowaniu ulicy
Morskiej i Sportowej lada moment będzie
przejezdne w trzech kierunkach: przez ulice
Morską i Sportową. Na rondzie i ulicach 
zostanie położona masa asfaltowa. Z no-
wego ronda roztacza się w kierunku ulicy
Portowej widok na łuki i konstrukcję po-
mocniczą do montażu mostu na rzece 
Wieprzy. Nowy 300-tonowy most na rzece
Wieprzy o rozpiętości 48 metrów, w tym 
44 m nad rzeką będzie zamontowany w przy-
szłym roku. Nowy most o konstrukcji 
łukowej będzie miał szerokość 18 i wyso-
kość 20 metrów. Będą mogły pod nim prze-
pływać łodzie i jachty, których wysokość nie
przekracza 3,5 metra, ponieważ tyle będzie
wynosiło światło między lustrem wody i kon-
strukcją mostu. Budowane rondo i most są
fragmentem obwodnicy, która w dojeździe
do Darłówka i portu omija Darłowo. ❚

Rondem 
do portu
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Finanse?! 
Jest O.K.! 

Darłowo jest w bardzo do-
brej kondycji finansowej. 

W pierwszym półroczu samorząd
miejski miał większe dochody niż
wydatki o ponad 4,7 mln zł.  
Skarbnik miasta informuje, że 
według planu rocznych dochodów
(48.786.600 zł w pierwszym półroczu)
zrealizowano dochody w wysokości
29.848.658 zł, co stanowi 61,2 proc.
ogółu planowanych rocznych do-
chodów. Plan roczny wydatków na
2013 r. wynosi 76.278.104 zł. 
W pierwszym półroczu zrealizowano
wydatki w wysokości 25.069.435 zł, 
w tym wydatki bieżące 18.637.138 
i wydatki majątkowe 6.432.297 zł. 
W wydatkach z kasy miasta w pierw-
szym półroczu najwięcej przezna-
czono na oświatę, wychowanie 
i opiekę edukacyjną –  7.694.000 zł
oraz na rybołówstwo i rybactwo 
– 6.222.930 zł. Za pierwsze półrocze
miasto ma nadwyżkę budżetową 
w kwocie 4.779.223 zł.
Wynik budżetu na rok 2013 zakłada
deficyt na poziomie 27.491.504 zł.
Zostanie on pokryty z nadwyżki bu-
dżetowej z lat ubiegłych, która wy-
nosi 30.347.975 zł. 30 czerwca zadłu-
żenie Darłowa wynosiło 4.026.376 zł.
W relacji do dochodów wynosi to za-
ledwie 13,5 procenta. Dopuszczalne
zadłużenie miasta w stosunku do do-
chodów wynosi 60 procent.
Inforamacje  te spotkały się z apro-
batą radnych, którzy na sesji przyjęli
wykonanie budżetu. ❚

l

Chcą budować
obwodnicę

Na ogłoszony przez burmi-
strza miasta  Darłowa prze-

targ nieograniczony pod nazwą 
„Poprawa dostępności do portu
morskiego w Darłowie z sieci dróg
krajowych i wojewódzkich poprzez

budowę dróg dojazdowych” wpły-
nęło sześć ofert. Przetarg dotyczy 
budowy trzeciej części obwodnicy
łączącej ul Sportową z nowym mo-
stem i al. Wojska Polskiego. Nowy
ciąg ulic wraz z trzema rondami li-
czyć będzie około dwóch kilometrów.
Opracowany kosztorys inwestorski
na realizacje tego zadania opiewa na
sumę 25.142.430,00 zł (brutto).

Budowa drogi obejmuje realizację
następujących odcinków:  odcinek
pierwszy od ronda w drodze krajowej
Nr 37 (Aleje Wojska Polskiego) do
ronda w drodze wojewódzkiej Nr 203
(ul. Adama Mickiewicza) – odcinek
drugi od ronda w drodze wojewódz-
kiej Nr 203 (ul. Adama Mickiewicza)
do ronda w ul. Lotników Morskich
włącznie.

Najniższą cenę brutto zapropono-
wało przedsiębiorstwo  Skanska S.A.
– 17.842.615 zł, a najwyższą COLAS
Polska Sp. z o.o. – 22.281.559 zł.
Swoje oferty zgłosiły także: EUROVIA
POLSKA S.A., Krzysztof  Bobrowski 
z  Jeżyc, COLAS Polska Sp. z o.o.,
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryj-
nych i Budowlanych „INFRABUD” 
i STRABAG Sp. z o.o. ❚

l

Budowa Bałtyckiego
Centrum Kongresowego
przy ul. Sportowej ruszy
wczesną wiosną 2014, 
a jesienią 2015 roku BCK
zostanie oddane 
do użytku.

Koszty budowy zostaną pokryte
z pieniędzy pozyskanych z Regio-
nalnego Programu Operacyjnego
Województwa Zachodniopomor-
skiego i z budżetu miasta. Dofi-
nansowanie z RPO wynosi blisko
4,9 mln złotych. Co powstanie za te
pieniądze?! Budynek o 3,5 tys. m kw.
i wysokości ponad 16 metrów.  

Teren wokół budynku o po-
wierzchni około 7280 m kw. zostanie
odpowiednio zagospodarowany. Po-
wstaną na nim m.in. parkingi, ciągi
komunikacyjne i tereny zielone. 

Na widowni podczas imprez

sportowych i kulturalnych będzie
mogło zasiąść 487 osób. Z oferty
kongresowej i targowej obiektu jed-
nocześnie będzie mogło skorzystać
1350 osób.

Powstanie Bałtyckiego Cen-
trum Kongresowego umożliwi 
organizację międzynarodowych 
i krajowych kongresów, targów,
wystaw, konferencji, spotkań

zbiorowych. Dodatkowa funkcja
budynku pozwoli na organizo-
wanie imprez sportowych i kultu-
ralnych. 

❚

Centrum w 2015 roku

Darłowski samo-
rząd  stara się 
o utworzenie
Specjalnej Strefy
Ekonomicznej.
Radni są jednomy-
ślni w poparciu
pomysłu burmi-
strza. 

4 października, na sesji Rady
Miejskiej jednomyślnie poparto
projekt burmistrza Darłowa 
w sprawie wyrażenia zgody na
utworzenie Podstrefy Słupskiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej na
terenie miasta Darłowo. 

Słupska Specjalna Strefa Ekono-
miczna to 824 ha gruntów inwesty-
cyjnych, położonych na obszarach
Słupska, Ustki, Koszalina, Szcze-
cinka, Wałcza  oraz gmin: Słupsk,
Debrzno, Żukowo, Polanów, Kar-

lino, Tychowo, Kalisz Pomorski 
i Biesiekierz. 

Po wcześniejszych rozmowach 
z Pomorską Agencją Rozwoju Re-
gionalnego ze Słupska, która za-
rządza SSSE rozpoczęto oficjalne
starania o utworzenie w Darłowie
Podstrefy SSSE. Darłowska strefa
ma do wykorzystania blisko 26,1
hektara terenów pod inwestycje.
Znaczną część tych gruntów (20 ha)
stanowią tereny portu morskiego
łącznie z elewatorami zbożowymi.
Stwarza to potencjalnym inwe-
storom wyjątkowo atrakcyjną ofertę
inwestycyjną. Miasto Darłowo ko-
rzystając z funduszy unijnych mo-
dernizuje port i w ten sposób daje
szczególne szanse rozwoju inwe-
storom i biznesowi, którzy planują
zająć się eksportem lub importem
wszelkiego rodzaju dóbr. 

Oprócz terenów portowych 
w obszar darłowskiej podstrefy we-
szły grunty przylegające do ulic:
gen. Sowińskiego i Przemysłowej. ❚

Specjalna strefa
w Darłowie

Darłowski samorząd oczekuje na kolejne oferty firm zarówno z kraju jak i z zagranicy zainteresowanych lokalizacją
w darłowskiej podstrefie swoich inwestycji w celu osiągnięcia sukcesu.
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Szkoła Podstawowa 
nr 3 w Darłowie 
wzbogaciła się 
o miasteczko ruchu 
drogowego. 

Szkoła realizuje projekt „Bądź
bezpieczny” i w ramach programu
Działaj Lokalnie otrzymała dotację
5.358 zł, którą przeznaczyła na
zakup mobilnego miasteczka ruchu
drogowego. Głównym celem za-
dania jest przygotowanie uczniów
a także lokalnej społeczności do
rozważnego i bezpiecznego ko-
rzystania z dróg a także kształto-
wania prawidłowych postaw oraz
formowania i rozwijania ogólnych
umiejętności obcowania w ruchu
drogowym zarówno pieszym jak 
i rowerowym. 

Dzięki zaangażowaniu nauczy-
cieli powstało mobilne miasteczko

ruchu drogowego, które umożliwia
praktyczne zastosowanie i wyko-
rzystanie nabytej wiedzy. Ponadto
w ramach wspomnianego projektu
zrealizowane zostaną inne zadania
takie jak: konkurs na scenariusz
lekcji gdzie tematem przewodnim
będzie bezpieczny użytkownik 
w ruchu drogowym, warsztaty dla
najmłodszych, konkurs plastyczny
„Jestem bezpieczny na drodze”, 
seminarium edukacyjne dla ro-
dziców, spotkania z przedstawicie-
lami ZORD i Straży Miejskiej,
warsztaty instruktażowe, akcja in-
formacyjna o miasteczku a także
kurs udzielania pierwszej pomocy.

Całkowita wartość opisanego
projektu wynosi: 14.957,88 zł. Mo-
bilne miasteczko ruchu drogowego
ułatwia naukę poruszanie się
zgodnie z przepisami i zasadami
kultury na drodze. 

Ostatnio z takiej okazji skorzy-
stały dzieci z grupy integracyjnej
Przedszkola nr 2, które zaprosiła
Agnieszka Walczak, nauczycielka
techniki. Przedszkolaki rozpozna-
wały znaki drogowe, poznane
wcześniej na zajęciach edukacji 
komunikacyjnej, trenowały bez-
pieczne przechodzenie przez ulicę
w miejscach do tego przeznaczo-
nych – zgodnie z wierszem, którego
się nauczyły. ❚

Uczą się bezpieczeństwa

14,9
tys. zł kosztował 
projekt, w ramach
którego kupiono 
mobilne miasteczko
ruchu drogowego.

11 października, zgodnie
z tradycją szkoły, 
uczniowie liceum 
ogólnokształcącego 
i zasadniczej szkoły
zawodowej, uroczyście
ślubowali na sztandar.

Ślubowanie klas pierwszych 
w Zespole Szkół im. Stefana Że-
romskiego oznacza głośne wypo-
wiedzenie roty przysięgi i zaśpiewa-
nie hymnu szkolny. W uroczystości
wzięli udział: dyrekcja szkoły,
grono pedagogiczne, pracownicy
szkoły, zaproszeni goście oraz
uczniowie. Wszyscy uczniowie klas
pierwszych otrzymali od dyrektora
i wychowawców pamiątkowe cer-
tyfikaty. Również tego dnia na-
stąpiło uroczyste przekazanie
sztandaru. Po trzech latach god-
nego reprezentowania placówki,
sztandar uczniom klas pierwszym
przekazał dotychczasowy poczet

sztandarowy: Ada Kubicka, Pa-
trycja Tomczyk i Aleksander Sa-
wicki. Uroczystość uświetnił wy-
stęp wokalny uczennic z klas II B 
i C, które złożyły muzyczne ży-
czenia z okazji zbliżającego się
święta Komisji Edukacji Naro-
dowej, wszystkim pracownikom
szkoły. W szkole działa miniprzed-
siębiorstwo, które z tej okazji  przy-
gotowało dla grona pedagogicz-
nego i pracowników szkoły słodkie
ciasteczka z niespodzianką. 

Po części oficjalnej pierwszokla-
siści wzięli udział w corocznym
kwizie wiedzy – pytania dotyczyły
głównie szkoły, ale sprawdzały też
ogólną wiedzę uczniów. Pierwsze
miejsce zajęli przedstawiciele klasy
I A: Anna Wierszel, Malwina Piłat,
Mateusz Dorochowicz. Zostali na-
grodzeni prezentami-niespodzian-
kami, a były to: cukierki, ciastka,
jabłka, ryza papieru oraz dzień bez
pytania i sprawdzianów! ❚

Przysięgali na sztandar

Pierwszoklasiści z SP 3 
w Darłowie nawet 
w deszczu się nie
nudzą... 18 października,
na przekór nieprzyjaznej
aurze, wyruszyli 
do Doliny Charlotty.
Tydzień po nich przybyli
tam uczniowie
Społecznej Szkoły 
w Darłówku. 

Dzieci zwiedziły zoo – niezwykłe
miejsce, w którym można podzi-
wiać niecodzienne gatunki zwierząt:
pawie, żurawie, papugi ary, osły
Baudet du Poitou, wielbłądy. Dzieci
mogły także zobaczyć jedyną na Po-
morzu ostoję żubra, małpie wyspy
zamieszkałe przez kilka gatunków
tych zwierząt, m.in. lemury, makaki
i gibony. Na szczególną uwagę 
zasługiwał Ośrodek Rehabilitacji
Ptaków Drapieżnych, gdzie dzieci
podziwiały orła bielika, a także 
orlika krzykliwego. Ich sąsiadami
były puchacze syberyjskie oraz
sowy śnieżne. Panoramę zwie-
rzyńca można podziwiać z wieży
widokowej. Stamtąd można łatwo
wypatrzeć magiczną Krainę Bajek.
Tam do swych domków zapraszają
zwiedzających gości bohaterowie

znanych bajek: Czerwony Kapturek,
Królewna Śnieżka i Siedmiu Kra-
snoludków, Calineczka, Kot w bu-
tach, Jaś i Małgosia, Pinokio oraz
Rybak ze Złotą Rybką. 

Kolejną atrakcją jest zawsze 
fokarium. Trzy baseny o maksy-
malnej głębokości 3 metrów za-
mieszkują bałtyckie foki szare.
Dzieci z wielkim zainteresowa-

niem obserwowały karmienie fok
połączone z treningiem. Foki wy-
chodziły na brzeg, demonstro-
wały sztuczki, np. dawały łapki,
wykonywały obroty w wodzie.

Dzieci dowiedziały się wiele 
o życiu i zwyczajach tych nie-
zwykle inteligentnych zwierząt
od treserki, która na co dzień
opiekuje się nimi. ❚

Foki żyją w Dolinie 

W połowie października
w Przedszkolu przy
Szkole uroczyście paso-
wano na przedszkola-
ków wychowanków pla-
cówki. Stworzyli grupę
„Marynarzy”!

Dyrektor placówki Patrycja
Walków przywitała przybyłych ze
stuprocentową frekwencją ro-
dziców. W ceremonii brały udział
wszystkie nowo przyjęte dzieci,
ubrane w świąteczne stroje. Dzieci
zaprezentowały krótki występ 
artystyczny, po którym odsłonięto
nazwę „Marynarzy”, jaką otrzy-
mała nowa grupa najmłodszych
wychowanków placówki. Dzieci,
ogromnie przejęte atmosferą uro-
czystości, ślubowały godnie re-
prezentować swoje Przedszkole
oraz swym zachowaniem i nauką
sprawiać radość rodzicom. Dy-

rektorka, jak przystało na przed-
szkole o charakterze morskim, pa-
sowała maluchy na przedszkolaka
trójzębem Neptuna. Każdy paso-

wany przedszkolak otrzymał pa-
miątkowy dyplom i czekoladę, 
a rodziców poczęstowano tortem 
i owocami. ❚

Pasowanie na Przedszkolaka
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Nagrody burmi-
strza, a także 
koncert operowy
otrzymali w darze
nauczyciele
darłowscy z okazji
Dnia Edukacji
Narodowej.  

W dziejach naszego narodu, jak
w żadnym innym, nauczyciel ode-
grał  wyjątkową rolę. Był nośnikiem
patriotyzmu, poświęcenia dla 
pokrzywdzonych środowisk, od-
dania i zapominanego altruizmu.
Dziś w badaniach (zaraz po straża-
kach) cieszy się nieprzerwanym
ogromnym  społecznym zaufa-
niem. Dlatego nie może dziwić, że
od kilku lat Burmistrz Miasta 
w przeddzień Dnia Edukacji Naro-
dowej organizuje koncerty, na
których osobiście składa życzenia
zarówno czynnym zawodowo pra-
cownikom oświaty, jak i emerytom.
Takie spotkania są doskonałym
momentem na uhonorowanie wy-
różniających się w pracy nauczy-
cieli.  

Tegoroczne obchody Dnia 
Edukacji Narodowej z udziałem
przedstawicieli  szkół i Przed-
szkola Nr 2 im. Janiny Poraziń-
skiej, których Miasto jest organem
prowadzącym  zostało rozszerzo-
ne o pracowników Zespołu Szkół
Społecznych im. „Lotników Mor-
skich” i Zespołu Szkół Morskich, 
a uświetniła ją obecność radnych
Rady Miejskiej. Uroczystość od-
była się w gościnnych murach
Kina „Bajka”.

Arkadiusz Klimowicz w swoim
wystąpieniu wskazał, że przeży-
wany Dzień Edukacji Narodowej
to okazja by przypomnieć sobie 
o roli tych wszystkich, którzy 
pełnią niezwykłą funkcję w życiu
młodych ludzi- są przewodni-
kami, ujawniają pasje, odkrywają

talenty, pomagają poznawać
świat, inspirują i motywują 
do podejmowania wyzwań, są

współautorami uczniowskich
sukcesów.

Przypomniał znaczenie byłych

nauczycieli, którzy często w wa-
runkach,  dzisiejszym pedagogom
trudnych do wyobrażenia, potra-

fili wykształcić i wychować obec-
nych 40-50-latków. Za ten ich
wkład gorąco podziękował.

W dalszej części uhonorował
wyróżniających się nauczycieli. Po
części oficjalnej nastąpił koncert.
Tym razem mogliśmy usłyszeć 
artystów z Opery Szczecińskiej,
których motywem przewodnim
była postać genialnego Mozarta.
Połączenie fragmentów najlep-
szych jego muzycznych dzieł śpie-
wanych przez artystów, z pro-
jekcją multimedialną wraz 
z narracją uroczej prowadzącej,
stanowiło ciekawą ponadgodzinną
kompilację. ❚

4 października 
w Miejskim Gimnazjum
im. Stanisława
Dulewicza obchodzono
Dzień Patrona szkoły 
w ramach ogólnopol-
skiego projektu:
„Ojczysty dodaj 
do ulubionych”.

Oprócz grona pedagogicznego 
i uczniów przybyli nań pionierzy
Ziemi Darłowskiej, przedstawiciele
Urzędu Miejskiego oraz dyrektorzy
zaprzyjaźnionych placówek oświa-
towych i kulturalnych.

Spotkanie odbyło się na wesoło
w formie kwizu językowego. Jego
tematyką było słownictwo zwią-

zane ze szkołą i Darłowem. 
W kwizie startowało sześć trzyoso-
bowych drużyn. Należało się wy-
kazać m.in. znajomością ortografii 
i interpunkcji, terminów morskich,
biografii patrona szkoły. Zwycię-
żyła drużyna nauczycieli na czele 
z dyrektorką Miejskiego Gimna-
zjum Małgorzatą Świątkowską
przed Urzędem Miejskim, pionie-
rami, zaprzyjaźnionymi placów-
kami, dyrektorami szkół i uczniami.

W przerwach między konkur-
sowymi zadaniami wystąpił Szkol-
nego Chóru Cantabile pod kierow-
nictwem Krystyny Leśniewskiej. ❚

Dzień Patrona
5 listopada odbyła się
specjalna lekcja pokazo-
wa z wykorzystaniem
nowoczesnego sprzętu
komputerowego zaku-
pionego do szkoły pod-
stawowej nr 3.

W lekcji oprócz uczniów i na-
uczycieli brali udział przedstawi-

ciele mediów i władze samo-
rządowe burmistrz i radni.

Koszt zakupu kilkudziesięciu
komputerów, rzutników i tablic
interaktywnych wyniósł 193 ty-
siące złotych a zakup i montaż
urządzeń do sieci bezprzewo-
dowej blisko 65 tysięcy złotych.
Zakup został sfinansowany z bu-
dżetu miasta. ❚

Specjalna lekcja

Nagrody
Z wielką satysfakcją informujemy,
że w tym roku Nagrodę Burmi-
strza Miasta otrzymali:  
Grażyna Dulewicz,  Małgorzata
Werner, Dorota Pasierbek (Przed-
szkole nr 2), Małgorzata Świąt-
kowska,  Anna Kwiatkowska, Ma-
rzena Kolanek, Sylwia Balcerzak,
Małgorzata Brzozowska (Miejskie
Gimnazjum im. S. Dulewicza), Ka-
tarzyna Łusiewicz, Jolanta Czar-
nuch, Bożena Tatuśko, Agnieszka
Walczak (Szkoła Podstawowa nr
3), Bogdan Herbeć, Joanna Byrwa,
Joanna Witkowska (Zespół Szkól
im. S. Żeromskiego).

Mozart dla nauczycieli

Opinie
❚ Pani Genowefa (emerytka):
„Warto było przyjść, niezapo-
mniane przeżycie”. 
❚ Pani Małgorzata: „To było 
piękne. Niech żałują ci co nie przy-
szli”.
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Foki nad morzem?! 
Nie powinno to dziwić.
Niebawem te ssaki
będzie można podziwiać
w Darłowie. Na razie
jednak miasto „zaadop-
towało” foki z Doliny
Charlotty! 

Nadbałtycki kurort   Darłowo
systematycznie podnosi swoją tu-
rystyczną atrakcyjność. Ten rok
upłynął pod znakiem urucho-
mienia mariny i żeglarstwa.
Drugim tegorocznym priorytetem
Darłowa jest ochrona i odbudowa
szerokich piaszczystych plaż.  Przy-
szłoroczna kampania promocyjna
ma się skupiać na fokach bałtyc-
kich! 

– Ich naturalnym środowiskiem
jeszcze przed 100 laty były nasze
plaże – mówi burmistrz Darłowa
Arkadiusz Klimowicz. – Dziś 
bałtycka foka szara na darłowskiej
plaży to rzadkość. Chcemy przy-
bliżyć mieszkańcom i turystom to
sympatyczne zwierzę, które jest
symbolem naszego piaszczystego

wybrzeża. Dlatego doszliśmy do
wniosku, że Darłowo koniecznie
musi mieć swoje fokarium.  Na
razie, zanim taka atrakcja po-
wstanie w Darłówku Darłowo
przejmie patronat nad istniejącym
już  fokarium  położonym 42 kilo-
metry od miasta.  To zaledwie trzy
kwadranse od Darłowa, w Dolinie
Charlotty – śmieje się burmistrz.

24 września, w darłowskim ra-
tuszu, Mirosław Wawrowski, szef
Doliny Charlotty uzgodnił z burmi-
strzem zasady przyszłorocznej
współpracy. Darłowo będzie miało
wyłączność na działania marketin-
gowe związane z fokarium. – Gene-
ralnie rzecz ujmując niejako adop-
tujemy pięć fok bałtyckich, które od
początku minionego lata mieszkają
w fokarium – mówi A. Klimowicz. 
– Jedna z nich na pewno będzie się
nazywać Darlotka – dopowiada
burmistrz. Jak deklaruje gospodarz
miasta to dopiero początek
współpracy między kurortem, a Do-
liną Charlotty, która jest coraz bar-
dziej słynnym w Polsce parkiem 
rodzinnej rozrywki. ❚

W Darłowie będzie fokarium

Rak piersi jest najczęściej 
występującym nowotworem zło-
śliwym u kobiet. Co roku ok. 14 tys.
Polek dowiaduje się, że są chore na
tren rodzaj nowotworu. Znanych
jest kilka typów tego nowotworu.
Wiedzę o typie raka piersi, na jaki
choruje kobieta, jest kluczowa dla
wyboru odpowiedniego leczenia
oraz zwiększa szanse a wyleczenie.
Różowe wstążeczki są znakiem po-
parcia dla kampanii „Przyjaciele od
Piersi” i symbolem walki z ta cho-
robą.  Z pod ratusza Amazonki
przeszły ulicą Powstańców War-
szawskich i następnie udały się do
kawiarni „Kiki riki” na klubowe
spotkanie. ❚

Amazonki przypominają 
25 października zebrały się na darłowskim Rynku pod Rybakiem darłowskie Amazonki.
Ubrane na różowo, z różowymi wstążeczkami i takiego samego koloru balonikami 
przypomniały społeczeństwu, że październik to miesiąc świadomości raka piersi. 

Jesień 
w Pomiłowie

Jesień to nie tylko wiatr i
słota. Jesień to także piękne
ciepłe kolory malowane na

drzewach. Przekonały się o tym wy-
chowankowie grup V i VII Przedszkola
Nr 2 w Darłowie. Miały okazję
oglądać jesień w lesie w Pomiłowie,
gdzie mieści się „Zielona Szkoła pod
Bocianim Gniazdem”. Anna Krzemi-
ńska ciekawie opowiadała o zwie-
rzętach leśnych i ich zwyczajach,
drzewach liściastych i iglastych, pta-

kach, mrówkach i szkodnikach nisz-
czących las. Dzieci obejrzały łazienkę
dzików – babrzysko, paśnik, 200-letni
dąb, mrowisko, leśną chatę pełną od-
głosów mieszkańców lasu. 
Żadne ilustracje ani filmy nie od-
dadzą piękna otaczającej przyrody,
tylko bezpośrednie z nią obcowanie.
Dlatego warto organizować zajęcia
w naturalnych środowiskach, gdyż
dostarczają wielu bodźców niedo-
stępnych   w sali zabaw. 
Dziękujemy Nadleśnictwu Sławno za
stworzenie ścieżki edukacyjnej przybli-
żającej dzieciom leśny ekosystem. ❚

l

Dzięki staraniom
księdza Eugeniusza
Gnibby, proboszcza
kościoła 
św. Gertrudy 
w Darłowie dwie
gotyckie świątynie
otrzymały dofinan-
sowanie na remont
i konserwację. 

Dzięki staraniom kapłana
dawną świetność uzyska kościół
św. Gertrudy w Darłowie i kościół
pw. św. Stanisława Kostki w Ci-
sowie, który jest kościołem fi-
lialnym parafii św. Gertrudy. 
Świątynia w Cisowie położona

jest na wzgórzu, w pobliżu morza.
Gotycki kościół pochodzi z pierw-
szej połowy XIV wieku. Rozbudo-
wany został w XV i XVI wieku.
Obecnie trwa remont wieży (kon-
strukcji drewnianej i trzonu cegla-
nego oraz pokrycia dachowego).
Remont i konserwację zabytkowej
świątyni wsparły: Ministerstwo
Kultury i Dziedzictwa Narodowego
sumą 200 tys. zł, Gmina Darłowo
kwotą 100 tys. zł oraz samorząd wo-
jewództwa zachodniopomorskiego
17 tys. zł. Cały remont wyceniono
na 360 tys. zł. Brakującą kwotę wy-
łożą parafianie. Prace remontowe
mają się zakończyć w połowie li-
stopada 2013 roku. Obydwa pro-
jekty wspierał senator Piotr Zien-
tarski, a dodatkowo samorząd
gminy Darłowo pokrył koszty do-
kumentacji remontowej i konser-
wacyjnej.  

Trwają również prace konser-
wacyjne i naprawcze przy czterna-
stowiecznym kościele pw. św. Ger-
trudy w Darłowie. Jest to możliwe
dzięki wsparciu Ministerstwa Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego
oraz samorządu Miasta Darłowo.
Naprawiane i konserwowane są
kamienne fundamenty, mury, por-
tale i elewacja. Prace konserwa-
cyjne są prowadzone pod nad-
zorem konserwatora zabytków.
Całkowity koszt prac remontowo-
konserwacyjnych wynosi 233 tys.
zł. Ten unikalny zabytek z pierw-
szej połowy XIV wieku, zwany
klejnotem pomorskiej architektury
sakralnej, dofinansowany został
sumą 100 tys. złotych przez Mini-
sterstwo Kultury i Dziedzictwa
Narodowego oraz darłowski sa-
morząd kwotą 50 tys. zł. Pozostałe
środki w wysokości 83 tys. zł to
wkład własny parafii. ❚

Ksiądz 
odnowiciel 

500
tysięcy złotych 
kosztować będzie 
renowacja 
obu świątyń.

Proboszcz Eugeniusz Gnibba
składa wielkie podziękowania
obu samorządom darłowskim 
– Miastu i Gminie Darłowo 
– za ich wkład w remonty 
i konserwację obu gotyckich
kościołów.
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Tylko patrzeć jak
budowniczowie przykry-
ją halę sportową
dachem. Ma kosztować
2,5 mln zł, a uczniowie
zaczną z niej korzystać 
w następnym roku szkol-
nym!

Wykonawcą jest firma Eko-In-
stal. Na realizacje tego projektu
miasto otrzyma dofinansowanie 
z Darłowskiej Lokalnej Grupy Ry-
backiej w Dorzeczu Wieprzy Gra-
bowej i Unieści w wysokości 1 mln
złotych. Planowany termin oddania
obiektu do użytkowania to koniec

sierpnia 2014. Nową hala z budyn-
kiem szkoły będzie łączył specjalnie
budowany łącznik.  W budynku,
oprócz sali gimnastycznej o po-
wierzchni 586 mkw. będzie: przed-
sionek, hol, portiernia z szatnią,
ogólnodostępne WC, pomiesz-
czenie gospodarcze, kotłownia ga-
zowa dwa pokoje dla nauczycieli
WF, korytarz, magazyn sprzętu,
osobne szatnie natryski i WC dla
dziewcząt i chłopców oraz składane
trybuny dla widzów. Sala może być
w każdej chwili przedzielony 
kotarą o napędzie elektrycznym, co
umożliwia dwóm klasom jednocze-
śnie udział w zajęciach WF. ❚

Hala rośnie 

Trwa przebudowa
Nadbrzeżnej

Firma Skanska S.A. przystą-
piła do realizacji inwestycji

wartej 975 tys. zł. 
Wcześniej Miejskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej w Darłowie

dokonało wymiany starej sieci wo-
dociągowej na nową o długości 430
metrów (koszt 320 tys. zł). Ta licząca
300 metrów ulica równoległa do 
ul. S. Żeromskiego będzie miała z nią
w trzech miejscach połączenie. Nad-
brzeżna zostanie wykonana częścio-
wo, jako ulica jednokierunkowa o sze-
rokości 3,5 m, a częściowo jako dwu-

kierunkowa o szerokości 5,5 m. Na-
wierzchnia ulicy i chodnika o szero-
kości 3 m zostanie wykonana z kostki
betonowej, a odwodni je kanalizacja
deszczowa. Zachowany zostanie pas
zieleni, a ulicę oświetli 13 energo-
oszczędnych lamp. Zakończenie bu-
dowy ulicy planuje się  na koniec
tego roku. ❚

l

Remont darłowskiego
komisariatu pochłonął
prawie 340 tysięcy zło-
tych. Swoją „cegiełkę”
dorzucił również darłow-
ski samorząd doceniając
rolę, jaką funkcjonariu-
sze pełnią w utrzymaniu
ładu i porządku na tere-
nie miasta. 

Remont budynku przy ulicy
Rzemieślniczej 48 zakończył się 12
października. Prace obejmowały
docieplenie ścian zewnętrznych,
wykonanie nowych schodów, wy-
mianę stolarki okiennej i drzwiowej
wraz z bramami garażowymi, ter-
momodernizację stropodachu wraz
z pokryciem dachu, a także wy-
mianę rynien i blacharki oraz wy-
konanie nowej elewacji. Wyko-
nawca rozpoczął modernizację
placówki pod koniec maja. Inwe-

stycję zrealizowało Przedsiębior-
stwo Usługowe „CARDO” z Ko-
szalina, który wygrało przetarg nie-
ograniczony oferując cenę brutto
339.222 zł. 

Remont Komisariatu Policji w

Darłowie wsparł również darłowski
samorząd kwotą 25 tys. zł, pokry-
wając koszty dokumentacji oraz
Wojewódzki Fundusz Ochrony Śro-
dowiska, który wspiera inwestycje
termomodernizacyjne. ❚

Komisariat odnowiony 

24 października 
w świetlicy wiejskiej 
w Bobolinie na walnym
zebraniu dokonano
wyboru władz 
w Darłowskiej Lokalnej
Grupie Rybackiej 
w dorzeczu Wieprzy,
Grabowej i Unieści.
Prezesem został
Arkadiusz Klimowicz.

Minęła czteroletnia kadencja
wybranych władz. W tym okresie
kierowało nią trzech prezesów: 
Kazimierz Wojnicz – były armator,
Łukasz Skowroński – hodowca ryb
na śródlądziu i Arkadiusz Klimo-
wicz – burmistrz miasta Darłowo.
DLGR aktualnie skupia 251
członków. Na walne zabranie przy-
było 181. 

DLGR na realizację Lokalnej
Strategii Rozwoju Obszarów Ry-
backich otrzymała prawie 36 mln zł
z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju
Wsi. Do tej pory zgłoszono 250
wniosków o dofinansowanie. Do
Urzędu Marszałkowskiego w Szcze-
cinie przesłano 225 projektów. Do
chwili obecnej podpisano 75 umów
na łączną sumę 21,5 mln zł, co sta-
nowi ponad 60 procent ogólnej
kwoty, jaka dysponuje DLGR. 
Większa część wniosków o dofi-
nansowanie została zrealizowana.
Wśród nich są takie jak np.: Cen-
trum Promocji rzeki Wieprzy, rewi-
talizacja centrum Polanowa, labora-
torium mechaniczne i nawigacyjne
Zespołu Szkół Morskich, rewitali-
zacja przyrodnicza i techniczna
Parku Miejskiego w Sianowie,
zakup wyposażenia wędzarni dla
gospodarstwa rybackiego Zielnica
w Gminie Malechowo, remont i ad-
aptacja kutra rybackiego do organi-

zacji rejsów wędkarskich i tury-
stycznych, adaptacja budynku na
cele niepublicznego przedszkola 
i żłobka, przebudowa oczyszczalni
ścieków w Malechowie. DLGR
szkoli chętnych do pozyskiwania
środków z funduszy rybackich,
współpracuje z innymi lokalnymi
grupami rybackimi w kraju i zagra-
nicą, wspiera organizację imprez

kulturalnych dożynek gminnych,
regat windsurfingowych i żeglar-
skich, organizuje specjalistyczne wy-
jazdy studyjne i konferencje. 

W tajnych wyborach prezesem
DLGR na lata 2013-2017 wybrano
Arkadiusza Klimowicza– inicjatora
i założyciela tego stowarzyszenia.
Na 180 głosujących 174 głosowało
za, 4 przeciw i 2 się wstrzymało. ❚

Nowe władze DLGR

Darłowska Lokalna Grupa Rybacka
DLGR w dorzeczu Wieprzy, Grabowej i Unieści (DLGR) istnieje od 2009
roku. W jej skład wchodzą: Gmina Darłowo, Gmina Malechowo, Gmina 
i Miasto Sianów, Miasto i Gmina Polanów, Miasto Darłowo. Na jej obszarze
o powierzchni 1422 km kwadratowych zamieszkuje ponad 60 tys. osób.
Część północna charakteryzuje się dominacją rybołówstwa morskiego,
przetwórstwa oraz podmiotów prowadzących obrót rybami i produktami
rybnymi. Część południowa zdominowana jest przez podmioty zajmujące się
hodowlą, przetwórstwem i zbytem ryb łososiowatych.                                                                                                                                                     
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Dowody 
nieważne! 

W związku z upływem dzie-
sięcioletniego okresu waż-

ności pierwszych dowodów osobi-
stych wydawanych od 2001 r., przy-

pominamy wszystkim mieszkańcom
o konieczności sprawdzenia terminu
ważności posiadanych dowodów
osobistych.
Dowody będą automatycznie unie-
ważniane z urzędu z upływem 10 lat
od daty wydania dowodu osobistego,
czyli daty wpisanej w dokumencie. 

Wniosek o wydanie nowego do-
wodu osobistego należy złożyć oso-
biście przynajmniej miesiąc przed
upływem dziesięcioletniego okresu
ważności.
Dowody osobiste, które stracą 
ważność, nie będą uprawniały do po-
sługiwania się nimi. ❚

l

W październiku 2013 
w Darłowie cztery pary
obchodziły „Złote Gody”
–  jubileusz pięćdziesię-
cioletniego pożycia
małżeńskiego. Złotym
Jubilatom życzymy dal-
szych szczęśliwych lat,
pełnych zdrowia.

W imieniu Prezydenta RP Broni-
sława Komorowskiego, Arkadiusz
Klimowicz – burmistrz Miasta Da-
rłowo uhonorował wszystkie pary
małżeńskie Medalami za Długo-
letnie Pożycie Małżeńskie. Otrzy-
mali je Janina i Stanisław Martwiccy,
Jerzy i Bożena Czubek, Leon i Irena
Glaza, Danuta i Leszek Walkiewi-
czowie.  

Dwie pierwsze pary otrzymały

medale  w ratuszu na sesji Rady
Miejskiej, a dwie kolejne w swoich
domach.  Wspólnie przeżyte 50 lat
to dowód na istnienie wierności,
miłości, wzajemnego zrozumienia
oraz istoty związku małżeńskiego.
To wzór i piękny przykład dla mło-
dych pokoleń wstępujących w zwią-
zki małżeńskie. Rocznica ślubu to
wzruszająca uroczystość. Ożywają
wspomnienia, wracają chwile i ob-
razy mieniące się swoistym bla-
skiem. Los każdej z par był inny. 

Jerzy Czubek po II wojnie świa-
towej z rodzicami przybył do
Polski z Gwoźnicy na Kresach
Wschodnich RP. Do Darłowa Jerzy
przyjechał na początku lat pięć-
dziesiątych. Po ukończeniu  ZSM
został szyprem kutra i pracował 
w Przedsiębiorstwie  Połowów 

i Usług Rybackich „Kuter”. Jego
przyszła żona Bożena do Darłowa
przybyła z rodzicami w 1947 roku.
Tu ukończyła szkołę podstawową 
i Liceum Ogólnokształcące. Jubilaci
wzięli ślub 26 października 1963
roku i założyli rodzinę. Doczekali
się troje dzieci i troje wnuków.

Stanisław Martwicki do Darłowa
przybył z rodzicami w roku 1947. Tu
ukończył Zasadniczą Szkołę Rybo-
łówstwa Morskiego i został specja-
listą od silników okrętowych. W Za-
mościu ukończył Techniczną Szkołę
Wojsk Lotniczych i został starszym
mechanikiem samolotów odrzuto-
wych i tłokowych. Jego przyszła
żona Janina urodziła się w Bur-
gundii. Państwo Martwiccy wzięli
ślub 16 listopada 1963. Doczekali się
trojga dzieci i sześcioro wnuków. 

Irena i Leon Glaza zawarli zwią-
zek małżeński 27 marca 1963 roku.
Leon urodził się w lutym 1940 
w Rzepicznej, a Irena w 1944  
w październiku w Domasławicach.

Leszek i Danuta Walkiewicz
związek małżeński zawarli 11 maja
1963 w Skarżysku Kamiennej.  
W Darłowie mieszkają od 1971
roku. Leszek Walkiewicz mgr inż.
odlewnictwa jest absolwentem
Akademii Górniczo– Hutniczej 
w Krakowie. Był wiceburmistrzem
i radnym  Rady Miejskiej. Pasjonuje
go żeglarstwo i historia regionu.
Przepłynął ponad 42 tys. mil mor-
skich, w tym 33 tys. mil w rejsie do-
okoła świata. Od lat jest prezesem
Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Da-
rłowskiej i autorem kilku książek.
Danuta Walkiewicz przez ponad 
25 lat kierowała Ośrodkiem Wcza-
sowym „Carbo” w Dąbkach nale-
żącym do Kopalni Siersza.  Mają
dwie córki, jednego wnuka i trzy
wnuczki. ❚

Poczwórne Złote Gody Biskup 
w ratuszu

4 listopada biskupa po-
mocniczy Diecezji Ko-
szalińsko-Kołobrzeskiej

Paweł Cieślik przebywał w da-
rłowskim ratuszu. Z tej okazji
Arkadiusz Klimowicz, włodarz
Darłowa, wręczył JE medal wy-
bity dla uświetnienia jubileuszu
siedemsetlecia drugiej lokacji
miasta. Oprócz wizyty w ra-
tuszu Biskup odwiedził darłow-
skie szkoły, gdzie spotykał się 
z gronem pedagogicznym,
dziećmi i młodzieżą.

Biskup Paweł Cieślik został
mianowany w 1994 i konsekro-
wany na biskupa w styczniu
1995 w Rzymie przez Ojca 
Świętego Jana Pawła II. ❚

l

Jak co roku przed 1 listo-
pada wolontariusze ze

Szkolnych Klubów Wolontariusza
w Darłowie pomagali osobom
starszym i chorym uprzątnąć
groby ich bliskich. Wolontariusz
zajmą się również uporządkowa-
niem na cmentarzu grobów, które
zostały zapomniane i zaniedbane.

Swą pomoc wolontariusze kie-
rują szczególnie do osób starszych,
które nie mają siły, są schorowane i

same nie mogą dotrzeć na cmen-
tarz. 

W akcji wzięli udział wolonta-
riusze ze Szkoły Podstawowej 
nr 3 im. Żołnierza WOP, Miej-
skiego Gimnazjum im. Stanisława
Dulewicza, Zespołu Szkół Spo-
łecznych w Darłówku, Zespołu
Szkół im. Stefana Żeromskiego,
Zespołu Szkół Morskich oraz 
z Darłowskiego Centrum Wolon-
tariatu. ❚

Wolontariusze 
na grobach 
l

Udana kwesta na rzecz
hospicjum w Darłowie.
Do puszek zebrano
ponad 15,5 tys. zł.

W dniu Wszystkich Świętych
przy cmentarzach komunalnych 
w Darłowie i na terenie powiatu
sławieńskiego została przeprowa-
dzona zbiórka publiczna na rzecz
Domu Hospicyjno-Opiekuńczego
Caritas im. Biskupa Czesława Do-
mina. 

W samym Darłowie kwesto-
wało 25 wolontariuszy z burmi-

strzem miasta, starostą powiatu,
zastępcą burmistrza i radnymi na
czele. W sumie uzbierano na te-
renie całego powiatu ponad 15,5
tys. złotych, która zasili działal-
ność hospicjum. Organizatorem
zbiórki było Darłowskie Centrum
Wolontariatu i Dom Hospicyjno-
-Opiekuńczy w Darłowie. Organi-
zatorzy kwesty i ksiądz Krzysztof
Sendecki – dyrektor hospicjum ser-
decznie dziękują zarówno kwe-
stującym jak i ofiarodawcom 
za datki i poświęcenie własnego
czasu. ❚

Szczodrzy
mieszkańcy

Na terenie Domu
Hospicyjno-
-Opiekuńczego Caritas
im. bp. Biskupa
Czesława Domina 
w Darłowie powstało
nowe pole nadziei. 
19 października posa-
dzono tam żonkile.

Żonkil jest symbolem nadziei
na całym świecie. To znak przy-
pominający o ludziach chorych,
cierpiących, oczekujących po-
mocy w najtrudniejszych chwi-
lach życia. Poprzez swą łagodność

i delikatność uświadamia wyższe
cele istnienia, oznaczając kruchość
ludzkiej egzystencji. Kwiat jest
wezwaniem do niesienia bezinte-
resownej pomocy. Przed sadze-
niem w hospicyjnej kaplicy od-
prawiono mszę świętą.

Uroczystą mszę świętą odpra-
wili: księża: Krzysztof Włodar-
czyk i Adam Wakulicz z kosza-
lińskiej Kurii biskupiej oraz księża
darłowscy: Eugeniusz Gnibba,
Krzysztof Sendecki  i o. Grzegorz
Piśko. Po mszy świętej w tym
szczególnym dniu jej uczestnicy
w podziękowaniu za datki i po-

moc na rzecz hospicjum otrzymali
cebulki żonkili, które posadzili.
Sadzili żonkile m.in.: starosta sła-
wieński Wojciech Wiśniowski,
burmistrz miasta Darłowa Arka-
diusz Klimowicz z małżonką,
Czesław Woźniak wiceprzewod-
niczący Rady Miejskiej z mał-
żonką, dyrektorka SP nr 3, kie-
rowniczka Caritas Darłowo,
prezes BBS Ryszard Mroziński
oraz liczni wolontariusze. Wiosną
żonkile będą cieszyć oczy pa-
cjentów, a potem podczas kwesty
trafią do darczyńców. 

❚

Obsadzili pola nadziei 
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Tylko 
zwycięstwa

29 października na stadio-
nie Darłovii zamontowano 

i podłączono tablicę świetlną poda-
jąca aktualny wynik meczu – oby za-
wsze korzystny dla gospodarzy! 
Tablica kosztowała 14 tys. złotych,
sterowana jest pilotem – zakup 
i montaż sfinansował darłowski sa-
morząd. Nieco wcześniej również 
z kasy miasta za 4 tys. zł kupiono i za-
montowano cztery maszty. ❚

l

14 października
Burmistrz Darłowa
Arkadiusz Klimowicz
odbył pierwsze robocze
spotkanie z dowódcą 
44. Bazy Lotnictwa
Morskiego, komando-
rem Jarosławem
Andrychowskim i szefem
darłowskiej grupy lotni-
czej komandorem
Cezarym Wiatrakiem. 

Spotkanie dotyczyło organizacji
pokazów lotniczych, które po raz
drugi już odbędą się w Darłowie.
Plany przewidują, że przyszło-
roczna impreza odbędzie się 
w dwóch miejscach. Na lotnisku

swoje maszyny zaprezentują lot-
nicy z Polski, UE i NATO, a pokazy
pilotażu i ratownictwa odbędą się
na redzie portu – po wschodniej
stronie.

Jeśli nic nie stanie na przeszko-
dzie, to w tym lotniczo-morskim
święcie uczestniczyć będą także
jednostki pływające SAR i Mary-
narki Wojennej.

W sierpniu 2012 roku pokazy
lotnicze i ratownicze oglądały 
w Darłówku setki osób uznając, że
było to jedno z ciekawszych wy-
darzeń typu airshow. Przyszło-
roczne pokazy zapowiadają się
jeszcze bardziej atrakcyjnie. 

Impreza planowana jest w po-
łowie sierpnia. ❚

AirShow 
Darłowo 2014

Bieg 
Niepodległości

W poniedziałek 11 listopada
na Wyspie Łososiowej od-

będzie się Darłowski Bieg Niepodle-
głości. Celem biegu jest uczczenie
Święta Niepodległości, upowszech-
nianie biegania jako najprostszej
formy ruchu. oraz promocja aktyw-
ności fizycznej i zdrowego stylu życia.
Biegi rozpoczną się o godzinie 14.50,
a zgłoszenia do biegów będą przyj-
mowane do godz. 14.45. Biegi od-
bywać się będą w czterech katego-
riach wiekowych:
❚ Dziewczęta i Chłopcy do 10 lat 
dystans ok. 300 m godz. 14.50; 
❚ Dziewczęta i Chłopcy 10-13 lat, 
dystans 500 m start 15.00
❚ Dziewczęta i Chłopcy 14-16 lat na
dystansie 800 m start 15.10

❚ Kobiety i Mężczyźni 17-18 lat na
dystansie 1300 m start o godz. 15.20
❚ Kobiety i Mężczyźni 19-21 lat na
dystansie 1600 m (dwie rundy), start
15.35
❚ Kobiety i mężczyźni powyżej 21 lat
na dystansie 2400 m (3 rundy) start
15.50.
❚ Specjalną kategorię utworzono dla
VIPów. Będą w niej startować (na-
uczyciele, trenerzy, urzędnicy):  dy-
stans dwie rundy po 1600 m, start 
o godz. 16.20. 
Wręczanie nagród nastąpi po zakoń-
czeniu każdej kategorii. Planowanie
zakończenie biegów i wręczenie na-
gród nastąpi o godz. 17. Głównym
prowadzącym biegi będzie Daniel
Frącz. Od momentu rozpoczęcia im-
prezy palić się będzie ognisko, przy
którym można będzie piec kiełbaski.
Rozstawione będą również grille oraz
punkt z kawą i herbatą. ❚

l

5 października, 
w Darłówku zachodnim
na terenach ośrodka
Róża Wiatrów, słupski
oddział Polskiego
Związku Kynologicznego
zorganizował Krajową
Wystawę Psów
Rasowych. 

W wystawie wzięło udział 400
psów reprezentujących ponad sto
ras. Byli również wystawcy z Nie-
miec, Australii i Tajlandii. 

– Przygotowania do wystawy
trwały ponad pół roku – stwierdził
Zbigniew Gilarski,  międzynarodo-

wy sędzia kynologiczny i główny
organizator.  To dzięki jego inicja-
tywie ta wystawa odbyła się w Da-
rłowie. Komitetem organizacyjnym
kierowała Dorota Jakubowska, 
a komisarzem wystawy była Bo-
żena Więckowska-Sieńko. 

Wystawcom i widzom dopisała
pogoda. W naturalnym otoczeniu
dobrze czuły się psy. Konkurencję
finałową, czyli Best In show-DA-
RŁOWO 2013, wygrał doskonały
anatomicznie i dobrze wyszkolony
pies rasy gończy polski o imieniu
Kozak Herbu Węszynos, wystawca
– Dorota Gajowiak. Drugą lokatę
zdobył szpic miniaturowy (Pome-

ranian). Trzecie miejsce wywalczył
dobrze zbudowany seter irlandzki
Argo  Rysi Wykrot. Na zakończe-
nie ze wszech miar udanej wy-
stawy puchary i nagrody wręczali
osobiście Wojciech Wiśniowski 
– starosta powiatu sławieńskiego 
i Krzysztof Walków – sekretarz
Urzędu Miejskiego w Darłowie.
Organizatory serdecznie dziękują
samorządowi powiatu sławień-
skiego i miasta Darłowa, wolonta-
riuszom z Darłowskiego Centrum
Wolontariatu, a szczególnie Hen-
rykowi Uklei za gościnę, sponso-
rowanie i pomoc w organizacji wy-
stawy. ❚

Psie piękności nad morzem

Do Darłowskiej Grupy Rybackiej wpłynął wniosek darłowskiego samorządu na dofinan-
sowanie zakupu i montażu kilkudziesięciu urządzeń sportowo-rekreacyjnych – tzw. siłowni

na powietrzu. Kilkadziesiąt urządzeń do ćwiczeń zostanie rozstawionych na Wyspie Łososiowej,
w Zespole Szkół Społecznych w Darłówku, na plaży w Darłówku Wschodnim, bulwarze wzdłuż 
kanału i parku J. Conrada oraz na osiedlach przy ul. Wyspiańskiego (Orlik) i Księżnej Anny.

Wartość całego projektu wynosi ok. 600 tysięcy złotych, a kwota dofinansowania, o które ubiega
się samorząd, to ponad 450 tysięcy.
Wszystkie urządzenia będą zamontowane i gotowe do ćwiczeń wiosną przyszłego roku.
Także w ramach tego projektu zostaną zakupione ławki i kosze na śmieci (50 kompletów). 
Te urządzenia staną wzdłuż bulwaru nad kanałem portowym. ❚

l

Siłownie 
„pod chmurką”



POWIAT SŁAWIEŃSKI

Dzięki zaufaniu Darłowian w Ra-
dzie Powiatu  zasiada czterech
radnych – Wojciech Wiśniowski
– obecny Starosta Powiatu,
Krzysztof Walkow, Waldemar

Śmigielski, oraz Tomasz Bobin. Siedzibą władz
administracji powiatowej jest miasto Sławno,
lecz dla poprawy dostępności dla mieszkańców
Darłowa  utworzona została f ilia Starostwa 
Powiatowego (w internacie Szkoły Morskiej),
gdzie można załatwić najpotrzebniejsze sprawy
wynikających z kompetencji powiatu m.in. 

obsługa w zakresie komunikacji samocho-
dowej, budownictwa, geodezji i gospodarki nie-
ruchomościami. Ponadto mieszkańcy mogą
korzystać z porad Powiatowego Rzecznika Kon-
sumentów, który przyjmuje w każdy czwartek
w f ilii starostwa.

Starostwo posiada swoją agendę – Powia-
towy Urząd Pracy – zajmujący się udzielaniem
pomocy bezrobotnym i pracodawcom. Orga-
nizuje staże dla bezrobotnych i prace inter-
wencyjne. Tutaj można też ubiegać się o dof i-
nansowanie na rozpoczęcie działalności

gospodarczej czy utworzenie nowych miejsc
pracy.

Ponadto do jednostek organizacyjnych po-
zostających pod nadzorem Starosty Sławień-
skiego należą Powiatowa Poradnia Psycholo-
giczno-Pedagogiczna w Darłowie, która nie-
sienie dzieciom i młodzieży pomoc psycholo-
giczno-pedagogiczną w tym logopedyczną,
pomocy związanej z wychowaniem i kształce-
niem dzieci i młodzieży. 

Bardzo ważną jednostką prowadzoną przez
starostwo powiatu jest Dom Dziecka w Da-

rłowie zapewniający dzieciom, które potrze-
bują pomocy bezpieczeństwo i schronienie.

Starosta Sławieński jest również organem
prowadzącym dla Muzeum Zamek Książąt 
Pomorskich w Darłowie czy Zespół Szkół 
Morskich w Darłowie.

Również część dróg w mieście jest za-
rządzana przez Starostwo Powiatowe są to 
między innymi ulice: Lotników Morskich, Wy-
spiańskiego, Żeromskiego, czy Bogusława X.
Łącznie na terenie miasta Darłowo stanowi to
osiem kilometrów.

Darłowo w Powiecie
Powiat Sławieński obejmuje swoim działaniem sześć gmin, dwie miejskie Sławno i Darłowo 

oraz cztery wiejskie – Darłowo, Malechowo, Sławno oraz Postomino.

– Panie starosto, czy powiat sławieński
jest nam w ogóle potrzebny?

– Uważam, że powiat sławieński jako jed-
nostka samorządowa spełnia swoją role do-
brze. Nasi mieszkańcy mają wygodny dostęp do
załatwiania swoich spraw z zakresu geodezji,
pozwoleń na budowę, dokumentów komuni-
kacyjnych i innych. Filia starostwa powiato-
wego w Darłowie świetnie się sprawdza, bo 
darłowianie mogą większość swoich spraw za-
łatwiać na miejscu bez potrzeby wyjazdu do
Sławna. Mimo, że niektórzy samorządowcy ze
Sławna nadal nieprzychylnie patrzą na f ilię 
w Darłowie, będę jej bronił.

– Czyli wciąż stare uprzedzenia między
Darłowem, a Sławnem...? 

– Antagonizmy pomiędzy Darłowem 
a Sławnem istniały od zawsze. Jestem starostą 
i radnym powiatowym z miasta Darłowo i za-
wsze podkreślam, że Darłowo jest największym
i najsilniejszym ekonomicznie ośrodkiem w po-
wiecie i o tym nie wolno zapominać. Myślę
jednak, że w tej kadencji udało się zakopać
topór wojenny i rozpocząć w miarę spokojną
współpracę z radnymi ze wszystkich gmin na-
szego powiatu. Nie zapominajmy, że nasz po-
wiat to również gminy wiejskie: darłowska, ma-
lechowska, postomińska i sławieńska, i każda
jest pełnoprawnym uczestnikiem życia powiatu.

– Zaraz na początku kadencji zlikwidowa-
liście Zarząd Dróg Powiatowych. 
Czy na pewno to była dobra decyzja?

– Bardzo dobra. Przez wiele lat pieniądze
przeznaczane na Zarząd Dróg były po prostu
marnotrawione. Za przykład podam tylko
suchy fakt: za czasów funkcjonowania Zarządu
Dróg z 2,5 miliona rocznie – dwa miliony wy-
dawano na funkcjonowanie samego Zarządu, 
a 0,5 miliona na remonty. Teraz administro-
wanie odbywa się w ramach referatu w urzędzie
co jest znacznie tańsze a 2–3 miliony złotych
wydajemy na poprawę infrastruktury drogowej.
Oczywiście jest jeszcze wiele do zrobienia.

– A co z remontami dróg w Darłowie?

– W samym mieście Darłowo w ubiegłym
czasie wyremontowaliśmy kolejny odcinek
chodnika przy ul. Żeromskiego i będziemy go
kontynuować tak, aby w 2014 r. zakończyć mo-
dernizacje całego chodnika, aż do wylotu 
z ulicy Żeromskiego do Darłówka. Również
chcemy odnowić nawierzchnię asfaltową na
tej ulicy. Odnowimy również nawierzchnię 
ul. Wyspiańskiego przy postoju taksówek przy
spółdzielni Bałtyk – tam naprawy cząstkowe nie
mają już sensu – i to zrobimy w tym roku.

– Jeszcze całkiem nie dawno wszystkie
drogi dojazdowa do Darłowa były w fa-
talnym stanie... 

– Zgoda ale dzisiaj to już przeszłość. Oka-
zuje się, że determinacja i wspólne działanie

przynosi efekty. Razem z burmistrzem Darłowa
– Arkadiuszem Klimowiczem udało nam się
doprowadzić do modernizacji dróg łączących
miasto ze „światem”. Można się już wygodnie
poruszać po drogach Darłowo-Krupy-Sławno 
i ostatnio Darłowo – Karwice. Kontynuowany
jest tez remont drogi Darłowo-Dąbki-Koszalin.
Nie mogę tu nie wspomnieć o ogromnym
wsparciu posła Stanisława Gawłowskiego bez
którego byłoby bardzo ciężko odnieść sukces.

– A kiedy oddział wewnętrzny Szpitala 
Powiatowego w Darłowie zostanie 
ponownie uruchomiony ?

– Chciałbym jak najszybciej. Decyzję o za-
wieszeniu działalności oddziału podyktowana

została potrzebą dostosowania pomieszczeń
szpitalnych do nowych wymogów, które wejdą
w życie w 2016 roku. Uznaliśmy, że lepiej roz-
począć modernizację już teraz, żeby w 2016 r.
nie być zmuszonym do pośpiesznego zamknię-
cia oddziału. Jesteśmy tu jednak zależni od
gminy wiejskiej Darłowo i wójta Franciszka 
Kupracza. Przypomnę, że budynek przychodni
zdrowia jest własnością gminy Darłowo i nic
bez zgody wójta nie zrobimy. Absolutnym wa-
runkiem ponownego uruchomienia oddziału
szpitalnego jest budowa windy w budynku. 
W budżecie Starostwa jest zabezpieczone 100
tys. zł na ten cel. Wiem też, że podobna kwotę
deklaruje burmistrz Darłowa. Niestety, Urząd
Gminy Darłowo wciąż nie rozstrzygnął prze-
targu na dokumentację techniczną. Jestem tym

mocno zaniepokojony. Razem z burmistrzem
prosimy wójta Kupracza o przyspieszenie pro-
cedur, ale niestety jesteśmy tu zależni od niego.

– Plany na przyszłość ?

– Oprócz dalszej modernizacji dróg i za-
pewnieniu sprawnego funkcjonowania staro-
stwa chcę się skoncentrować na rozwoju dwóch
instytucji powiatu. Mam na myśli Zespół Szkół
Morskich i Muzeum Zamku Książąt Pomor-
skich. Szkoła Morska jest jedną z najlepszych
placówek oświatowych w Polsce. Zdobywa
coraz większe uznanie wśród uczniów, co prze-
kłada się na liczny nabór do klas pierwszych, co
przy obecnym niżu demograf icznym jest
dużym sukcesem. W przyszłym roku chcę do-
prowadzić do wyremontowania elewacji inter-
natu szkoły a także odnowić pomieszczenia 
i wyposażenie pokojów dla uczniów, aby obok
statku szkolnego stał się wizytówką szkoły.

Z kolei Zamek, który jest dumą Darłowa,
będzie wciąż poszerzał swoją ofertę imprez.
Ma dużą szansę stać się centrum kulturalnym
naszego powiatu i okolic. Przyszły rok zapo-
wiada się niezwykle ciekawie – będzie to rok
Gryfa Pomorskiego z okazji 800. rocznicy przy-
jęcia go przez ród Gryf itów do swojego herbu.
Dziś wiele miast województwa zachodniopo-
morskiego ma w swoich herbach właśnie gryfa
m.in. Darłowo i Powiat Sławieński. 

– Dziękuję za rozmowę.

Starostwo się
sprawdziło! 

Wywiad z Wojciechem Wiśniowskim 
– starostą powiatu sławieńskiego

Starosta sławieński Wojciech Wiśniowski i członek zarządu powiatu Krzysztof Walkow w trakcie podpisywania umowy 
na unijne dofinansowanie zakupu nowoczesnych tablic interaktywnych wykorzystywanych do nauki specjalistycznych 

przedmiotów w Zespole Szkół Morskich w Darłowie.



5października odbyły się uroczy-
stości jubileuszowe Zespołu Szkół
Morskich połączone ze ślubowa-
niem klas pierwszych najstarszej
szkoły morskiej w Polsce!  

Po mszy św. odprawionej w intencji pra-
cowników, uczniów, absolwentów i przyjaciół
szkoły w kościele mariackim, na darłowskim
rynku przed ratuszem odbyło się ślubowanie
najmłodszego, 60. rocznika darłowskich
wilków morskich. 

Po hymnie i wciągnięciu bandery na maszt
powitano licznie przybyłych gości, rodziców,
uczniów mieszkańców Darłowa, dyrektorów 
zaprzyjaźnionych szkół, placówek oświatowych
i kulturalnych, absolwentów, kadrę pedagogiczną
i pracowników szkoły, rodziców i uczniów. 

Gratulacjom, życzeniom dalszych sukcesów
i rozwoju nie było końca.

Pierwszym absolwentom, którzy opuścili
Szkołę w 1955 wręczono pamiątkowe znaczki 
i emblematy. W uroczystościach jubileuszo-
wych wzięła udział Reprezentacyjna Orkiestra
Marynarki Wojennej, która oprócz melodii
marszowych zagrał koncert muzyczny. 

Po musztrze paradnej w wykonaniu Kom-
panii Honorowej ZSM pomaszerowano do sie-
dziby Szkoły, gdzie odbywał się dalszy ciąg uro-
czystości. Tam zwiedzano pracownie szkolne,
Izbę Pamięci, słuchano występów zespołów:
Mind Out i sekstetu szantowego oraz oglądano
zawody sportowe Forever Young. 

Uczestnicy uroczystości zwiedzali ponadto
warsztaty szkolne i statek szkolny „Franek Zu-

brzycki”, na którym kapitan częstował przy-
byłych pyszną zupą rybną. Wieczorem odbył
się bal absolwentów i nauczycieli, na którym
bawiło się  270 osób.

GOŚCIE 
Swoją obecnością zaszczycili jubileusz

m.in.: sekretarz stanu w ministerstwie śro-
dowiska – Stanisław Gawłowski, starosta sła-
wieński – Wojciech Wiśniowski (absolwent
tej szkoły!), przedstawiciel Rady Powiatu Sła-
wieńskiego – Janusz Stachowicz, przewodni-
czący Rady Miejskiej w Darłowie – Zbigniew
Grosz, zastępca burmistrza miasta Darłowo
Elżbieta Karlińska, wicekurator oświaty 
w Szczecinie Krzysztof Rembowski, dyrektor
Urzędu Morskiego w Słupsku Tomasz Bobin,
przedstawiciel Centrum Szkolenia Marynarki
Wojennej w Ustce – Dariusz Cebulka, przed-
stawiciel Akademii Morskiej w Szczecinie
Jacek Frydecki, Dowódca Grupy Lotniczej 
w Darłowie Roman Okoniewski, dyrektor za-
rządu Portu Morskiego w Darłowie – Wal-
demar Śmigielski, zastępca dyrektora Insty-
tutu Meteorologii Gospodarki Wodnej 
– Jakub Spera, przedstawiciel Stoczni 
w Darłowie – Maria Wojniusz – Bukowska, 
dowódcy służb mundurowych: Straży Gra-
nicznej – Mikołaj Kaczanowicz, Policji – An-
drzej Kamoda, Straży Pożarnej – Krzysztof
Pietruszka i Piotr Słupski.

Święto ludzi morza 
60-lecie Zespołu Szkół Morskich 

w Darłowie – wychowali pokolenia marynarzy i rybaków 
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Ponad 4000 absolwentów 
Zespół Szkół Morskich w Darłowie jest najstarszą

tego typu placówką w Polsce.  
Szkoła stała się jedną z najbardziej popularnych placówek oświatowych szczebla średniego w kraju 

i  od lat przyciąga uczniów z całej Polski. Niewątpliwie o wyjątkowej atrakcyjności szkoły w Darłowie 
decyduje jej morski profil . Mury placówki  opuściło już ponad 4000 absolwentów. 

Szkoła zapewnia wiedzę teoretyczną i przygotowanie praktyczne w zawodach technik nawigator
morski, technik mechanik okrętowy,  technik hotelarstwa i technik logistyk. Od kilku lat uczniowie szkoły
osiągają coraz wyższe wyniki na egzaminie maturalnym i zawodowym, a w 2011 roku darłowscy nawi-
gatorzy byli najlepsi w Polsce.  

W posiadaniu szkoły jest  bardzo dobrze wyposażona baza dydaktyczna. Multimedialne sale kom-
puterowe, laboratorium siłowni okrętowych, pracownie nawigacyjne (jako jedyna posiada statek szkolny).
Od roku szkolnego 2013/14 dzięki dotacji z DLGR uczniowie będą mogli pracować z wykorzystaniem pro-
fesjonalnego sprzętu –  elektronicznych map i stanowisk symulatora mechanicznego. Wartość operacji
to 280 000 złotych. Chlubą szkoły jest statek szkolny Mt „Franek Zubrzycki II”, na którym od prawie 
60 lat uczniowie odbywają praktyki szkolne. W 2012 roku Szkoła pozyskała od Urzędu Morskiego 
w Słupsku kolejną jednostkę pływającą – „Hydrograf 31”.

Szkoła posiada wiele tradycji  – jedną z najważniejszych jest mundur i ceremoniał z nim związany.
Udział Kompanii Honorowej stał się nieodzownym elementem uroczystości lokalnych.

HISTORIA 
Darłowska placówka to najstarsza tego typu

szkoła w kraju. Zalążki edukacji morskiej 
pojawiły się w 1947 roku, kiedy założono Gim-
nazjum i Liceum Spółdzielczości Morskiej.
Jednak szkoła w obecnym kształcie, ponad-
gimnazjalna, powstała w 1953 roku jako 
Zasadnicza Szkoła Rybołówstwa Morskiego.

ZAPRASZAMY
Zainteresowanych zapraszamy do obej-

rzenia wideorelacji z uroczystości, oraz foto-
graf ii które zamieściliśmy w dziale 

GALERIA NA
www.darlowo.pl
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Placówka zapewnia całodobową opiekę
dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawio-
nych opieki ze strony biologicznych rodziców.
Dzieci przebywające w placówce mają zaspo-
kajane   potrzeby emocjonalne, rozwojowe, 
bytowe, społeczne i religijne. Mogą bez pro-
blemów kontaktować się z rodzicami biolo-
gicznym i innymi osobami bliskimi. We
współpracy z asystentem rodziny są przygoto-
wywane plany pomocy dziecku oraz podejmo-
wane działania mające na celu powrót dziecka
do rodziny biologicznej.

Dom Dziecka im. Janusza Korczaka w Da-
rłowie został wyróżniony przez Prezydenta RP,
a wychowankowie wzięli udział w obchodach
Dnia Dziecka w Pałacu Prezydenckim.

W podziękowaniu za bezinteresowną

pomoc i wsparcie dla dzieci Dom Dziecka jest
organizatorem bezpłatnych koncertów nowo-
rocznych dla społeczności lokalnej. Koncerty te
odbywają się  w Kinie „Bajka” w Darłowie.

Od 2012 roku darłowski Dom Dziecka wy-
konuje również zadania organizatora rodzinnej
pieczy zastępczej na terenie Powiatu Sławie-
ńskiego. Zatrudnieni koordynatorzy rodzinnej
pieczy zastępczej współpracują z rodzinami
zastępczymi, opracowują wspólnie z nimi
plany pomocy dziecku, udzielają pomocy 
i wsparcia rodzinom zastępczym.

Od 2001 roku jest organizatorem Europej-
skiego Festynu „Dzieci – Dzieciom”  w ramach
Międzynarodowego Dnia Dziecka, którego
celem jest integracja wychowanków placówki
ze środowiskiem lokalnym. 

Informacja o Domu Dziecka
im. Janusza Korczaka 

w Darłowie
Dom Dziecka im. Janusza Korczaka w Darłowie 

jest placówką opiekuńczo-wychowawczą 
dla 28 wychowanków. Grupy wychowawcze zajmują 

wyodrębnione pomieszczenia urządzone na wzór domu
rodzinnego.

Od kilku lat w czasie pikników są obecne gwiazdy polskiej telewizji m.in. Kasia 
Cichopek, Małgorzata Kożuchowska, Maja Bohosiewicz, Czesław Mozil a w tym roku

mieliśmy przyjemność gościć znaną z „Na dobre i na złe” Anitę Sokołowską. 

Jest to organizacja turystyczna skupiająca
wszystkie samorządy z powiatu Sławieńskiego
oraz gminy Polanów i Sianów, przedsiębior-
stwa turystyczne oraz organizacje pozarządowe
branży turystycznej. Powstała Organizacja
kreuje wizerunek naszego regionu w kraju i za
granicą, ponadto prowadzi Centra Obsługi 
Turystycznej w Darłowie, Sławnie, Darłówku, 
a w niedalekiej przyszłości w Dąbkach. Sta-
rosta Sławieński Wojciech Wiśniowski  pełni
funkcję Przewodniczącego Rady Programowej
Darłowskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej.

DLGR – Darłowska Lokalna Grupa Ry-
backa, powstała z inicjatywy Arkadiusza Kli-
mowicza, burmistrza Darłowa, to organizacja
umożliwiająca mieszkańcom Darłowa i całego
Powiatu Sławieńskiego pozyskiwanie środków
f inansowych z Programu Operacyjnego RYBY.
Środki te przeznaczane są na wiele ważnych
przedsięwzięć oraz inwestycji w różnych dzie-
dzinach życia gospodarczego i społecznego.
Powiat Sławieński jest jednym z członków 
organizacji i jest reprezentowany w za-
rządzie grupy przez Starostę Powiatu.

DARLOT – Darłowska Lokalna
Organizacja Turystyczna 

w Dorzeczu Wieprzy, 
Grabowej i Unieści

Współpraca powiatu z Darłowem układa się bardzo 
dobrze. Owocem tych relacji jest powstanie DARLOT-u 

i wspólne działania w ramach Darłowskiej Lokalnej
Grupy Rybackiej.

Zamek Książąt 
Pomorskich 
w Darłowie

Jest jedynym zachowanym 
na polskim wybrzeżu zamkiem 

gotyckim.
Od XIV do XVII w. był siedzibą książąt z władającego 

Pomorzem rodu Gryf itów. Najwybitniejszym mieszkańcem 
darłowskiego zamku był Eryk I (1382-1459), król Danii, Szwecji
i Norwegii. Barwnym i awanturniczym życiem zasłużył sobie 
na miano „ostatniego korsarza Bałtyku”. Tu przyszedł na świat
i się wychował książę Bogusław X Wielki, wybitny władca 
pomorski.

W  reprezentacyjnej siedzibie książęcej nieprzerwanie od
1930 r. działa muzeum regionalne. Komnaty zamkowe kuszą 
pięknymi meblami gdańskimi, elementami wyposażenia po-
morskich rezydencji, pamiątkami świadczącymi o bogatej historii
nadmorskiego Darłowa. W niegdysiejszej sali rycerskiej, prze-
kształconej na kaplicę zamkową przez księżnę Elżbietę, wdowę
po ostatnim Gryf icie, księciu Bogusławie XIV, urządzona jest
wystawa sztuki sakralnej z wyjątkowej urody barokową amboną.

Zamek w Darłowie jest jedną z największych atrakcji tury-
stycznych regionu. Rocznie odwiedza go ok. 65-75 tys. osób. 
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