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Jest porozumienie ze Stoisławiem

Darłowo wśród liderów

w pozyskiwaniu funduszy unijnych
Burmistrz Arkadiusz Klimowicz
i Albin Badower, prezes Przedsiębiorstwa Zbożowo - Młynarskiego
„PZZ” S.A. w Stoisławiu podpisali
list intencyjny. W dokumencie obie
„strony wyrażają wolę włączenia
magazynów w Darłowie należących do Przedsiębiorstwa Zbożowo
- Młynarskiego „PZZ” S.A. w Stoisławiu w struktury gospodarcze
Miasta umożliwiające intensyfikację działalności Portu w Darłowie”.
W tym celu „PZZ” wyraża wolę
wniesienia aportem zorganizowanej

części przedsiębiorstwa mieszczącej
się w Darłowie do Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej
Sp. z o.o.
W zamian za aport „PZZ” obejmie
w spółce MPGK odpowiednią ilość
udziałów. Dodatkowo przedsiębiorstwo ze Stoisławia zobowiązuje się
zamówić w pierwszym roku współpracy usługi dotyczące skupu 10
tysięcy ton zbóż. Obie strony porozumienia przewidują, że finalizacja
transakcji powinna nastąpić w ciągu
najbliższych dwóch lat. Będzie to

możliwe jeśli wyrazi na to zgodę minister skarbu państwa.
- Mam nadzieję, że transakcja się powiedzie. - mówi burmistrz Darłowa.
- W ten sposób powiększymy majątek miejski. Da to również samorządowi do ręki nowy instrument,
który posłuży do pobudzenia życia
gospodarczego w porcie handlowym. - podsumowuje A. Klimowicz.
Baza Stoisławia w darłowskim porcie obejmuje teren ok. 4 hektarów
częściowo zabudowanych różnego
rodzaju budynkami magazynowymi.

W najnowszym rankingu ogłoszonym przez „Wspólnotę” - Pismo
Samorządu Terytorialnego Darłowo znalazło się na 12 miejscu w
Polsce pośród małych miast w pozyskiwaniu środków unijnych na
jednego mieszkańca.
Ranking został przygotowany przez
redakcję wraz z naukowcami Uni-

wersytetu Warszawskiego. W roku
2008 darłowski samorząd wykorzystał 558 zł środków zagranicznych w
przeliczeniu na jednego mieszkańca. Wynik ten jest najlepszy w województwie zachodniopomorskim.
Środki te stanowią 67,3 % ogółu wydatków majątkowych.

Husejko w ratuszu

DROBDAR – Orzeł Agrobiznesu
Działająca od 16 lat w Darłowie
rodzinna firma państwa Jędrzejczyków – Przetwórstwo Spożywcze
Drobdar otrzymała we wrześniu
2009 r. z rąk wicemarszałka Sejmu
RP Ewy Kierzkowskiej zaszczytny
laur „Orzeł Agrobiznesu”.
Jest to najcenniejsza statuetka
przyznawana za sukces rynkowy w
branży rolno – spożywczej w ostatnim okresie. Jednocześnie z nagrodą „Drobdar” otrzymał licencję na
oznaczanie swoich wyrobów znakiem „Orła Agrobiznesu”.
Państwo Jędrzejczykowie przygodę
z przedsiębiorczością rozpoczęli w
1988 roku od obwoźnego handlu
rybami wędzonymi, marynowanymi
itp.
Obecnie firma rodziny Jędrzejczyków wytwarza i rozprowadza prawie
40 rodzajów produktów spożywczych. Są to m. in.: zupy: rosół, pomidorowa, pieczarkowa, grochowa,
gulaszowa, żurek, barszcz biały i

czerwony; buliony i sosy: pieczarkowy, warzywny, cygański, z zielonym
pieprzem; włoszczyzna, susze: kopru, pietruszki, buraków; przyprawy
do: ryb, szaszłyka, mięs, zup w płynie, przyprawa myśliwska oraz typu
Vegeta i inne.
Mimo konkurencji zachodnich
firm „Drobdar” się nie daje, a wręcz

rozwija i poszerza asortyment produktów. Niedawnym strzałem w
dziesiątkę było opracowanie receptury i rozpoczęcie produkcji bulionu wegetariańskiego. Z uwagi na
konkurencję trwa proces opatentowania tego hitowego, bezglutenowego produktu. Swoją działalnością
właściciele „Drobdaru” udowodnia-

Marszałek Władysław Husejko
przyjechał do Darłowa osobiście
podpisać z burmistrzem umowy
na cztery nowe inwestycje. Chodzi
o budowę deptaku w Darłówku
Zachodnim (ul. Władysława IV),
budowę promenady przy latarni morskiej w Darłówku Wsch.,
przebudowę staromiejskiego rynku
i otoczenia kościoła mariackiego
oraz budowę infrastruktury turystycznej parku na Wyspie Łososiowej („tajwanie”).Wszystkie te
zadania uzyskają 50% dotację z regionalnego funduszu unijnego.

Spośród 19 inwestycji w całym województwie zachodniopomorskim,
które będą współfinansowane z
tego programu i mają znaczenie dla
rozwoju turystyki, aż cztery to inwestycje z Darłowa.
- Jeszcze nigdy tak się nie zdarzyło
bym w jednym mieście podpisywał tyle umów na raz. - powiedział
marszałek Władysław Husejko gratulując sukcesu burmistrzowi.
Kosztorysowa wartość tych inwestycji to 12 mln złotych. Połowę
kosztów pokryje fundusz unijny.

ją, że zdobyli sobie serca i uznanie
klientów. Wynika to głownie z wieloletniej sumiennej pracy i wysokiej
jakości używanych produktów. Od

niedawna wysyłamy próbne partie
naszych produktów m.in. do Estonii
i Wielkiej Brytanii - mówi mój rozmówca Tadeusz Jędrzejczyk.

Wkrótce wybór władz Darłowskiej Lokalnej Grupy Rybackiej
26 października o godzinie 10
w darłowskim ratuszu zbiorą się
członkowie założyciele stowarzyszenia Darłowska Lokalna Grupa
Rybacka.
Celem zebrania będzie m.in. wybór władz stowarzyszenia. DLGR
została zawiązana 26 sierpnia, a zarejestrowana w sądzie 6 października.
W skład stowarzyszenia wchodzi 6
gmin (miasto Darłowo, gmina Darłowo, gmina Sławno, gmina Malechowo, miasto i gmina Polanów oraz
miasto i gmina Sianów). Założycielami DLGR są również rybacy morscy, przetwórcy i hodowcy ryb. Do
grupy rybackiej należą również inne
organizacje pozarządowe (stowarzyszenia).
5 października w darłowskim ratuszu doszło do podpisania listu intencyjnego pomiędzy A. Klimowiczem,
który reprezentował DLGR, a upoważnionymi członkami założycielami innej grupy rybackiej - stowarzyszenia Bałtycka Lokalna Grupa Rybacka w Dorzeczu Wieprzy, Grabowej i Unieści - w sprawie połączenia
dwóch lokalnych grup rybackich.
Obydwie strony zadeklarowały chęć
wspólnego zgodnego działania na
rzecz zjednoczenia wszystkich środowisk rybackich, samorządów i organizacji pozarządowych w ramach

Sygnatariusze porozumienia między obiema grupami rybackimi wkrótce
po podpisaniu listu intencyjnego.

jednej grupy rybackiej. W tym celu
zadeklarowano podjęcie kroków,
zmierzających do zmiany nazwy stowarzyszenia z Darłowska Lokalna
Grupa Rybacka na Darłowska Lokalna Grupa Rybacka w Dorzeczu
Wieprzy, Grabowej i Unieści z siedzibą w Darłowie.
Jednocześnie obie strony dołożą
wszelkich starań, by członkami w/w
stowarzyszenia zostały wszystkie
osoby fizyczne i prawne zainteresowane takim członkostwem. Ponadto
zadeklarowano wolę, przyjęcia do
stowarzyszenia miasta Sławna, pod

warunkiem, że będzie to z korzyścią
ekonomiczną dla całego stowarzyszenia.
Porozumiano się również, że we władzach stowarzyszenia będzie się dążyć do odpowiedniej reprezentacji
wszystkich zrzeszonych podmiotów,
zarówno pod względem terytorialnym, jak i reprezentowanych środowisk rybackich i społecznych.
Darłowska Lokalna Grupa Rybacka z siedzibą w Darłowie będzie się
ubiegać o unijne pieniądze z nowego programu rybackiego. Szacuje się,
że może otrzymać ok. 50 milionów
złotych.

Dwudziestolecie reaktywacji Związku Sybiraków
18 września świetlicy Miejskiego
Gimnazjum przy kawie i ciastkach
zebrali się członkowie Związku
Sybiraków na uroczystym jubileuszowym zebraniu podsumowującym dotychczasową działalność
koła darłowskich Sybiraków.
Koło obejmujące obszar miasta i
gminy Darłowo utworzono 22 lutego 1991 r. Liczyło wówczas 32 członków. Pierwszym prezesem został nieżyjący już Zygmunt Pepliński. Jego
kolejnymi następcami byli: Leokadia
Libucha (1992 - 1995), Kazimierz
Strzechowski (1996 - 2001). Od
roku 2002 funkcję prezesa pełni
Janusz Kasperek.

W piątek 2 października 2009 r. odbyła się uroczystość poświęcona 10.
rocznicy utworzenia i funkcjonowania Miejskiego Gimnazjum im.
Stanisława Dulewicza w Darłowie.
Uroczystość rozpoczęła się Mszą Św.
w Kościele Mariackim. Następnie
burmistrz razem z Piotrem Dulewiczem, uczniem klasy III, wnukiem
pierwszego burmistrza i patrona
szkoły Stanisława Dulewicza, odsłonili ufundowaną przez samorząd i
umocowaną przy wejściu do szkoły
tablicę pamiątkową. Na niej umieszczono słowa, które często powtarzał

patron szkoły, również nauczyciel
gimnazjalny: „Bez przeszłości niema
przyszłości”. Po poświęceniu tablicy
przez proboszcza parafii M.B. Częstochowskiej dalszy ciąg uroczystości
przebiegał w murach Gimnazjum.
Rozpoczęła ją swoim wystąpieniem
dyrektor Małgorzata Świątkowska. Część artystyczna odbyła się
w formie teleturnieju pod nazwą
„Kocham Cię Szkoło”. Jego pomysłodawcą i prowadzącym była Ewa
Majdańska. Turniej odbył się pomiędzy byłymi i obecnymi dyrektorami gimnazjum a jej absolwentami.
Przeplatany występami muzycznymi
turniej ostatecznie wygrały dyrektorki. Kwiatów i gratulacji od władz
samorządowych, współpracujących
placówek oświatowych, rodziców i
organizacji pozarządowych nie było
końca. Uroczystość zakończyła się
zwiedzaniem szkoły.

RUSZA ORKIESTRA DĘTA !

Rozpoczęła się II edycja
„schetynówek”
Rozpoczęła się druga edycja naboru projektów w ramach Narodowego Programu Przebudowy
Dróg Lokalnych na lata 20082011. Założeniem programu
jest wsparcie budowy, przebudowy lub remontu kluczowych
odcinków dróg gminnych i
powiatowych. Darłowski samorząd złożył wniosek do Urzędu
Wojewódzkiego w Szczecinie
o dofinansowanie przebudowy
ulicy Słowiańskiej w Darłówku
Wschodnim. Całkowity koszt
przebudowy tej ważnej trasy turystycznej biegnącej wzdłuż morza wyniesie ogółem 5.215.000
zł. Ulica Słowiańska o długości
891 m łączy dwie główne ulice
Darłówka Wschodniego: ulicę J.

Dziesięciolecie
Gimnazjum

Conrada (droga wojewódzka nr
205 z Aleją Jana Pawła II. Obecnie Słowiańska o zniszczonej nawierzchni z kiepskim poboczem i
brakiem zatok postojowych oraz
fatalnymi chodnikami nie ma
również odwodnienia. Gotowa
dokumentacja techniczna przewiduje m.in zmianę nawierzchni ulicy i chodnika na kostkę
betonową, ulepszoną grysem
bazaltowym oraz instalację energooszczędnego oświetlenia. Po
przebudowie Słowiańska będzie
mieć także odwodnienie.
O tym, czy Darłowo dostanie
dotację na tą inwestycję w wysokości 50% dowiemy się na początku listopada.

Darłowski Ośrodek Kultury zaprasza
do grania w powstającej Darłowskiej
Orkiestrze Dętej. Orkiestrę tworzyć
będą muzycy którzy już potrafią grać
oraz osoby początkujące. Indywidualne lekcje gry na instrumentach dętych w Darłowskim Ośrodku Kultury prowadzi już muzyk pan Zenon
Lesner. Orkiestrą kierować będzie
pan Jan Schwarzlose. Na przesłuchania do orkiestry zapraszamy do kina
Bajka ( telefon 94 314 26 29, e-mail:
kultura@darlowo.pl). Zakupiono 30
nowych instrumentów, w tym dęte
niemieckiej firmy Arnolds & Sons,
gitary Ibanez i perkusję Tama na
kwotę łączną prawie 70.000 zł. Dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego wygrana w konkursie
na projekty to 40.000 zł, pozostała

kwota pochodzi z budżetu miasta.
Do przetargu stanęło 8 firm. Instrumentarium orkiestry tworzą po trzy
saksofony, puzony, trąbki, sakshorny, klarnety, flety, werble, 2 kornety,
tuba, bęben marszowy oraz talerze.
Orkiestra w przyszłości będzie grała
nie tylko w marszu ale też w salach
koncertowych dlatego zakupiono
także zestaw perkusyjny i gitary elektryczne. Oprócz instrumentów zakupiono krzesełka składane, pulpity,
wzmacniacze, mikrofony i inne akcesoria. Siedzibą orkiestry będzie sala
po byłej stołówce w Miejskim Gimnazjum. Darłowski Ośrodek Kultury otwiera w listopadzie salę prób dla
wszystkich chętnych muzyków rockowych.

Święto 29 Darłowskiej Eskadry Lotniczej

W środę, 23 września, swoje święto obchodziła 29. “Darłowska”
Eskadra Lotnicza.
W tym roku mija 47 lat od utworzenia w jej składzie sił Zwalczania
Okrętów Podwodnych. Lotnicy
morscy z Darłowa szczycą się blisko 50-letnią historią. W składzie
eskadry znajduje się grupa poszukiwawczo - ratownicza SAR, posiadająca śmigłowce ratownicze MI-14
PS oraz W-3RM Anakonda i klucz
śmigłowców bojowych MI-14 PŁ,
służący do zwalczania okrętów podwodnych. W licznych akcjach pełniący całodobowe dyżury piloci i
ratownicy uratowali setki ludzi.

Historia 29. Eskadry Lotniczej wiąże się nierozerwalnie z ponad 45-letnią obecnością lotnictwa w garnizonie Darłowo.
Zarządzeniem z dnia 23 sierpnia
1962 roku Szef Sztabu Generalnego
Wojska Polskiego nakazał dowódcy Marynarki Wojennej sformować
28. Eskadrę Ratowniczą MW. Początkowo na wyposażenie eskadry
trafiły śmigłowce SM-1 i SM-2. W
październiku 1965 roku, z dostarczonych z ówczesnego ZSRR śmigłowców Mi-4ME sformowano klucz
śmigłowców zwalczania okrętów
podwodnych. W 1966 roku jednostka została wyposażona w samoloty
AN-2, przeznaczone do lotów patrolowych. Pierwsze śmigłowce typu
Mi-2RM zostały wprowadzone do
służby w 1968 roku.
Pierwsze śmigłowce Mi-14PS przebazowano z byłego ZSRR do Darłowa w lutym 1984 roku. Z dniem 1
lipca 1988 roku pułk został zlikwidowany. Sprzęt i personel jednostki
wszedł do nowo powstałego 7. Pułku

Lotnictwa Specjalnego z miejscem
bazowania w Siemirowicach i Darłowie. Taki stan trwał do lipca 1991
roku, kiedy utworzono 40. Eskadrę
Zwalczania Okrętów Podwodnych i
Ratownictwa.
W związku z powstaniem Brygady
Lotnictwa MW z dniem 1 lipca 1995
roku na bazie rozformowanej eskadry utworzono dwie nowe jednostki:
2. Dywizjon Lotniczy oraz 4. Batalion
Zabezpieczenia.
Po ośmiu latach, wraz z kolejną
restrukturyzacją lotnictwa MW 1
stycznia 2003 roku, 2. Dywizjon
Lotniczy przeformowano w 29.
Eskadrę Lotniczą. Decyzją Ministra
Obrony Narodowej z dnia 7 kwietnia
2005 roku 29.
Dowódcy 29. Eskadry Lotniczej:
• kmdr por. pil. Wiesław Cuper (2003
- 2005)
• kmdr por. pil. Tomasz Pęcherzewski
(2005 - 2007)
• kmdr por. pil. Paweł Smereka (od 9
listopada 2007)

Konferencja z udziałem ministra Gawłowskiego
Na zdjęciu po lewej:
uczestnicy konferencji.
Zdjęcie na dole: wiceminister środowiska
Stanisław Gawłowski.

W porcie otwarto
terminal przeładunkowy

9 września przedstawiciele Morskiej Agencji w Gdyni otworzyli
w Darłowie przy ul. Portowej 11
nowy terminal przeładunkowy.
Morska Agencja Gdynia powstała na
początku 1951 roku w wyniku fuzji
kilku niezależnych agencji żeglugowych świadczących usługi w portach
Gdynia, Gdańsk, Ustka i Darłowo
od 1945 roku.
Upadek PP i UR „Kuter” w Darłowie umożliwił Morskiej Agencji w
Gdyni zakup nabrzeża Władysławowskiego, placów składowych oraz
budowę w Darłowie nowoczesnych
magazynów. Umożliwiło to jej przeładunki i przechowywanie szerokiej
gamy towarów.
Ministerstwo Infrastruktury podczas uroczystego otwarcia terminalu
przeładunkowego reprezentowała
dyrektor departamentu transportu
morskiego i żeglugi śródlądowej Ja-

nina Mentrak.
Będący na otwarciu burmistrz Arkadiusz Klimowicz przypomniał,
że miastu zależy na rozwoju portu
i jego użytkowników. Po skomunalizowaniu portu w ostatnich latach,
darłowski samorząd dzięki unijnemu wsparciu zainwestował prawie
12 mln na przebudowę portu i jego
nabrzeży w Darłówku.
Podczas zwiedzania terminala trwał
rozładunek ponad tysiąca ton dolomitu, który przywiózł statek mv
Clarity bandery Saint Vincent o
pojemności 1350 ton. Na następny
dzień zapowiadano przybycie kolejnego statku.
- Dążymy do tego, aby już w przyszłym roku nasze przeładunki w darłowskim porcie osiągnęły sto tysięcy
ton, co wymaga obsługi około 70
statków - mówił Michał Śmigielski
dyrektor MAG.

Kostka betonowa zamiast błota
Przez dwa dni 17 i 18 września
2009 r. obradowała w Darłowie
konferencja p.t. „Europejska sieć
ekologiczna natura 2000 w procesie długofalowego rozwoju gmin
nadmorskich Polski”. Jej pomysłodawcą i organizatorem z ramienia Związku Miast i Gmin Morskich był Tomasz Bobin - delegat
miasta Darłowa do tego zwiazku.
Patronat honorowy nad konferencją objął wiceminister środowiska
Stanisław Gawłowski.
Natura 2000 jest programem
utworzenia w krajach Unii Europejskiej wspólnego systemu (sieci)
obszarów objętych ochroną przyrody zapisaną w akcie akcesyjnym

do UE . Podstawą dla tego programu są dwie unijne dyrektywy:
Dyrektywa Ptasia i Dyrektywa
Siedliskowa. Celem programu jest
zachowanie określonych typów
siedlisk przyrodniczych oraz gatunków, które uważa się za cenne
i zagrożone w skali całej Europy.

Rondo w tym roku

Milion złotych na drogi wojewódzkie
w Darłowie

Zachodniopomorski Zarząd dróg
wojewódzkich rozstrzygnął przetarg na budowę ronda na skrzyżowaniu ulic Podzamcze, F. Chopina i M. Curie - Skłodowskiej.
Przebudowa skrzyżowania będzie
kosztować ponad 400 tys. złotych.
Prace maja być ukończone do 30
listopada. Darłowski samorząd będzie partycypował w kosztach tej
modernizacji.

Podsumowania konferencji dokonał wiceminister środowiska
Stanisław Gawłowski. Według S.
Gawłowskiego - błędem było brak
uzgodnienia przez Polskę i UE
okresu przejściowego w dostosowaniu naszego systemu prawnego
do unijnego w zakresie ochrony
środowiska. Bezpodstawnie wie-

Taką kwotę zarząd dróg wojewódzkich przeznaczy na modernizację
odcinków dróg wojewódzkich na
terenie miasta. 800 tys. zostanie wydane na odnowę (nowy asfalt) ulicy
Morskiej i Conrada.
Na ul. Conrada będą również zmodernizowane chodniki. To koszt ok.
160 tys. złotych. Burmistrz Darłowa

rzono, że Polska ma doskonały
system ochrony środowiska, a
tak nie było. Teraz pośpiesznie
musimy nadrabiać zaległości w
tej dziedzinie. Wiceminister środowiska uznał jednak za wysoce
pożyteczną wymianę myśli i doświadczeń do jakiej doszło podczas konferencji. Spotkanie praktyków, naukowców, urzędników
rozwiało wiele problemów związanych z obszarami Natura 2000.

zadeklarował w porozumieniu, że
50% tej kwoty potrzebnej na chodniki będzie pochodzić z kasy miasta.
100 tys. złotych zarząd dróg przeznaczy na nowy asfalt na odcinku ul.
M. Curie - Skłodowskiej.
Wszystkie prace najprawdopodobniej zostaną wykonane przed wakacjami.

Przy blokach przy ul. Rynkowej powstają
dwa nowe parkingi. Inwestorem jest miasto, wykonawcą firma DROBET.

Koszt obu parkingów to ok. 168 tys. złotych. Prace będą zakończone w październiku.

Darłowski jubileusz grupy artystycznej Łodź Kaliska
Przez dwa dni 11 i 12 września grupa
artystyczna „Łódź Kaliska” obchodziła w Darłowie jubileusz 30 - lecia
działalności.
Z tej okazji zorganizowano dwudniową konferencję naukową w hotelu Apollo w Darłowie po nazwą
„Rola rocznic, jubileuszy i obchodów w rozwoju sztuki współczesnej
(oraz dawnej)”. Opiekunem naukowym konferencji była prof. dr hab.
Ewa Nowina-Sroczyńska. Patronat
honorowy nad konferencją mieli
prezydent Łodzi i burmistrz Darłowa.
W kinie „Bajka” odbył się - przegląd
filmów Łodzi Kaliskiej. Jednocześnie
grupa artystyczna Łódź Kaliska przygotowała wystawę w Zamku Książąt
Pomorskich, przedstawiającą cząstką
bogatego dorobku artystów.
Drugiego dnia w centrum Darłowa
na ulicy Powstańców Warszawskich
powtórzono happening - “Przegrodzenie ulicy czarną szmatą celem
zrobienia zamieszania ..”. oraz odsłonięto na chodniku tablicę pamiątkową.
Na zakończenie jubileuszu, na plaży w Darłówku, po zachodzie słońca odbył się happening - „Łyżka
Chili - BABKI ROCZNICOWE”.
Wykonano na nim 295 małych i 5
dużych babek z piasku ułożonych w
krąg. Artyści Łodzi Kaliskiej: Marek
Janiak, Adam Rzepecki, Andrzej
Świetlik, Andrzej Wielogórski dokonali przecięcia czarnej wstęgi scyzorykiem, po czym zapalali w środku
kręgu sztuczne ognie, co chwilę uciekając w kierunku Bałtyku.
Organizatorami jubileuszu byli:
Urząd Miasta Darłowo, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej
Uniwersytetu Łódzkiego, Muzeum
w Darłowie - Zamek Książąt Pomorskich, DOK, grupa “Łódź Kaliska”.

Otwarcie wystawy prac w darłowskim zamku. Od lewej stoją: Jerzy Buziałkowski - dyrektor muzeum, Arkadiusz Klimowicz oraz członkowie Łodzi Kaliskiej:
Andrzej Świetlik, Marek Janiak, Adam Rzepecki, Andrzej Wielogórski (Makary).

Żywe eksponaty - członkowie Łodzi Kaliskiej ze swoimi muzami w gablocie
wystawienniczej.

Po 30 latach na ulicy Powstańców Warszawskich członkowie grupy Łódź Kaliska powtórzyli swój pierwszy happening “Przegrodzenie ulicy czarną

W happeningu wzięli udział członkowie grupy Łódź Kaliska, zaproszeni goście i mieszkańcy Darłowa.

szmatą celem zrobienia zamieszania” ...

ŁÓDŹ KALISKA
Od samego początku działa w składzie: Marek Janiak, Andrzej Kwietniewski, Adam Rzepecki, Andrzej
Świetlik i Makary (Andrzej Wielogórski).
Powstała w 1979 roku jako formacja
neowangardowa, mająca na celu
badanie aspektu widzenia i rejestracji o charakterze fotomedialnym, przede wszystkim w zakresie
fotografii, filmu eksperymentalnego i performance. W 1980 i 81 r.
zmieniła swój program artystyczny
na zdecydowanie bardziej dadaistyczno-surrealistyczny, o w swym
wyrazie happeningowy i anarchistyczny, atakując i ośmieszając polską formację neoawangardy oraz
przedstawiając absurdalność życia
w PRL-u.
Od końca lat 90. styl fotografii Łodzi
Kaliskiej był w dalszym ciągu groteskowy, sarkastyczny, a celem była
permanentna zabawa, ale w sensie
formalnym zdjęcia zaczęły nawiązywać do fotografii modernistycznej z
przełomu XIX/XX w., kiedy wszechstronny sposób analizowano zapis
ruchu.
Od marca 2007 roku grupa Łódz Kaliska działa w składzie: Marek Janiak,
Adam Rzepecki, Andrzej Świetlik i
Andrzej Wielogórski.
Źródło: PWN, lodzkaliska.pl

Po happeningu członkowie grupy artystycznej odsłonili tablicę upamiętniającą pierwsze darłowskie działania stowarzyszenia.

Tradycyjna procesja przeszła ulicami miasta

Uroczystość 30-lecia zakończyła się urodzinowym performancem
na plaży wschodniej w Darłówku.
W 512 rocznicę największej powodzi w dziejach Darłowa około
300 osób uczestniczyło w błagalno
- pokutnej procesji w Darłowie,
związanej z „Morskim Niedźwiedziem”, jaki nawiedził miasto 16
września 1497 roku.
Ucierpiało mocno samo miasto, w
spichlerzach nad rzeką było pełno
wody i wiele towarów się zmarnowało, okna w kościele zostały rozbite,
w kościele parafialnym spadła część
dachu z wieży, runęło też przedbramie Bramy Wieprzańskiej. W Kościele, pleban i burmistrz, ogarnięci
wielkim strachem, ślubowali każdego roku w owym dniu, świętować po
uroczystym nabożeństwie i ku chwale Boga, Najświętszej Maryi i wszystkich świętych, przejść z procesją

wokół miasta, przy czym rada miała
nieść ufundowaną piękną świecę woskową i rozdzielać jałmużnę.
Ustanowiona w 1497 r. procesja odbywała bez przerwy do 1945 r.
Potem jej zabroniono. Dopiero w
1991 r. wznowił procesję ówczesny
proboszcz o. Janusz Jędryszek.
Tegoroczna procesja pod przewodnictwem biskupa pomocniczego
diecezji koszalińsko - kołobrzeskiej
Pawła Cieślika przeszła ulicami Darłowa z kościoła św. Gertrudy do Kościoła Mariackiego, gdzie odprawiono mszę świętą. Jak zwykle tak i teraz
świecę ufundowaną przez samorząd
nieśli naprzemian burmistrz Arkadiusz Klimowicz i przewodniczący
rady miejskiej Zbigniew Grosz wraz
z innymi radnymi.

Wiosną będzie promenada Będzie osiedle Wybickiego
Przy ulicy Józefa Wybickiego, która
z jednej strony łączy się z ulicą Mieczysława Karłowicza, a z drugiej z
ulicą Witolda Lutosławskiego miasto sprzedało 23 nieruchomości pod
zabudowę indywidualną. Do sprzedaży pozostała jedynie jedna nieruchomość. Aby umożliwić transport
materiałów budowlanych do czte-

rech wznoszonych tam obecnie domów wybudowano tzw. drogę technologiczną. Na długości 407 metrów
położono dwa ciągi płyt żelbetowych
kosztem 43.861 zł. Wkrótce przy
tej ulicy w pobliżu rzeki Wieprzy
powstanie osiedle domków jednorodzinnych. Nie tylko tam trwają
prace budowlane. Także przy ulicy

Stefana Żeromskiego znany darłowski przedsiębiorca Andrzej Wielocha
buduje trzykondygnacyjny apartamentowiec. Stawiają go górale spod
Zakopanego. Co ciekawe deski na
krokwie cięte są w niedalekim tartaku należącym do właściciela wznoszonego budynku.

Dom przy ul. S. Żeromskiego

Rozstrzygnięto
nieograniczony
przetarg na budowę nadmorskiej
promenady w Darłówku Wschodnim.
Na brzegowym falochronie obok
Latarni Morskiej w Darłówku
Wschodnim zostanie wybudowana w przyszłym roku nadmorska
promenada. Na ten cel darłowski
samorząd otrzyma 50-procentowe
dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Zachodniopomor-

skiego na lata 2007 - 2013. Na budowę nadmorskiej promenady w
Darłówku wschodnim wpłynęły trzy
oferty. Nieograniczony przetarg na
tę inwestycję wygrało Przedsiębiorstwo Produkcyjne „Selfa” z Koszalina, które podjęło się jej budowy
za kwotę 2.580.756 zł . Całkowita
kosztorysowa wartość projektu wynosi 5.289.579 zł.
Zakończenie budowy nadmorskiej
promenady planuje się do 30 czerwca przyszłego roku.

Domy przy ul. Wybickiego

Powstaje osiedle domków

Nowe stare kino
Wygodniej po osiedlu
Kilka dni temu ukończono budowę ostatniego odcinka chodnika biegnącego wzdłuż ul. Henryka
Wieniawskiego o długości 185 m.
Chodnik z polbruku dochodzi do
ul. Św. Gertrudy przy której znajduje się komunalny cmentarz. Koszt
inwestycji wynosi 42 tys. zł.

Zakończył się remont darłowskiego
kina „Bajka”. W listopadzie ubiegłego roku Polski Instytut Sztuki Filmowej, wspierający rozwój infrastruktury kinowej na wniosek Darłowskiego Ośrodka Kultury dofinansował kwotą 30.000 zł kolejny etap
modernizacji kina. Samorząd dołożył do tego 52.000 zł. Za te pieniądze wymieniono w sali kinowej świa-

tła awaryjne, wyremontowano schody główne, wykonano nową elewację frontową i boczną na budynku,
zainstalowano nowy napis świetlny,
wymieniono okna i drzwi w piwnicy oraz część instalacji elektrycznej.
Dzięki temu i wcześniejszym pracom modernizacyjnym liczące sobie
ponad 80 lat kino „Bajka” zyskało na
funkcjonalności.

Przebudowa
ul. Juliusza
Słowackiego

W Darłowie przy ulicy Fryderyka
Chopina, na zapleczu ul. Mieczysława Karłowicza na dwuhektarowej prywatnej działce buduje się w
pierwszym etapie 10 domów tzw.
bliźniaków z garażami. Zajmuje się
tym Zakład Projektowo – Budowlany - Raczkowski Marek. Zakład od
początku swojej działalności zajmuje
się budowaniem domów mieszkalnych pod klucz. Założona w roku
1992 przez mgr inż. Marka Raczkowskiego firma projektuje, buduje i
realizuje rosnące potrzeby lokalnego
rynku nieruchomości. Budowane

PRZED
Do niedawna był to jeden z najbrzydszych budynków mieszkalnych
w Darłowie. Zbudowany ponad pół wieku
temu blok mieszkalny
przy ulicy Kościelnej 2-4
zapewnia lokum 16 rodzinom.

Rozstrzygnięto przetarg
na budowę deptaka
Na budowę deptaka w Darłówku
zachodnim na ulicy Władysława
IV wpłynęło sześć ofert.
Nieograniczony przetarg na tę proturystyczną inwestycję wygrała firma
Budowlana z Nowych Bielic. Będzie
ona realizować ten projekt dofinansowany w połowie z Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata
2007 - 2013 za kwotę 1.353.408
zł. Kosztorysowa wartość inwestycji

wynosi 1.920.000 zł. Potwierdza to
tezę, że warto inwestować w kryzysie, gdyż taniej realizuje się wszelkie
inwestycje.
Przebudowa w Darłówku zachodnim ulicy Władysława IV na odcinku od rozsuwanego mostu do
ul. Wilków Morskich zmieni funkcję ulicy na deptak. Realizację tej potrzebnej inwestycji planuje się zakończyć do 30 czerwca 2010 r.

na sprzedaż domy będą posiadać 70
do 80 m2 powierzchni użytkowej.
Odpowiednio bliźniak będzie miał
podwojoną powierzchnię mieszkalną. W zależności od zawartej umowy
domy mogą być wykończone łącznie
z kolorem wykładziny, czy tapety
oraz rodzajem posadzonych drzewek
lub przekazane w stanie wymagającym wewnętrznego wykończenia.
Pierwszy z domów bliźniaków zostanie wykonany w stanie surowym
jeszcze w tym roku i wykończony w
okresie zimowym.

PO
Trwa budowa ul. Słowackiego. Do tej
pory była to ulica gruntowa. Przetarg
na realizację tej inwestycji wygrała
firma Dorosiński z Darłowa. Wartość
inwestycji to blisko 372 tys. złotych.
Prace będą ukończone do 30 listopada.

Po
kompleksowej modernizacji
budynek przy ul.
Kościelnej 2- 4 wygląda jak nowy i
nawiązuje swoim
charakterem do zabudowy staromiejskiej.

Pogłębianie toru Wędkarze lubią Darłowo
wodnego

Latem w porcie trwały prace
przy pogłębianiu toru wodnego
zapiaszczonego przez wody Wieprzy i Grabowej. Roboty zlecił
Urząd Morski w Słupsku.
Przetarg na roboty wygrała firma
holenderska. Łącznie ze środkowopomorskich portów ma być
wydobyte ponad 200 tysięcy metrów sześciennych ziemi.

Największy zakres prac przewidziano w tym roku w Darłowie i
w Ustce, gdzie ma być wydobyte
z dna po 100 tys. metrów sześciennych piachu. Kolejne 100
tys. kubików przypadnie łącznie
na pozostałe porty: Łebę, Kołobrzeg, Dźwirzyno oraz być może
także na Rowy.

16 rodzin wprowadzi się
do nowych mieszkań

Koło Polskiego Związku Wędkarskiego „Łosoś” w Darłowie zorganizowało w ostatnich dniach sierpnia
trzecie ogólnopolskie zawody wędkarskie „Darłowska Plaża - 2009”.
Na zawodach łowiono metodą gruntową na dwie wędki zakończone
dwoma haczykami. W nocnych połowach wzięło udział rozstawionych
42 wędkarzy wzdłuż plaży wschodniej do Mierzei Kopańskiej. Tegoroczne warunki nie sprzyjały wędkarzom. Duża fala i silny wiatr szybko spychały zarzucone przynęty na
brzeg. Przelotne deszcze nie ułatwiały życia wędkarzom. Organizatorzy
zawodów spisali się na medal. Roznosili w nocy gorące posiłki i napoje. Zawody obserwowali i utrwalali
redaktorzy Telewizji Programu „TAAAKA RYBA” i miesięcznika „Wiadomości Wędkarskie”. Zawody miały wspaniałą atmosferę. Wielu wędkarzy przybyło z rodzinami i namio-

dotację z budżetu państwa. Wykonawcą osiedla jest firma SELFA z Koszalina. Warto zauważyć, że to pierwsze od wielu lat
mieszkania wybudowane przez
samorząd. Ostatnie powstały 12
lat temu w bloku przy ul. Karłowicza 4.

tami, które rozłożyli na plaży. Mimo
bardzo trudnych warunków złowiono 15 wymiarowych ryb. Zwyciężył Andrzej Pawelczyk ze Szczecinka zdobywając 3740 punktów

przed Robertem Tomczakiem także ze Szczecinka - 2060 pkt., Trzecim w klasyfikacji ogólnej i najlepszym z Darłowa był Mirosław Bogdański - 1760 pkt.

ZAINWESTOWALI W PRZYSZŁOŚĆ
W Zespole Szkół im S. Żeromskiego realizowany jest projekt „Zajęcia filmowo-dziennikarskie” w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki,
finansowany ze Społecznego
Funduszu Europejskiego.
W ramach projektu młodzież
z darłowskiego liceum wzięła
udział w dwudniowych warsztatach, które odbyły się 19-20
września 2009r. w hotelu Delfin
w Dąbkach. Program szkolenia
obejmował zagadnienia z dziennikarstwa oraz edukacji filmowej.
Pierwszego dnia warsztaty poprowadził pan Piotr Drzewiecki,
wykładowca edukacji medialnej na Uniwersytecie Kardynała
S. Wyszyńskiego w Warszawie,
przygotował dla młodych ludzi
interesujące zajęcia z zakresu krytyki i recenzji filmowej, historii
kina, podczas której uczniowie
przyjrzeli się początkom kina,
aż do współczesnych reżyserów:
Larsa von Triera oraz Tarantino.
Szczególne wrażenia na młodych
odbiorcach kina zrobiły pierwsze
nieme filmy.

Schody jak nowe

W najbliższych dniach 16 rodzin
otrzyma klucze do nowych lokali socjalnych, które powstały w
czterech budynkach przy ul. Fryderyka Chopina. Koszt tej miejskiej inwestycji to ok. 2,4 mln
złotych. Na budowę udało się
pozyskać dwudziestoprocentową

Organizatorzy zawodów: Piotr Ebel, Paweł Paćkowski i Antoni Hołub.

W miejsce starych zniszczonych
i niebezpiecznych schodów powstały nowe. W ten sposób
mieszkańcy osiedla przy ul. Wieniawskiego mają dogodne przejście „na skróty” na ulicę Św. Gertrudy.
Z nowych schodów najbardziej
zadowoleni są ludzie starsi, tym
bardziej, że wcześniej nie było tu
poręczy. Koszt budowy schodów
pokryło miasto i wyniósł on ok.
15 tys. złotych.

Oprócz ciekawych zajęć młodzież korzystała również z basenu, sauny, a wieczorem, po
wyczerpującym dniu, bawiła się
przy ognisku.
Drugi dzień obfitował również
w wiele ciekawych zajęć. Zaproszonymi gośćmi byli : pani
Ewa Winnicka oraz pan Cezary
Łazarewicz, dziennikarze tygodnika „Polityka”. Wprowadzili
młodzież w interesujący świat
redakcji prasowej, uczyli jak napisać dobrego newsa i wymyślić
„chodliwy” tytuł artykułu. Przybliżyli pracę dziennikarza, a także

uczyli , jak przeprowadzić wywiad. Wielką niespodzianką było
wejście gościa pana Sebastiana
Karpiniuka - przewodniczącego
Komisji ds. Nacisków. To właśnie z nim młodzi ludzie mieli
przeprowadzić wywiad, i wypróbować to, czego się nauczyli podczas warsztatów. Pytania dotyczyły przede wszystkim pracy posła,
jego funkcji, planów związanych
z polityką.
Młodzi filmowcy i dziennikarze z liceum planują już następne
przedsięwzięcie, chcą wypróbować to, czego się nauczyli podczas maratonu filmowego.
Joanna Witkowska

Nowy rok szkolny u Żeromskiego Zespół Szkół w Darłówku rozpoczyna nowy rok szkolny
W Zespole Szkół im. Stefana Żeromskiego w Darłowie kształcić się
będzie w nowym roku szkolnym
2009/2010 - 399 uczniów. Uczyć
ich będzie 29 osobowa kadra nauczycieli, z których 15 jest dyplomowanych, 7 mianowanych oraz
7 kontraktowych. Szkoła ma 16
pracowni przedmiotowych i dydaktycznych, w tym po dwie do nauki
języka polskiego i niemieckiego,
pracownie matematyczne oraz geograficzną, ekonomiczno - angielską,
biologiczną, fizyczną, chemiczną, do
nauki języka angielskiego a także salę
gimnastyczną i siłownię.
Szkoła ma również dwie pracownie
informatyczne. Pracownie posiadają
komputery z osprzętem, telewizory,
magnetowidy, DVD, sprzęt audiowizualny i kserokopiarki wykorzystywane do celów dydaktycznych.
W pracowniach informatycznych,
matematycznej, fizycznej oraz ekonomiczno - angielskiej uczniowie
korzystają do celów dydaktycznych
z internetu Neostrada. Podobnie jest

w szkolnej bibliotece, która spełnia
rolę Multimedialnego Centrum Informacji. Zajęcia odbywać się będą
w godzinach od 8 do 15:15.
Planuje się również prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań oraz zajęć sportowych w ilości 2
godziny na oddział. Podczas wakacji
w ramach przyznanych i wykorzystywanych w środków we własnym zakresie przeprowadzono drobne prace
remontowo - naprawcze w klasach,
toaletach i holu oraz w pracowni
komputerowej nr 5.
W ramach programu „Moje Boisko - ORLIK - 2012”. zbudowano
i oddano do dyspozycji uczniów i
mieszkańców w maju b.r. zespół boisk przy Zespole Szkół im. S. Żeromskiego w Darłowie.
Z nowym rokiem szkolnym dyrektorem Zespołu Szkół im. S. Żeromskiego będzie Bogdan Herbeć, do
niedawna dyrektor Zespołu Szkół w
Darłówku.

ny do godzin rozpoczęcia i zakończenia zajęć lekcyjnych. Podobnie jak
poprzednio szkoła będzie prowadzić
dodatkowe zajęcia sportowe.
W ramach UKS „Sztorm” będą rozgrywki w piłkę siatkową, a w ramach
PUKS „Neon” pływanie. Zajęcia w
szkole odbywać się będą w godzi-

nach od 730 do 1450. W okresie
wakacji wyremontowano podłogi
w świetlicy i górnym korytarzu, a
wcześniej zakupiono szafki ubraniowe oraz meblościankę.
Dyrekcja szkoły planuje w nowym
roku szkolnym nadanie imienia Zespołowi Szkół i wręczenie sztandaru.

Trójka gotowa na rozpoczęcie nowego roku szkolnego

Nowy rok szkolny w Gimnazjum
im. Stanisława Dulewicza
W Miejskim Gimnazjum im Stanisława Dulewicza w Darłowie w
nowym roku szkolnym 2009/2010
naukę rozpocznie 360 uczniów w 16
oddziałach.
Dyrektor Małgorzata Świątkowska
zatrudniła 36 nauczycieli z wyższym
wykształceniem, w tym 34 pełnozatrudnionych i dwóch na niepełnym
etacie. Kadra pedagogiczna składa
się z 26 nauczycieli dyplomowanych, 6 mianowanych, 1 kontraktowego i 1 stażysty. Aż 26 nauczycieli
ukończyło studia podyplomowe i 10
posiada ukończone kursy do nauczania drugiego przedmiotu. Miejskie
Gimnazjum posiada 16 dużych klas
lekcyjnych, 1 mniejszą, 2 pracownie
komputerowe, salę gimnastyczną
oraz świetlicę szkolną. Szkoła będzie
prowadzić zajęcia lekcyjne w godz.
od 730 do 16.
W nowym roku szkolnym Gimnazjum będzie realizowało również zajęcia pozalekcyjne. Uczniowie będą
uczęszczać na zajęcia kół przedmiotowych takich jak np.: informatyczne, matematyczne, matematyczno
- fizyczne, biologiczne, geograficz-

W Zespole Szkół w Darłówku naukę
rozpocznie w nowym roku szkolnym
222 uczniów w tym w Szkole Podstawowej nr 4 - 124 i w Gimnazjum
98.
Dyrektor Zespołu Szkół zatrudnił
25 nauczycieli, w tym 20 na pełnym
etacie i 5 na część etatu. Kadra pedagogiczna składa się z 13 nauczycieli
dyplomowanych, 6 - mianowanych,
5 - kontraktowych oraz 1 stażysty.
Kwalifikacje kadry pedagogicznej
całkowicie zaspakajają potrzeby
szkoły w zakresie realizacji zadań
oświatowych.
Dyrekcja zatrudnia również pedagoga szkolnego, logopedę oraz nauczyciela w świetlicy zajmującego
się uczniami dojeżdżającymi. Szkoła
dysponuje 11 salami dydaktycznymi, w tym salą komputerową, salą
gimnastyczną, świetlicą, biblioteką
oraz stołówką. Do Zespołu Szkół
dojeżdża 135 uczniów autobusami
PKS, a rozkład jazdy jest dostosowa-

ne, dziennikarskie i biblioteczne.
Kontynuowane będą zajęcia rekreacyjno - sportowe z piłki siatkowej
dziewcząt i chłopców, piłki nożnej
oraz lekcje tańca nowoczesnego.
W dalszym ciągu swoją działalność
prowadzić będą drużyny harcerskie,
Chór Szkolny, Klub Wolontariusza
i Zespół Recytatorski. Szkoła jest
dobre przygotowana nie tylko do
zajęć dydaktycznych, ale również do
zajęć opiekuńczo - wychowawczych.
Codziennie będzie czynna świetlica,
gdzie m.in. młodzież uzyska pomoc
w odrabianiu lekcji.
Poza tym prowadzone będą także
zajęcia rewalidacyjne i zajęcia wyrównawcze. Do pomocy w realizacji
zadań opiekuńczo - wychowawczych
oraz profilaktycznych zatrudniony
jest pedagog szkolny. W związku
z niżem demograficznym Miejskie
Gimnazjum odstąpiło jedno piętro
w skrzydle dydaktyczno - żywieniowym na działalność Miejskiej Świetlicy Środowiskowej „Bezpieczna
Przystań” oraz dla organizacji pozarządowych.

W Szkole Podstawowej nr 3 im Żołnierza Wojsk Ochrony Pogranicza w
nowym roku szkolnym 2009/2010
będzie się kształcić 615 uczniów w
29 oddziałach. Szkoła ma do dyspozycji 23 sale dydaktyczne, salę gimnastyczną, salę do ćwiczeń, bibliotekę z czytelnią multimedialną oraz
świetlicę.
Od września 2009 r., zgodnie z arkuszem organizacyjnym szkoły będzie zatrudnionych 54 nauczycieli,
z których 27 jest dyplomowanych i
23 mianowanych. W szkole pracuje
także 10 pracowników obsługi i 4 w
administracji.
W dalszym ciągu w szkole odbywać
się będą zajęcia pozalekcyjne w takich kołach jak n.p.: dziennikarskie,
historyczne, regionalne, plastyczne,
muzyczne, informatyczne, ekologiczne, teatralne, j. niemieckiego.
Ponadto odbywać się będą: zajęcia
korekcyjno - kompensacyjne, zajęcia
wyrównawcze, zajęcia przygotowujące do testów, zajęcia rewalidacyjne,
zajęcia z gimnastyki korekcyjnej,
wychowanie do życia w rodzinie
W celu realizacji zadań opiekuńczowychowawczych w szkole prowadzone będą w godz. 7.30 - 1545 zajęcia świetlicowe. Ponadto uczniowie
będą mieli zapewnioną opiekę peda-

goga i psychologa. W szkole zatrudniony jest także pracownik ochrony.
W roku 2009 r. zakończyła się budowa boiska do piłki nożnej ze sztucznej trawy w ramach akcji „Blisko boisko”. Wyremontowano sale, szatnię,
świetlicę i pomieszczenia gospodarcze na niskim parterze, pomalowano
salę gimnastyczną, wyremontowano
zaplecze sportowo - gimnastyczne.
Wymieniono drzwi i podłogi w 10
salach lekcyjnych, położono nowe
sufity w 4 salach, ogrodzono tereny
szkolne oraz dostosowano szkołę
dla potrzeb osób niepełnospraw-

nych. Ponadto przeprowadzono
remont ciągów komunikacyjnych,
wymieniono zbiornik wyrównawczy,
posadzkę w sali nr 9 oraz zakupiono ławki i krzesła do dwóch sal. Z
nowym rokiem szkolnym dyrektorem SP nr 3 będzie 32 - letni mgr
Andrzej Protasewicz, do niedawna
nauczyciel w Miejskim Gimnazjum.
Dwukrotnie uzyskał tytuł najlepszego nauczyciela przedsiębiorczości
w województwie zachodniopomorskim.

Nowy rok szkolny w przedszkolach
Darłowskiemu samorządowi podlegają trzy przedszkola: Przedszkole nr
1. Przedszkole nr 2 im. Janiny Porazińskiej i Przedszkole nr 3 „Jacek
i Agatka”. Jak wynika z informacji
dyrektorów tych placówek oświatowych w roku szkolnym 2009/2010
do darłowskich publicznych przedszkoli będzie uczęszczać 363 dzieci,
w tym 75 do nr 1, 205 do nr 2 i 83
do nr 3. Uczyć i bawić ich będzie 30
nauczycieli, a obsługą zajmie się 45
pracowników. Roczny koszt utrzymania samorządowych przedszkoli
wynosi niemal cztery miliony zł. Ten

sam koszt w przeliczeniu na jedno
dziecko wynosi ponad 11 tys. zł. W
przedszkolu nr 1 w okresie wakacji
wymalowano pomieszczenia dydaktyczne, salę do gimnastyki, korytarze
i kuchnię, naprawiono piaskownicę
zamontowano zestaw rekreacyjny
w ogrodzie oraz położono glazurę
przy umywalce. W przedszkolu nr

2 przeprowadzono remont sali nr 3
oraz szereg innych drobnych remontów i konserwacji. W Przedszkolu
„Jacek i Agatka” w przerwie wakacyjnej pokryto ściany magazynów
kuchennych płytkami ceramicznymi
oraz pomalowano sale przedszkolne i
żłobkowe, a także kuchnię i hol.

Jubileusz 50-lecia małżeństwa

Z burmistrzem Arkadiuszem Klimowiczem rozmawia Leszek Walkiewicz

Zaciskamy budżetowego pasa
Czego możemy się spodziewać po
budżecie na rok 2010?

18 sierpnia w Zamku Książąt Pomorskich w Darłowie odbyła się
miła uroczystość związana z 50-leciem pożycia małżeńskiego. Jubilatami byli Stanisław i Eugenia Huzarek.
Burmistrz odznaczył jubilatów Medalami za Długoletnie Pożycie Mał-

żeńskie, nadanymi przez Prezydenta
RP.
Państwo Huzarek to emerytowani
nauczyciele związani z darłowskim
liceum. Pani Eugenia była polonistką, a pan Stanisław nauczał fizyki i
przez pewien okres był dyrektorem
szkoły.

Pół wieku razem

W sobotę 26 września Złote Gody
obchodzili Roman i Stanisława Ryszka.

Jubilaci zostali odznaczeni przez Prezydenta RP medalami za długoletnie
pożycie małżeńskie.

Za filią: Lewandowski, Walków, Herbeć, Gąsecka, przeciw - Berliński

Filia starostwa obroniona
Starosta Andrzej Lewandowski
wraz ze wspierającymi go radnymi stoczył batalię o utrzymanie w
budżecie powiatu inwestycji związanej z utworzeniem filii starostwa
powiatowego w Darłowie.
Aktualnie zakończono przetarg na
wykonanie robót budowlanych. Wykona je firma KOMBUD z Darłowa.
Prace potrwają do końca listopada
i będą kosztowały ok. 120 tys. złotych. Filia starostwa powstanie w
budynku internatu Zespołu Szkół
Morskich przy ul. Żeromskiego.
Otworzy swoje podwoje dla interesantów na początku roku 2010.
Początkowo będzie można w filii załatwiać sprawy w wydziale komuni-

kacji. Następnie planuje się również
przeniesienie tu wydziałów budownictwa i geodezji.
Na ostatniej sesji rady powiatowej
grupa radnych opozycyjnych, głównie ze Sławna domagała się wstrzymania prac związanych z utworzeniem filii. Ich wniosek jednak nie
przeszedł. Za filią w Darłowie oprócz
starosty Lewandowskiego głosowali
darłowscy radni wiceprzewodniczący rady Krzysztof Walków (PO),
Bogdan Herbeć (PO) i Magdalena
Gąsecka. Jedynym darłowskim radnym, który był przeciw filii w Darłowie i popierał radnych ze Sławna
był wybrany z listy PiS Eugeniusz
Berliński.

Ze względu na kryzys musimy nauczyć się zaciskać pasa. Budżet miasta w dużej części powiązany jest
z budżetem państwa. Spadek dochodów budżetu państwa automatycznie powoduje, że i do miejskiej
kasy wpływa mniej pieniędzy. Kryzys spowodował, że słabo sprzedają
się również działki budowlane. To
wszystko oznacza, że miejski budżet
się skurczył. Natomiast część wydatków, które musi ponosić miasto
ciągle rośnie. Podam dwa proste
przykłady: budowa nowej czy modernizacja jakiejś ulicy pociąga za
sobą nowe koszty i to koszty nie
jednorazowe ale stałe. Taka ulice
trzeba przecież sprzątać, odśnieżać i
oświetlać. Czym więcej nowych ulic,
tym nasze wydatki na utrzymanie
dróg rosną. Drugi przykład dotyczy szkół. Mamy rozbudowana siec
szkolną, a dzieci i młodzieży w tych
szkołach systematycznie ubywa. Pieniądze, które przekazuje państwo na
funkcjonowanie szkół powiązane są
z ilością dzieci. Jeśli dzieci w darłowskich szkołach jest mniej to i mniejsze środki dostajemy od państwa. A
przecież utrzymanie obiektów szkolnych kosztuje w zasadzie tak samo
wtedy, gdy w szkole jest tysiąc dzieci
czy pięćset.
Jednocześnie rząd systematycznie
podnosi płace nauczycielom. Oni
sami również podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe, a to pociąga
również automatycznie podwyżki
pensji. Cieszę się, że nasi darłowscy
pedagodzy są coraz lepiej wykształceni. Ale bądźmy uczciwi, dla budżetu miasta jest to coraz większe
obciążenie. Podsumowując - utrzymanie szkół i przedszkoli coraz więcej kosztuje, a pieniędzy na utrzymanie szkół dostajemy coraz mniej.
Na funkcjonowanie przedszkoli „z
góry” nie otrzymujemy ani złotówki.
W 90 procentach koszt utrzymania
przedszkoli pokrywa miejska kasa,
reszta pochodzi od rodziców.

Czy to oznacza, że w 2010 nic się
w mieście pozytywnego dziać nie
będzie?
Ależ nie! Będziemy prowadzić wiele
inwestycji, głównie współfinansowanych przez Unię Europejską [o
szczegółach piszemy w tym numerze
- przyp. red.]. Mniej jednak pieniędzy wydamy na imprezy, promocję
miasta i sport. Bo po prostu tych
pieniędzy na to mieć nie będziemy.
Nowa ustawa o finansach publicznych narzuca nam również rygor
zrównoważenia bieżących wydatków
z bieżącymi dochodami. To oznacza, że nie będziemy mogli części
dochodów z prywatyzacji majątku
komunalnego przeznaczać na bieżące funkcjonowanie miasta. Te nowe
rygory spowodowały, że musiałem
podjąć bardzo trudne i bolesne decyzje o zwolnieniu części pracowników komunalnych. Redukcje dotyczą osób zatrudnionych zarówno w
urzędzie miejskim, jak i w jednostkach organizacyjnych powiązanych z
budżetem miasta, takich jak szkoły,
przedszkola, MOPS, MZBK, OSiR
i DOK. Pracownicy ci, głównie z
administracji, odchodzą nie dlatego,
że źle pracują ale dlatego, że miasta
nie stać na ich utrzymanie. Po prostu
nie mamy na to pieniędzy. Gdybyśmy nikogo nie zwolnili to za kilka
miesięcy moglibyśmy mieć problemy z wypłatą pensji dla wszystkich
pracowników komunalnych. Dlatego musiałem podjąć takie trudne,
przykre decyzje.
Kierowanie miastem to nie tylko
podejmowanie takich decyzji, które wywołują aplauz. Burmistrz jest
zmuszony czasami podejmować decyzje również bardzo bolesne. Część
osób, które kończą swoją pracę w
administracji samorządowej przejdzie na emeryturę. Mam nadzieję,
że większość zwalnianych znajdzie
nową pracę. Niewykluczone, że kiedy kryzys minie i sytuacja budżetu
miasta się poprawi to część zredukowanych pracowników może otrzyma
oferty powrotu do pracy w dotych-

czasowych miejscach.
Jedną z osób, która niedawno straciła pracę jest komendant straży
miejskiej. Czy to zwolnienie też
miało związek z kryzysem?
Absolutnie nie! Zwolniłem Henryka
Siewierskiego ponieważ w godzinach
pracy, w mundurze, w siedzibie straży miejskiej pił alkohol i upił się. W
ten sposób rażąco naruszył obowiązki pracownicze i utracił moje zaufanie jako przełożonego. Ponieważ pan
Siewierski był jednocześnie przewodniczącym komisji zakładowej
związku zawodowego, to jego zwolnienie wymagało zgody związkowców. Poprosiłem pana Siewierskiego
o złożenie dymisji. Uzyskałem od
niego zapewnienie, że tak uczyni.
Niestety pan Siewierski słowa nie
dotrzymał i zamiast dymisji dostarczył zwolnienie lekarskie. To zachowanie utwierdziło mnie ostatecznie
w przeświadczeniu, że ten człowiek
nie może ani dnia dłużej nosić
munduru i kierować strażą miejską.
Pomimo braku zgody związków zawodowych na zwolnienie zdecydowałem się to zrobić. Sprawa trafiła
do sądu pracy bo pan Siewierski początkowo domagał się przywrócenia
na stanowisko. Ostatecznie cel, który sobie założyłem został osiągnięty.
Henryk Siewierski do pracy w straży
miejskiej nie wróci.
Mam nadzieję, że przypadek pana
Siewierskiego będzie nauczką i przestrogą dla wszystkich pracowników
samorządowych, że nie będzie pobłażania dla różnych wykroczeń, a
zwłaszcza dla picia alkoholu w godzinach pracy. Takie osoby będą zwalniane i nie ochroni ich przed tym
nawet związkowy immunitet.
Kto dzisiaj kieruje strażą miejską?
Obowiązki komendanta pełni pan
Rafał Musiał.

Darłowo: kurort czysty, bezpieczny i przyjazny rodzinom
Darłowskie plaże są w ścisłej czołówce najlepszych polskich plaż 2009
roku. Taka jest opinia internautów,
którzy wzięli udział w konkursie
ogłoszonym przez największy portal
informacyjny Onet.pl.
Ranking powstał na postawie ankiet
wypełnionych przez 25 tys. osób.
Darłowo zajęło w nim 5 miejsce
(po Świnoujściu, Międzyzdrojach,
Łebie i Sopocie). Zważywszy na to,
że Łeba i Sopot zdobyły taką sama
ilość punktów, to darłowskie plaże
w końcowej klasyfikacji punktowej
zajęły 4 miejsce w Polsce. Internauci

oceniali kąpieliska w 10 kategoriach,
w każdej z nich przyznając od 1 do
5 punktów.Najwyżej użytkownicy
internetu ocenili czystość wody (1
miejsce w Polsce).
Darłowo, to zdaniem twórców rankingu kurort bezpieczny i przyjazny
rodzinom (2 miejsce). Wysoko oceniono bezpieczeństwo na plaży (2
miejsce) jak i poza plażą (2 miejsce)
oraz czystość kąpieliska (3 miejsce).
Gorzej wypadły atrakcje plażowe
(8), baza gastronomiczna (9), baza
noclegowa (7) i atrakcje poza plażą
(9).Pod względem “życia nocnego”

Darłowo nie znalazło się w pierwszej
dziesiątce. Warto dodać, że za Darłowem w rankingu uplasowały się takie znane kurorty jak Kołobrzeg (6
miejsce), Ustka (8), Władysławo (9).
Mielno w ocenie internautów zasłużyło na 15 pozycję a Jarosławiec na
16. Wysoka ocena Darłowa przez
internautów koresponduje z ocenami dziennikarzy portalu Onet.pl. W
czerwcu tego roku ukazał się sporządzony przez portal ranking, w którym Darłowo zostało uznane za 3 w
Polsce najlepsze kąpielisko nad Bałtykiem.

