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Burmistrz Miasta Darłowo za-
prasza mieszkańców na spo-
tkanie informacyjne dotyczące 
realizacji projektu pod nazwą: 
Przebudowa staromiejskiego 
rynku w Królewskim Mieście 
Darłowo*.
Celem spotkania jest:
- przedstawienie mieszkańcom 
zakresu projektu;
- udzielenie informacji o kosz-
tach oraz  czasie realizacji pro-
jektu;
- udzielenie informacji  o orga-
nizacji ruchu podczas trwania 
robót budowlanych;
- udzielenie informacji o orga-
nizacji ruchu po zakończeniu 
robót budowlanych;
Spotkanie odbędzie się w dniu 
11 stycznia 2010 r. o godz. 13:00 
w Urzędzie Miejskim (sala nr 22).
* Projekt współfinansowany przez 

Unię Europejską z Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Za-

chodniopomorskiego na lata 2007-

2013

ZAPROSZENIE
Dobiega końca rok 2009. Jaki był dla 
naszego miasta? Każdy z nas może 
mieć z pewnością różną ocenę, bo rów-
nież do Darłowa zawitał ogólnoświa-
towy kryzys. Wiele osób, w tym także 
pracowników komunalnych dotknę-
ły jego skutki. Sądzę jednak, że jako 
miasto, jako cała społeczność wycho-
dzimy z kryzysu, dzięki ciężkiej pracy, 
obronną ręką. Choć nie udało nam 
się w pełni zrealizować wszystkich za-
mierzeń, to Darłowo w 2009 roku w 
dalszym ciągu się rozwijało. Budowa-
liśmy mieszkania socjalne, nowe ulice 
i remontowaliśmy istniejące - w dużej 
części za pozyskane z budżetu państwa 
dotacje.
Poprawiliśmy również bazę sportową 
tworząc nowoczesne boiska przy na-
szych szkołach - „trójce” i „ogólniaku”. 
A co mnie cieszy najbardziej, kontynu-
owano wiele inwestycji prywatnych.

Darłowo w mijającym roku święciło 
triumfy w różnego rodzaju rankin-
gach, zarówno tych pokazujących 
naszą skuteczność w pozyskiwaniu 
funduszy unijnych, jak i oceniających 
nas pod względem atrakcyjności tury-
stycznej.
Marka Darłowa i Darłówka, jako 
przyjaznego kurortu z klimatem, który 
ma przed sobą przyszłość przyciągnę-
ła do nas wreszcie  poważnych inwe-
storów zewnętrznych. Są wśród nich 

dwie firmy z Belgii, które zamierzają 
w najbliższych latach wybudować u 
nas apartamentowce i lokale usługowe 
blisko morza. Także rodzimi przed-
siębiorcy przygotowują się do budowy 
nowych apartamentowców i hoteli. Te 
nowe inwestycje mogą się rozpocząć na 
przełomie roku 2010-2011. Po ich re-
alizacji w Darłowie powstanie kilkaset 
nowych miejsc pracy. 
Samorząd, którym kieruję, robi 
wszystko by stworzyć inwestorom jak 
najlepsze warunki. W tym celu rada 
miejska zmienia lokalne przepisy, ta-
kie jak plany rozwoju przestrzennego, 
dostosowując je do oczekiwań przed-
siębiorców. 
Jako burmistrz Darłowa coraz częściej 
spotykam się w rozmowach z przedsta-
wicielami innych samorządów, przed-
siębiorcami i wieloma innymi osoba-
mi z różnych zakątków naszego kraju 
z opinią, że nasze nadmorskie miasto 
bardzo się zmieniło na lepsze w ciągu 
ostatnich kilku lat. Niektórzy, również 
obcokrajowcy, podkreślają, że Darłowo 
i Darłówko ma szanse stać się za kilka 
lat cenionym kurortem. Wielu zazdro-
ści tego, co już udało nam się osiągnąć.

Życzę wszystkim na nowy 2010 rok, 
byśmy jako Darłowiacy nie spoczęli na 
laurach.

Arkadiusz Klimowicz



Na walnym zgromadzeniu człon-
ków Darłowskiej Lokalnej Gru-
py Rybackiej, jakie odbyło się 11 
grudnia 2009 r. w siedzibie Urzę-
du Gminy Darłowo dokonano 
zmiany nazwy stowarzyszenia. 

Zmiana polega na dodaniu po sło-
wach Darłowska Lokalna Grupa Ry-
backa (słów) w Dorzeczu Wieprzy, 
Grabowej i Unieści. Nowa nazwa 
przyjęta jednomyślnie, adekwatnie 
odzwierciedla obszar działania sto-
warzyszenia oraz w podtekście mówi 
zarówno o rybakach morskich jak i 
hodowcach ryb śródlądowych. Jak 
podkreślił Arkadiusz Klimowicz 
przyrzeczenie zmiany nazwy mieli 
śródlądowi rybacy już wcześniej (w 
liście intencyjnym) podczas łączenia 
dwóch lokalnych grup rybackich w 
październiku b.r.
Po szerokiej dyskusji przyjęto pro-
jekt zarządu o ustaleniu wysokości 
składki członkowskiej i terminu jej 
płatności. Uchwalono, że członko-
wie stowarzyszenia zajmujący się 
rybactwem i przetwórstwem będą 
płacić rocznie kwotę 100 zł, a po-
zostali członkowie po 50 zł. Nato-
miast samorządy gmin i miast za-
płacą rocznie po 0,60 zł od jednego 
mieszkańca. Przyjęte niedawno na 
członka stowarzyszenia Starostwo 
Powiatu Sławieńskiego zapłaci rocz-
nie składkę 2000 zł. Stowarzyszenia 
oraz organizacje pozarządowe zosta-
ły zwolnione z obowiązku płacenia 
składek, ale zachęcane są o wpłacanie 
dobrowolnych darowizn. Zgodnie 

Lokalna Grupa Rybacka zmieniła nazwę i przygotowuje 
Strategię Rozwoju

z uchwałą termin zapłacenia skła-
dek ustalono do 15 stycznia 2010 
r. Na 134 członków stowarzyszenia 
obecnych było na zebraniu 75 osób 
i wszyscy jednogłośnie głosowali za 
tą uchwałą. Obecnie Darłowska Lo-
kalna Grupa Rybacka w Dorzeczu 
Wieprzy, Grabowej i Unieści zajmu-
je się opracowaniem Lokalnej Stra-
tegii Rozwoju Obszarów Rybackich. 
Uchwalone składki są niezbędne 
właśnie na jej opracowanie i koszty 
biurowe. W przyszłości pieniądze te 
mają być refundowane.
W dalszym toku obrad na wniosek 
burmistrza Darłowa do składu Ko-
mitetu Stowarzyszenia, który repre-
zentuje trzy sektory: rybaków, sa-
morządy i organizacje pozarządowe 
wybrano Andrzeja Lewandowskiego 
- starostę powiatu sławieńskiego. Po 
tej zmianie Komitet składa się z 25 
członków. Następnie prezes zarządu 

Kazimierz Wojnicz przedstawił ze-
branym informację o stanie prac nad 
opracowaniem Lokalnej Strategii 
Rozwoju Obszaru Rybackiego oraz 
złożył sprawozdanie ze spotkania 
przedstawicieli potencjalnych lokal-
nych grup rybackich, które odbyło 
się w Warszawie 17 i 18 listopada br.
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi we współpracy z samorząda-
mi województw już w październiku  
rozpoczęło przyjmowanie wniosków 
do pierwszego konkursu na wybór 
Lokalnych Grup Rybackich i będzie 
je przyjmować do 28 lutego 2010 r. 
- Trzeba się więc spieszyć - podkreślił 
prezes zarządu Kazimierz Wojnicz i 
dodał, że jest do dyspozycji wszyst-
kich zainteresowanych strategią roz-
woju, czy innymi problemami zwią-
zanymi z działalnością Darłowskiej 
Lokalnej Grupy Rybackiej w Dorze-
czu Wieprzy, Grabowej i Unieści.

W Barbórkę 4 grudnia w sali kon-
ferencyjnej darłowskiego ratusza 
miejscowi krwiodawcy świętowali 
jubileusz 25 -lecia istnienia Klu-
bu Honorowego Dawstwa Krwi 
„Kropelka” w Darłowie.  

Krew jest najważniejszym środkiem 
ratującym życie i jedynym lekiem, 
którego nie można sztucznie wy-
produkować. W czasach, gdy co pe-
wien czas media podają wiadomości 
o braku tego preparatu w bankach 
krwi cieszą wydarzenia takie jak to 
obywające się w Darłowie.
Na uroczystość zaproszeni zostali 
liczni goście z władz miasta i staro-
stwa, Polskiego Czerwonego Krzyża 
oraz struktur Honorowego Krwio-
dawstwa. W obchodach uczest-
niczyli m.in.: starosta sławieński 
Andrzej Lewandowski, burmistrz 
miasta Darłowo Arkadiusz Klimo-
wicz, prezes PCK w Koszalinie Ber-
nard Krupski, kierownik Punktu 
Krwiodawstwa, prezes HDK Teresa 
Gadalińska i inni.
Z okazji 90. rocznicy powstania 
Polskiego Czerwonego Krzyża wrę-
czono zasłużonym krwiodawcom 
odznaczenia: Wiktoria Walkowiak 
otrzymała Honorową Odznakę PCK 
- II stopnia, a Bogusław Sulik i Mi-
chał Kuś otrzymali Honorowe Od-

Jubileusz Darłowskiego Klubu Krwiodawstwa

znaki PCK - IV stopnia.
Następnie młodzież z Miejskiego 
Gimnazjum im. Stanisława Dule-
wicza przedstawiła okolicznościowy 
słowno - muzyczny program arty-
styczny poświęcony honorowym 
dawcom krwi. Dyplomy uznania 
z okazji 90-lecia PCK, jako wyraz 
wdzięczności dla krwiodawców od 
Zarządu Regionalnego w Koszalinie 
wręczali Bernard Krupski- prezes ZR 
PCK w Koszalinie i kierownik Stacji 
Krwiodawstwa w Koszalinie. Meda-
lami 50-lecia HDK PCK uhonoro-
wano: Bogusława Sulika, Dariusza 
Cieślaka i Michała Kusia. Starosta 
powiatu Andrzej Lewandowski wy-
różnił okolicznościowymi dyplo-
mami: Bogusława Sulika, Dariusza 
Cieślaka, Michała Kusia i Zbigniewa 

Muchowskiego. Burmistrz Darłowa 
Arkadiusz Klimowicz z okazji jubi-
leuszu wręczył listy gratulacyjne za 
bezinteresowną pomoc w ratowa-
niu ludzkiego życia oraz upominki:  
Walerii Walkowiak, Bogusławowi 
Sulikowi, Danielowi Słowikowskie-
mu, Dariuszowi Cieślakowi i Micha-
łowi Kusiowi.
Prezes Klubu HDK w Darłowie i 
równocześnie przewodnicząca Re-
jonowej Rady HDK PCK w Kosza-
linie Teresa Gadalińska za swą ak-
tywną działalność w organizowaniu 
akcji honorowego oddawania krwi, 
która niejednokrotnie ratuje komuś 
życie, została niedawno odznaczona 
w Szczecinie Złotą Honorową Od-
znaką Gryfa Zachodniopomorskie-
go.  

3 grudnia w Gimnazjum im. Stani-
sława Dulewicza w Darłowie po raz 
drugi uroczyście obchodzono Mię-
dzynarodowy Dzień Osób Niepeł-
nosprawnych. Został ustanowiony, 
by przypominać o potrzebach i pra-
wach ludzi, którzy w zasadzie poza 
pewnymi ograniczeniami fizycznymi 
lub psychicznymi niczym się od nas 
nie różnią. Tak samo kochają, chcą 
pracować, mieć przyjaciół, podróżo-
wać... Problem w tym, że my, w peł-
ni sprawni, często sami stwarzamy 
bariery. Nie wiemy jak się zachować 
w obliczu kalectwa, czujemy litość, 

Międzynarodowy Dzień 
Osób Niepełnosprawnych

niechęć, a czasem strach.
Na uroczyste obchody swojego świę-
ta licznie przybyli członkowie Klubu 
Osób Niepełnosprawnych Psychicz-
nie „Niezapominajka” działającym 
przy MOPS w Darłowie wraz z 
opiekunką grupy Panią Beatą Poręb-
ską oraz członkowie Stowarzyszenia 
Osób Niepełnosprawnych, ich Ro-
dzin i Przyjaciół w Darłowie działa-
jącym na terenie ziemi darłowskiej i 
gmin ościennych, rodzice, opieku-
nowie osób niepełnosprawnych oraz 
licznie przybyli goście.

E. Jaźwińska

Pod patronatem burmistrza miasta 
Darłowo Arkadiusza Klimowicza 
zakończył się niedawno II etap 
konkursu pod nazwą „Mistrzowie 
zbiórki makulatury 2009” ogłoszo-
ny przez Miejskie Przedsiębiorstwo 
Gospodarki Komunalnej. Celem 
konkursu było m.in. zapoznanie 
dzieci i uczniów z problemem skła-
dowania odpadów komunalnych, 
pokazanie możliwości wykorzysta-
nia makulatury oraz zmniejszenie 
stanu zanieczyszczenia środowiska 
naturalnego. Pierwszy etap kon-
kursu trwał od 2 lutego do 15 
czerwca 2009 r. Wzięło w nim 
udział 1553 dzieci. Zebrano w tym 
czasie ponad 24 tony makulatury.
Drugi etap konkursu ruszył we 
wrześniu po wakacjach i trwał do 
11 grudnia. 
Konkurs był podzielony na dwie 
kategorie wiekowe. W grupie 
młodszej zwyciężyło Przedszkole nr 
1, które zebrało 5 927,5 kg maku-
latury, co w przeliczeniu na jedne-
go przedszkolaka wynosi 79,03 kg. 
Drugie miejsce z wynikiem 3 693 
kg makulatury i 73,86 kg na jed-
nego malucha zajęło Przedszkole 
nr 3 „Jacek i Agatka”. W katego-
rii szkół podstawowych i gimna-

Mistrzowie zbiórki 
makulatury 

zjów pierwsze miejsce zajął Zespół 
Szkół w Darłówku, który zebrał 6 
591 kg makulatury, co w przelicze-
niu na jednego ucznia daje 29,69 
kg makulatury. Drugie miejsce z 
wynikiem 2,43 kg na ucznia zajęła 
SP nr 3. Tak samo jak w I etapie 
najlepsza szkoła i najlepsze przed-
szkole otrzyma nagrodę rzeczową o 
wartości 3.500 zł Ponadto, co mie-
siąc trzech najlepszych zbieraczy 
otrzymało dyplomy oraz nagrody 
specjalne. Ogółem wszyscy, dar-
łowscy uczniowie i przedszkolacy, 
których łącznie 1523 wzięło udział 
w drugim etapie konkursu zebra-
ło 23.694,5 kg makulatury. To już 
trzecia edycja tego pożytecznego 
konkursu. Z roku na rok coraz 
więcej zebranej makulatury trafia 
do Miejskiego Przedsiębiorstwa 
Gospodarki Komunalnej.



Kalendarium ważniejszych wydarzeń  jakie miały miejsce w Darłowie w 2009 roku

W ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego miasto 
otrzymało difinansowanie w wysokości 75 procent do zakupu sprzętu komputerowego 
na realizację projektu „Wirtualny urząd - przyjazny e-urząd”.

Nowoczesne boisko ze sztuczną trawą zbudowane przy szkole podstawowej nr 3  
w ramach programu „Blisko Boisko”.

Otwarcie kompleksu boisk Orlik 2012 przy Zespole Szkół im. Stefana Żeromskiego. W 
uroczystości wziął udział marszałek Władysław Husejko.

Na tegorocznej gali Eryków Pomorskich gościliśmy m.in. sekretarza stanu Stanisława 
Gawłowskiego, posłankę Magdalenę Kochan, marszałka Władysława Husejkę, woje-
wodę Marcina Zydorowicza i szefa sejmiku wojewódzkiego Olgierda Geblewicza.

• Od początku nowego roku 2009 na 
stronie internetowej miasta oprócz 
tekstów i zdjęć można oglądać krót-

kie filmy z ważnych wydarzeń. 
• Burmistrz miasta Arkadiusz Kli-
mowicz podpisał 20 stycznia z 
dyrektorem Centrum Unijnych 
Projektów Transportowych Anną 
Siejda umowę dotyczącą „Rozbu-
dowy Portu Morskiego w Darłowie 
oraz poprawy dostępu z sieci dróg 
krajowych i wojewódzkich”. Projekt 
ten umieszczony jest na liście pro-
jektów indywidualnych Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Śro-
dowisko 2007 – 2013 zaakcepto-
wanych przez Komisję Europejską i 
zatwierdzonych uchwałą Rady Mi-
nistrów. Zakres rzeczowy projektu 
obejmuje przede wszystkim wyko-
nanie ponad 2 km drogi dojazdowej 
do portu łączącej drogę krajową nr 
37 od al. Wojska Polskiego do drogi 
wojewódzkiej nr 203 (ul. Mickiewi-
cza) i dalej do drogi powiatowej (ul. 
Lotników Morskich). Po przecięciu 
tej ulicy powstanie nowa droga bie-
gnąca po terenach portowych na za-
pleczu elewatorów zbożowych aż do 
rzeki Grabowej. Projekt przewiduje 
także remont nabrzeży portowych 
na długości 400 metrów, powiększe-
nie obrotnicy statków oraz budowę 
nowego nabrzeża na długości 120 
mb wraz z placem składowym w 
porcie wewnętrznym przy zachod-
nim brzegu Wieprzy. Cały projekt 
będzie realizowany etapowo w latach 
2010 – 2013 kosztem 32,6 miliona 
złotych, w tym 26,73 miliona zł bę-
dzie pochodzić ze środków unijnych.
 • 6 stycznia uruchomiono miejską 
stację meteorologiczną
 • 16 lutego odebrano boisko ze 
sztucznej trawy przy Szkole Podsta-
wowej nr 3 wybudowane w ramach 
programu „Blisko Boisko”, kosztem 

654 tys. zł. Uroczyste otwarcie bo-
iska nastąpiło 9 maja.
 • W marcu na terenie dawnej ko-

tłowni przy ul. F. Chopina urucho-
miono punkt segregacji, przeładun-
ku i prasowania odpadów. 
 • Od kwietnia 2009 r. Miejska Bi-
blioteka Publiczna im. Agnieszki 
Osieckiej stała się samodzielną jed-
nostką. Od tego czasu kieruje nią 
Krystyna Krawczuk
 • Laureatami Eryków Pomor-
skich 2009 zostali: Telewizja TVN, 
Kompania Piwowarska, Program 
Pierwszy Polskiego Radia, Żegluga 
Gdańska, Miejski Klub Sportowy 
„Darłovia” i Klub Kolarski Ziemia 
Darłowska. Gwiazdą wieczoru była 
Irena Jarocka.
 •  W maju przed rozpoczęciem se-
zonu plażowego Urząd Morski w 
Słupsku poprzez refulację zasilił pla-
żę wschodnią w Darłówku 100 – ty-
siącami metrów sześciennych piasku 
morskiego kosztem 3,8 mln zł.
 •  W maju stronę internetową mia-
sta wzbogacono o atrakcyjną zakład-
kę TV – Darłowo.
 • 9 maja zakończono budowę ul. 
Kopernika i przekazano ją do użyt-
ku. Koszt budowy wyniósł 342 tys. 
zł. Wcześniej MPGK za 202 tys. zło-
tych wybudowało nową kanalizację.
 • 16 maja Darłowo wzbogaciło się 
o zespół boisk Orlik Darłowo. Kom-
pleks sportowy został wybudowa-
ny w ramach rządowego programu 
„Moje Boisko - Orlik 2012"., kosz-
tem1,3 mln zł.

 • 18 maja na imieniny Eryka w 
Zamku Książąt Pomorskich odsło-
nięto śpiżową rzeźbę „Gołębicy Kró-
la Eryka”
 • 23 maja Przedszkole nr 2 obcho-
dziło jubileusz 60 – lecia istnienia.
 •  22 czerwca największy ogólno-
polski portal informacyjny Onet.pl, 
opublikował swój raport plażowy. 
Reporterzy Onetu w ciągu kilku dni 
czerwca odwiedzili ponad 70 mor-
skich kąpielisk. Darłowo zdobyło 
pięć gwiazdek i zajęło trzecie miejsce 
w rankingu 30 najlepszych polskich 
kurortów nad Bałtykiem.
 • 1 lipca wprowadzono do obiegu 
lokalną monetę 7 Darłowiaków o 
wartości 7 zł z wizerunkiem herbu 
miasta i Latarni Morskiej.
 •  W czerwcu przy drogach wylo-
towych z miasta postawiono cztery 
„witacze", na których widnieje napis 

"Darłowo miasto króla Eryka" oraz 
trzy sylwety głównych XIV wiecz-
nych zabytków miasta. Są nimi Za-
mek Książąt Pomorskich, Kościół 
Mariacki i Kościół Św. Gertrudy.
 • Lipiec 2009 - W ogólnopolskim 
Rankingu Rzeczypospolitej „Euro-
pejski Samorząd” miasto Darłowo 
zajęło 13 miejsce w Polsce i drugie 
w województwie zachodniopomor-
skim pośród gmin miejskich i miej-
sko - wiejskich. Ranking „Europej-
ski Samorząd” powstał na podstawie 
danych o dochodach budżetowych 
pochodzących z funduszy unijnych 
oraz wielkości przyznanego wsparcia 
unijnego. Darłowo już drugi raz z 

rzędu znajduje się w tej zaszczytnej 
setce. W roku ubiegłym miasto zaję-
ło 56 miejsce, a w oparciu o dane za 

rok 2008 przesunęło się do przodu o 
43 miejsca.
 • 13 lipca nastąpił uroczysty od-
biór przebudowanej w ramach tzw. 
„schetynówek” ul. Lotników Mor-
skich. Całkowita wartość inwesty-
cji wyniosła 2.857.838 zł, z czego: 
budżet państwa dał – 1.399.598 zł, 
z budżetu miasta Darłowo poszło 
500.000 zł oraz z budżetu Powiatu 
Sławieńskiego - 958.241 zł.
 • 14 lipca nastąpił odbiór technicz-
ny dwóch ulic Mickiewicza i Długiej 
przebudowanych w ramach „Naro-
dowego Programu Przebudowy Dróg 
Lokalnych 2008 – 2011” . Koszt 
przebudowy wyniósł 1.952.797 zł i 
został dotowany z NPPDL w kwo-
cie 914.993 zł. Wcześniej, za 99 tys. 

złotych spółka MPGK przebudowa-
ła wodociąg.
 • W darłowskim ratuszu 26 sierp-

nia 2009 r. doszło do założenia 
stowarzyszenia Darłowska Lokalna 
Grupa Rybacka z siedzibą w Darło-
wie. Wśród 47 członków założycieli 
byli m.in. rybacy morscy, hodowcy 
ryb, przetwórcy i właściciele firm 
związanych z rybactwem, członko-
wie organizacji pozarządowych oraz 
przedstawiciele samorządów: gminy 
Darłowo, miasta Darłowo, miasta 
i gminy Polanów, gminy i miasta 
Sianów, gminy Malechowo, gminy 
Sławno. Łącznie na obszarze tych 
gmin zamieszkuje 60 tys. osób.
 •  9 września Morska Agencja z 
Gdyni otworzyła w Darłowie przy 
ul. Portowej 11 nowy terminal prze-
ładunkowy. - Dążymy do tego, aby 
już w przyszłym roku nasze przeła-
dunki w darłowskim porcie osiągnę-
ły sto tysięcy ton, co wymaga obsłu-
gi około 70 statków - mówił Michał 
Śmigielski dyrektor MAG.
 • 11 i 12 września grupa artystyczna 
„Łódź Kaliska obchodziła w Darło-
wie 30 – lecie działalności artystycz-
nej.
 • W rankingu z 12 września b.r. 
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 Uniwersytetu War-
szawskiego.

Nowoczesny punkt przeładunkowy śmieci przy ul. Chopina

DOKOŃCZENIE NA STR. 6

Minął rok...



Trwają prace nad projektem bu-
dżetu Darłowa na przyszły rok. 
Budżet analizują radni na posie-
dzeniach kimisji rady miejskiej. 

Projekt budżetu przekazano również 
do Regionalnej Izby Obrachunko-
wej. Spodziewane dochody budżetu 
wyniosą około 42 miliony złotych. 
  Bieżące dochody miasta wyniosą 
29, 9 mln zł, a dochody majątkowe 
mają wynosić 12,1 mln zł. Według 
projektu budżetu wydatki  miasta w 
2010 r. wyniosą  ponad 60 milionów 
zł . Około 28 mln samorząd prze-
znaczy na inwestycje i remonty.
         Projekt budżetu zawiera wiele 
nowych inwestycji i modernizacji. 
Katalog zadań inwestycyjnych na 
rok 2010 jest bogaty. Najkosztow-
niejszą inwestycją będzie przebudo-
wa ulicy Słowiańskiej - 5,2 mln zł. 
Przebudowa serca miasta (rynku), 
kosztować będzie 3,5 mln zł. Budo-
wa promenady przy Latarni Mor-
skiej w Darłówku wschodnim po-
chłonie 3 mln zł. Budowa deptaku 
przy ul. Władysława IV w Darłówku 
Wschodnim będzie kosztować - 1,5 
mln zł. Koszt budowy infrastruktury 
na Wyspie Łososiowej, wyniesie 1,2 
mln zł. W roku przyszłym kosztem 
1,2 mln zł zostanie rozpoczęta dalsza 
termomodernizacja obiektów uży-
teczności publicznej. Będzie to in-
westycja dwuletnia i obejmie m.in. 
koszt remontu zabytkowego ratusza. 
Kosztem miliona zł zostanie rozpo-
częta przebudowa turystycznego cią-
gu komunikacyjnego w Darłówku 
zachodnim, która obejmie kilka ulic 
w Darłówku Zachodnim takich jak 
Gdyńska, Chińska i Pucka. Zakoń-
czenie inwestycji planuje się w roku 

Projekt budżetu miasta na 2010 rok
2011. 
Na pięć przyszłorocznych inwestycji 
miasto otrzyma 50 procentowe do-
finansowanie ze środków unijnych 
i państwowych. Dotyczy to pro-
menady przy Latarni Morskiej, ul. 
Władysława IV oraz ul. Słowiańskiej 
w Darłówku a także przebudowy 
staromiejskiego rynku i budowy in-
frastruktury turystycznej na Wyspie 
Łososiowej. 
 Ponadto w ramach budowy i prze-
budowy darłowskich ulic planuje 
się budowę ul. J. Matejki na osiedlu 
„Zorza”, budowę dwóch odcinków 
ul. Zielonej, a także przebudowę 
otoczenia zamku. Będą budowane 
też drogi tymczasowe, wraz z uzbro-
jeniem w media umożliwiające roz-
wój budownictwa jednorodzinnego. 
Asfaltową stanie się ul. mjr Hubala. 
Z inwestycji sportowych planuje się 
budowę Euroboiska przy ul. Sporto-
wej i budowę boiska wielofunkcyj-
nego przy Gimnazjum im. S. Dule-
wicza. 
Projekt budżetu obejmuje spore 
sumy na remonty chodników, bu-
dowę parkingów, czy zagospodaro-
wanie podwórek, placów zabaw. Jed-
nocześnie będą wykonywane dalsze 
dokumentacje projektowe pod bu-
dowę takich ulic jak np.: Sosnowa, 
Józefa Muchy. 
Projekt budżetu przewiduje również 
realizację wielu innych drobniej-
szych kwotowo zadań.
W projekcie budżetu ustalono defi-
cyt w kwocie 18 mln zł, który zosta-
nie pokryty przychodami pochodzą-
cymi z zaciągniętych kredytów.
 W roku przyszłym planuje się spła-
cenie kwoty 2,9 mln zł z tytułu 
spłaty pożyczki z NFOŚ i GW oraz 

kredytów. Szacuje się, że na koniec 
2010 roku dług miasta wyniesie 
30% (przy dopuszczalnym poziomie 
60%).
Na administrację publiczną zostanie 
wydane 4,3 mln zł. Z tego ok 3,7 
mln złotych kosztować będzie utrzy-
manie urzędu miejskiego, 470 tys. 
złotych utrzymanie straży miejskiej i 
145 tys funkcjonowanie rady miej-
skiej. 250 tys. miasto wyda na swoją 
promocję.
Na gospodarkę mieszkaniową pój-
dzie z kasy miasta 3,2 miliona zł, a 
na gospodarkę komunalną i ochronę 
środowiska 4 miliony zł. W przy-

szłorocznym w budżecie utworzono 
rezerwę celową i ogólną na sumę 340 
tys. zł przeznaczoną na zatrudnianie 
bezrobotnych, zarządzanie kryzy-
sowe i zakup materiałów i usług 
remontowych dla placówek oświa-
towych oraz na sprawy nieprzewi-
dziane. 
Aż 13,8 miliona zł przeznaczono na 
oświatę, wychowanie i edukacyjną 
opiekę wychowawczą. Na pomoc i 
opiekę społeczną zostanie wydane 
6.682.566 zł. 
Instytucje kultury otrzymają do swej 
dyspozycji 900 tys. zł, a na kultu-
rę fizyczną i sport przeznaczono 

3.751.849 zł, z czego 3 miliony ma 
kosztować przebudowa stadionu pił-
karskiego.
Na realizację programu zwalczania 
narkomanii i alkoholizmu Darłowo 
wyda ponad pół miliona złotych.
Większość pieniędzy pójdzie na 
utrzymanie świetlicy środowiskowej 
„Bezpieczna Przystań”.
30 tysięcy zostanie wydane na wypo-
sażenie placów zabaw.

Uchwalenie budżetu zaplanowano 
na sesji rady miejskiej 22 grudnia. 
Sesja zacznie się o godzinie 9:00.

7 grudnia Zespół Szkół w Darłówku odwiedził św. 
Mikołaj, który obdarował wszystkich uczniów szkoły 
czekoladowymi łakociami. Ową niespodziankę zrobił 
uczniom przyjaciel naszej szkoły ojciec Czesław z pa-
rafii franciszkańskiej w Darłówku.  Następnie odbył się  
konkurs wiedzy o św. Mikołaju. Udział w nim wzięli 
uczniowie wytypowani z wszystkich klas szkoły pod-
stawowej i gimnazjum. Turniej był trudny   a zacięcie 
uczestników duże. Zwycięzcą okazał się uczeń trzeciej 
klasy gimnazjum Kasper Buczkowski. Pozostali uczest-

nicy dostali dyplom oraz mały upominek za udział w 
konkursie. Czas umilił uczniom koncert zespołu śpie-
wającego piosenki o tematyce świątecznej pod kierow-
nictwem pani Beaty Gugały. Wszyscy oklaskiwali śpie-
wających bardzo długo, a dodatkową niespodzianką 
była informacja, że zespół został zaproszony do zaśpie-
wania piosenek w Noc Sylwestrową na Zamku Książąt 
Pomorskich.

Samorząd Szkolny

M I K O Ł A J K O W O !

Tradycyjnie już na początku grudnia odbywa się ogólnopolska Świąteczna Zbiórka 
Żywności. Wolontariusze z Liceum Ogólnokształcącego w Darłowie także zbierali 
żywność na rzecz potrzebujących dzieci. 4 i 5 grudnia zachęcali mieszkańców 
Darłowa, aby przekazywali część zakupów. Produkty te trafią do potrzebujących za 
pośrednictwem MOPS-u. 
Zbiórka „Podziel sie żywnością” jest jedną z najpopularniejszych form pomocy 
dzieciom. Wolontariuszy wspierali nauczyciele - Edyta i Janusz Resil oraz Waldemar 
Tałanda.

Podziel się żywnością



Najdłuższy stół wigilijny

Mikołajowe prezenty dla przedszkolaków
Przedszkole nr 2 im. Janiny Po-
razińskiej w Darłowie niedawno 
zakupiło szereg urządzeń zaba-
wowych i rekreacyjnych, które 
zamontowano na dwóch placach 
zabaw. 
Kupiono m.in. dwa zestawy zaba-
wowe z huśtawkami, zjeżdżalniami i 
drabinkami, dwie piaskownice, czte-
ry sprężynowe ważki, pociąg, dwie 
altanki, dwie huśtawki i kilka ławek. 
Łącznie wszystkie urządzenia zaba-
wowe kosztowały 38,5 tys.  zł. 
Z budżetu miasta na ten cel wydat-
kowano 30 tys. a rodzice dołożyli 
8,5 tys. zł. 
W Przedszkolu nr 1 przy ul. Mor-
skiej oraz w Przedszkolu nr 3 im. 
Jacka i Agatki istniejące skromne 
place zabaw wkrótce zostaną wypo-
sażone w nowe urządzenia zabawo-
we. 
Skorzystają z tego najmłodsi i trochę 
starsi. W przyległych do Przedszko-
li ogrodach zostaną zamontowane 
nowe posiadające ekologiczne cer-
tyfikaty urządzenia zabawowe. W 
tym celu darłowski samorząd ogłosił 
przetarg nieograniczony na dostawę 
i montaż urządzeń zabawowych, 
który zostanie rozstrzygnięty w 
styczniu 2010 r.
Miasto zakupi m.in.: bujaki spręży-
nowe - 6 szt., bujaki na sprężynach 
7 szt., samochody na sprężynach - 3 
szt., huśtawki - ważki na sprężynach 
- 5 szt., karuzele tarczowe ze stolicz-
kiem - 3 szt., dwa zestawy zabawo-
we składające się z wieży zjeżdżalni 

i podjazdu 
przystoso-
wane dla 
grup inte-
gracyjnych, 
5 sztuk ła-
wek ze ste-
lażami, je-
den zestaw 
zabawowy 
z trzema 
wieżyczka-
mi, połą-
czonymi ze sobą ruchomym i stałym 
pomostem, zjeżdżalnie z blachy nie-
rdzewnej i dwie rury strażackie, pia-
skownice 3x3 m z plandekami sztuk 
5, domek z bali, zestaw zabawowy 
z dwiema wieżami, zjeżdżalniami 
i pomostem stałym, ciuchcia z wa-

gonem, tablice do rysowania szt. 6, 
ławkostół i inne. Zakup urządzeń 
zabawowych zostanie sfinansowany 
z tzw. „kapslowego”, czyli z pienię-
dzy za udzielanie koncesji na sprze-
daż alkoholu.

17 grudnia uczniowie Zespołu Szkół 
Morskich pod opieką nauczyciel-
ki przedmiotów zawodowych Pa-
trycji Walków przygotowali wielki 
stół potraw wigilijnych. Uczniowie 
siedmiu klas o profilu hotelarskim i 
jednej klasy turystycznej przyrządzili 
ponad 120 pysznych świątecznych 
potraw dla całej szkoły, czyli blisko 
500 osób. Kilkudziesięciometrowy 
stół z jedzeniem  został także pięknie 
udekorowany stroikami świąteczny-
mi wykonanymi podczas zajęć 
praktycznych. 
Tegoroczne spotkanie odbyło 

Gościem spotkania świątecznego połączonego z degustacją potraw wigilijnych był starosta 
sławieński A. Lewandowski. Rolę gospodarza pełnił dyrektor szkoły Artur Hamerling. W 
środku Patrycja Walkow

już po raz czwarty. 
Uczniowie dopytywani o wra-
żenia podkreślali, że bardzo się 
cieszą z możliwości próbowania 
potraw przyrządzonych przez ich 
koleżanki i kolegów na podsta-
wie przepisów kulinarnych z ca-
łego świata.
Gośćmi przedświątecznego spo-
tkania byli przedstawiciele samo-
rządu powiatowego ze starostą A. 
Lewnadowskim na czele.

Z okazji otwartej niedawno w Zam-
ku Książąt Pomorskich wystawy 
pod nazwą „Sceny z życia Zbysława 
Góreckiego” Towarzystwo Przyja-
ciół Ziemi Darłowskiej przy wspar-
ciu finansowym Urzędu Miejskiego 
wydało specjalny  Darłowski Zeszyt 
Naukowy poświęcony życiu i twór-
czości Zbysława Góreckiego. Liczą-
cy 116 stron wydawnictwo zawiera 
m.in nowe fakty dotyczące młodo-
ści pisarza, bibliografię, kalenda-
rium podróży, niepublikowane listy, 
wspomnienia znajomych  oraz frag-
ment pracy magisterskiej dotyczący 
Darłowskiego Klubu Koszalińskiego 
Towarzystwa Społeczno- Kulturalne-
go.

Zeszyt o Góreckim

W czwartek 10 grudnia pracowni-
cy Miejskiej Biblioteki Publicznej 
im. A. Osieckiej zorganizowali spo-
tkanie poetyckie pod hasłem ,,Gru-
dniowy zmierzch”. Oprócz wierszy 
darłowskich poetów swoją twór-

czość prezentowały Jadwiga Mi-
chalak z Naćmierza i Ewa Pietrzak 
z Koszalina. Całość uświetniały 
występy wokalne dzieci i młodzie-
ży , którym akompaniowali rodzice 
oraz Jan Schwarzlose.

Grudniowy Zmierzch



Odsłonięcie tablicy pamiątkowej na deptaku z okazji 30-lecia grupy artystycznej Łódź 
Kaliska. Od lewej: Andrzej Świetlik, Adam Rzepecki, Marek Janiak, Makary Wielogórski.

Gala Wolontariatu jest zwień-
czeniem obchodów Międzynaro-
dowego Dnia Wolontariusza. W 
1986 roku Organizacja Narodów 
Zjednoczonych wyznaczyła dzień 
5 grudnia jako Międzynarodowy 
Dzień Wolontariusza w dowód 
uznania dla wielu niestrudzonych 
ochotników, którzy swój czas i 
umiejętności darowują innym. 

W tych dniach na całym świecie od-
bywa się mnóstwo spotkań i imprez. 
Centrum Wolontariatu w Darłowie 
również czynnie włączyło się w ob-
chody tego wyjątkowego dnia. Pod-
czas uroczystej  II Gali Wolontariatu 
w poniedziałek 14 grudnia w Kinie 
„Bajka” w Darłowie podsumowano 
tegoroczną działalność   oraz przed-
stawiono najlepszych darłowskich 
wolontariuszy. Na Galę zaproszono 
wolontariuszy, przedstawicieli or-
ganizacji pozarządowych i admi-

nistracji publicznej, sponsorów, a 
także wszystkich zainteresowanych 
tematyką wolontariatu - mówi Do-
rota Kuriata - organizator Gali i 
pełnomocnik burmistrza miasta d/s 
współpracy z organizacjami poza-
rządowymi. Kolejno na scenę zapra-
szano wolontariuszy ze wszystkich 
Szkolnych Klubów Wolontariatu 
(SKW) wraz   z koordynatorkami i 

Gala darłowskiego wolontariatu

dyrektorami szkół, gdzie wręczano 
im upominki i dyplomy. Każdora-
zowo wyjście na scenę poprzedzała 
prezentacja multimedialna pokazu-
jąca najważniejsze dokonania SKW. 
Gorącymi brawami nagrodzono 
wolontariuszy i koordynatorów: ze 

SP nr 3: Małgorzatę Marek, Dorotę 
Adryańczyk, Beatę Piwko; z Zespo-
łu Szkół w Darłówku Beatę Gugałę 
i Dominikę Lesner, z Miejskiego 
Gimnazjum: siostrę Urszulę, Annę 
Kwiatkowską i Agnieszkę Domżal-
ską oraz z Zespołu Szkół im. S. Że-
romskiego Joasię Witkowską i Bogu-
sławę Mądrzak.

 Wolontariuszami roku 2009 zosta-
ły: Martyna Szlęk ze SP nr 3, Paulina 
Wielgus z Gimnazjum w Darłówku, 
Oktawia Kawczyńska z Gimnazjum 
Miejskiego, Agnieszka Zawadzka z 
Liceum.
Wolontariusze gorąco dziękowa-
li sponsorom, którzy przez cały 
rok udzielali im bezinteresownego 
wsparcia, a szczególnie: Arkadiu-
szowi Klimowiczowi, Ryszardowi 
Mrozińskiemu, Waldemarowi Śmi-
gielskiemu, Ewie Kosiedowskiej, 
ojcu Stanisławowi Piankowskiemu, 
Klaudii Nocóń, Arkadiuszowi Sipo-
wi, Jackowi Szulcowi, Zbigniewowi 
Kuchcie, Waldemarowi Wieczorko-
wi, Annie i Zbigniewowi Pajewskim, 
Dorocie Morawskiej i Dariuszowi 
Kosowi
Dla wszystkich wolontariuszy oraz 
gości   zaśpiewały dzieci z zespołu 
„Milusie” ze SP nr 3 prowadzonym 
przez Grażynę Kopeć. Z werwą i za-
angażowaniem tańczył nowopowsta-
ły zespół breakdance z Darłowskiego 
Ośrodka Kultury. Popisowy pokaz 
nowoczesnego tańca dała formacja 
brekdance „Technical Fighters” ze 
Sławna. Burzą oklasków nagrodzono 
występy koszalińskiej Szkoły Tańca 
Breakin oraz zespołów   N.A.S. A. 
Crew! i B-girl Breakin.

Z nadzwyczajnych sesji Rady Miejskiej
Krótka była nadzwyczajna XXXVII 
sesja Rady Miejskiej w Darłowie 
zwołana na wniosek burmistrza mia-
sta na 8 grudnia. Przedmiotem obrad 
były dwie sprawy. Pierwsza dotyczyła 
upoważnienia burmistrza i skarbnika 
do zaciągnięcia kredytu w wysokości 
2,5 mln zł. Za podjęciem uchwały 
głosowali wszyscy radni. Pieniądze 
te są potrzebne na sfinansowanie 
planowanych wydatków. Zaciągnię-
cie kredytu było konieczne, gdyż nie 
w pełni zostały wykonane dochody 
ze sprzedaży mienia. Kredyt zostanie 
spłacony w roku 2010.
Druga uchwała dotyczyła   przepro-
wadzenia zmiany w budżecie miasta 
na rok 2009, która umieszcza  kwotę 
2,5 mln zł w dochodach miasta. Po 
dokonanej zmianie  dochody miasta 
wzrosną do kwoty 45,1 mln zł.
Na XXXVIII sesji Rady Miejskiej w 
Darłowie, która odbyła się 15 grud-
nia podjęto pakiet uchwał dotyczą-
cy zmiany studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania prze-

strzennego miasta Darłowo. Jed-
nocześnie odrębną uchwałą zmiany 
ustalone w studium wprowadzono 
do miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego. Przepro-
wadzone zmiany umożliwią miastu 
dopuszczenie zabudowy turystycznej 
na najbardziej atrakcyjnych nad-
morskich terenach. Chodzi tu o 
nowoczesną atrakcyjną zabudowę o 
najwyższych standardach pod usługi 
turystyczne w Darłówku. Ponadto 

radni na wniosek zastępcy burmi-
strza Elżbiety Karlińskiej dokonali 
zmiany w uchwale z 2007 r., doty-
czącej zasad sprzedaży lokali miesz-
kalnych i użytkowych stanowiących 
własność miasta. Uchwalona zmiana 
polega na uzupełnieniu listy wy-
łączonych lokali mieszkalnych ze 
sprzedaży o położone przy ul Józefa 
Wybickiego 4, Młyńskiej 4 i Ojca 
Damiana Tynieckiego 7.

 • 28 września b.r. w darłowskim 
ratuszu Marszałek Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego 
Władysław Husejko podpisał z 
burmistrzem miasta Darłowo Ar-
kadiuszem Klimowiczem cztery 
umowy o 50-procentowym dofi-
nansowaniu następujących pro-
jektów z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Za-
chodniopomorskiego na lata 2007 
– 2013:
Budowa deptaku w Darłówku 
Zachodnim – ul Władysława IV – 
koszt – 1,37 mln
Budowa promenady przy latar-
ni morskiej w Darłówku –koszt 
-2,61 mln zł
Przebudowa staromiejskiego ryn-
ku w Królewskim mieście Darło-
wie koszt – 3,27 mln zł
Budowa infrastruktury turystycz-
nej parku na wyspie Łososiowej w 
Darłowie, koszt 925 tys. zł. 
Na wszystkie te inwestycje zostały 
ogłoszone i rozstrzygnięte przetar-
gi. Dla wszystkich w/w inwestycji 
ustalono termin realizacji do 30 
czerwca 2010 r. 

 • 2 października z okazji 10 - le-
cia Miejskiego Gimnazjum im. S. 
Dulewicza odsłonięto na murach 
szkoły pamiątkowa tablicę poświę-
coną patronowi Miejskiego Gim-
nazjum
 •  w końcu października zakoń-
czono budowę czterech budyn-
ków komunalnych położonych 
przy ul Wybickiego. Znajduje się 
w nich 16 dwupokojowych miesz-
kań przeznaczonych głównie na 
mieszkania socjalne. Wszystkie 
prace inwestycyjne pochłonęły 
łącznie 2.463.590 złotych, z czego 
459.040 zł pochodziło z dotacji 
budżetu państwa. 
 • 30 października wojewoda za-
chodniopomorski Marcin Zy-
dorowicz ogłosił wynik naboru 
wniosków na tzw. schetynówki 
na rok 2010. Darłowski samorząd 
otrzyma dofinansowanie na prze-
budowę ul. Słowiańskiej w Dar-
łówku wschodnim. Na 81 złożo-
nych wniosków w województwie 
zachodniopomorskim 39 projek-
tom przyznano dofinansowanie. 
Darłowski wniosek otrzymał 97 
punktów. Całkowity koszt przebu-
dowy tej ważnej trasy turystycznej 
biegnącej wzdłuż morza wyniesie 
według kosztorysu 5.215.000 zł. 
Darłowo otrzyma na tę inwestycje 

dofinansowanie w wysokości 50 
procent.
 • 14 listopada 2009 r. zakończo-
no w Darłowie przebudowę ul. 
Juliusza Słowackiego. Wcześniej 
kosztem 162 tys. zł ekipa Miej-
skiego Przedsiębiorstwa Gospo-
darki Komunalnej położyła nową 
sieć wodociągową. Zaraz po tym 
przystąpiono do robót drogowych. 
W ramach przebudowy wykonano 
nową nawierzchnię jezdni z kostki 
brukowej, obustronne chodniki, 
zjazdy na posesje, zatoki posto-
jowe oraz kanalizację deszczową. 
Roboty zrealizowano kosztem 380 
tys. zł. 
 • Klub Pionierów Ziemi Darłow-
skiej 19 listopada 2009 roku ob-
chodził uroczyście jubileusz dzie-
sięciolecia działalności.
 • 24 listopada miasto przekazało 
Krajowej Izbie Producentów Ryb 
klucze do Lokalnego Centrum 
Pierwszej Sprzedaży Ryb.
 • 6 grudnia Darłowskie Centrum 
Wolontariatu zorganizowało fe-
styn rodzinny pod nazwą Darłow-
ska Laponia Świętego Mikołaja. 
W imprezie przed ratuszem wzięło 
udział ok. tysiąc osób.
 • 11 grudnia w trakcie walnego 
zgromadzenia Darłowskiej Lokal-
nej Grupy Rybackiej zmieniono 
nazwę stowarzyszenia na Dar-
łowska Lokalna Grupa Rybacka 
w dorzeczu Wieprzy, Grabowej i 
Unieści. Jednocześnie w skład Ko-
mitetu, który będzie decydował o 
podziale funduszy, które pozyska 
stowarzyszenie przyjęto starostę 
Andrzeja Lewandowskiego. W li-
stopadzie członkiem DLGR został 
samorząd powiatu sławieńskiego.
 • Darłowski samorząd przeka-
zał 30 tys. złotych na zakup sko-
kochronu dla darłowskiej straży 
pożarnej. Skokochron to rodzaj 
powietrznej poduszki służącej do 
ewakuacji osób z wyższych kon-
dygnacji.
Radni przekazali również 50 tys. 
złotych na zakup kardiomonito-
rów dla oddziału wewnętrznego 
w Darłowie. Na początku roku 
darłowski samorząd dołożył się do 
zakupu aparatu KTG dla oddziału 
ginekologiczno - położniczego w 
Sławnie. Sprzęt służy do monito-
rowania serca płodu i skurczów 
macicy.
opracował:
Leszek Walkiewicz
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Darłowskie Centrum Wolontaria-
tu wspólnie ze Szkolnymi Klubami 
Wolontariatu zorganizowało 6 grud-
nia br. na staromiejskim rynku fe-
styn pod nazwą Darłowska Laponia 
Świętego Mikołaja. Zgromadził on 
tłumy rodziców z dziećmi. 
Franciszkanin o. Czesław ubrany w 
szaty biskupie opowiedział dzieciom 
o Św. Mikołaju z Miry, który m.in. 
cały majątek rozdał biednym. Został 
on pierwowzorem postaci rozdającej 
prezenty dzieciom. Przedstawiany 
jako starzec z okazałą brodą, często 
w infule i pastorałem, z workiem 
prezentów i pękiem rózg w ręce. W 
rocznicę śmierci świętego 6 grud-
nia grzecznym dzieciom przynosi 
prezenty, a niegrzecznym rózgę. Św. 
Mikołaj jest patronem m.in. ryba-
ków, marynarzy, żeglarzy, cukierni-
ków, dzieci, kupców, sprzedawców 
perfum, sprzedawców wina, sprze-
dawców zboża i nasion, kierowców, 
uczonych, młynarzy, kancelistów 
parafialnych, piekarzy, pielgrzymów, 
podróżnych, studentów, notariuszy, 

panien pragnących wyjść za mąż, 
oraz obrońców wiary przed herezją, a 
także patronem pojednania Wscho-
du i Zachodu. 

Mikołaj z rybakiem

Właściwy Mikołaj z workiem słody-
czy przybył na rynek serdecznie wi-
tany przez dzieci, wspaniale ustrojo-
ną dwukonną bryczką. Dużą uwagę 
skupiały sceniczne występy najmłod-
szych. 
Rynek zapełnił się stoiskami pełnymi 
upominków, słodyczy i świątecznych 

ozdób. Powodzeniem cieszyły się 
stoiska stroikowe i stoisko z zimny-
mi ogniami, na których można było 
zaopatrzyć się w przepiękne stroiki 

oraz inne świąteczne ozdoby przy-
gotowane samodzielnie przez dzieci i 
młodzież z darłowskich szkół. Obok 
na stołach własnoręcznie, ale pod 
nadzorem fachowców dzieci przygo-
towywały świąteczne stroiki. 
Wiele dzieci oblegało stoisko elfowej 
poczty, gdzie pisano listy do Św. Mi-
kołaja. Wszystkie listy zostaną wysła-
ne do Rovaniemi w Laponii, gdzie za 
Kołem Polarnym ma swoje biuro Św. 
Mikołaj.
W trakcie festynu wolontariusze pod 
opieką nauczycieli, prowadzili zbiór-
kę pieniędzy oraz sprzedaż cegiełek 
z przeznaczeniem na działalność 
Szkolnych Klubów Wolontariusza. 
Ogółem zebrano 3.715,33 zł.  Po 
publicznym odliczaniu uroczyście 
wolontariusze razem z burmistrzem 
miasta zapalili setki kolorowych 
lampek na wielkiej świątecznej cho-
ince ustawionej przed ratuszem. Na 
zakończenie Darłowskiej Laponii 
odbyło się losowanie świątecznych 
prezentów.
 Organizatorzy tej nad wyraz udanej 
imprezy dziękują wszystkim sponso-
rom za pomoc rzeczową i pieniężną. 
Fotograficzna i filmowa relacja z im-
prezy dostępna jest na stronie inter-
netowej www. darlowo.pl

Jury postanowiło o nieprzyznaniu 
głównych nagród w konkursie 
fotograficznym. Przyznano nato-
miast wyróżnienia dla autorów 
zdjęć, które, zdaniem komisji naj-
lepiej związane były z tematyką i 
regulaminem konkursu. 

Konkurs fotograficzny
 „Darłowo - Darłówko kurort z klimatem”  
- rozstrzygnięty

  Darłowskie Stowarzyszenie Kul-
tura -Sztuka -Region - organizator 
m.in. Darłowskich Spotkań z Hi-
storią i Tradycją oraz już dwudzie-
stu trzech koncertów w   ramach 
Czwartkowego Pociągu do Jazzu 
zaproponowało nowy cykl imprez 
muzycznych. 
Melanż Muzyczny to spotkania z 
różnorodnymi obliczami muzyki. 
Pierwszy listopadowy koncert na 
klarnet, altówkę i wiolonczelę trój-
miejskiego Tria Fantaise był udaną 
prezentacją muzyki klezmerskiej 
oraz popularnej. Prawdziwą ucztą 
dla wszystkich miłośników soczyste-
go korzennego bluesa był  natomiast 
znakomity koncert tria HARD 
TIMES z Krakowa 10 grudnia w 
piwnicy Karczmy Rzymskiej. Cha-
ryzmatyczny wokalista Łukasz Wi-
śniewski o prawdziwym „murzyń-
skim” głosie, a jednocześnie wirtuoz 
harmonijki ustnej, przeniósł nas na 
pola bawełny w delcie Missisipi i na 
skwarne uliczki Nowego Orleanu. 
Klasą samą w sobie byli dwaj gita-
rzyści: Piotr Grząślewicz i Marcin 
Hilarowicz. Świetnie wykształceni 
i kochający bluesa muzycy grali z 

pasją i swobodą tworząc atmosferę 
dobrej zabawy, a słuchacze często na-
gradzali udane solówki burzliwymi 
oklaskami.  
Miłośnicy muzyki granej na żywo 
najbardziej lubią te koncerty, pod-
czas których artyści tworzą „dobrą   
chemię” między sobą oraz z widzami. 
Publiczność szczelnie wypełniająca 
salę mogła głównie usłyszeć materiał 
z pierwszej płyt zespołu ze świeżymi 
interpretacjami klasycznych blu-
esów m.in. takich autorów jak John 
Lee Hooker i Robert Johnson. Nie 
zabrakło też pastiszu utworów świą-
tecznych. Koncert Hard Times (dru-
gi już w Darłowie) to wydarzenie 
które uczestnicy zapamiętają, ponie-
waż świetnie się bawili czego wyra-
zem była owacja na stojąco. Kolejne 
koncerty z cyklu Melanż Muzyczny 
w Karczmie Rzymskiej to młoda for-
macja reggae BETHEL 29 grudnia, 
muzyka elektroniczna EMITER w 
lutym, Wieczór Irlandzki w marcu 
i planowany wieczór gitarowy. Na-
tomiast 14 stycznia kolejny Czwart-
kowy Pociąg do Jazzu. informacje 
m.in. na  www.darlowo.pl 

Arkadiusz Sip

Zmiana rozkładu jazdy szynobusa
Z dniem 13 grudnia 2009 r. wcho-
dzi w życie nowy rozkład jazdy po-
ciągów. Przewozy Regionalne - tak 
oficjalnie od 8 grudnia brzmi nazwa 
największego pasażerskiego prze-
woźnika kolejowego w Polsce (z na-
zwy zniknęło PKP). Na linii nr 384 

Sławno - Darłowo ilość kursów nie 
uległa zmianie (7), natomiast zmie-
niły się godziny kursowania, oraz 
czas przejazdu do 20 minut na trasie 
Sławno-Darłowo i 21 minut z Dar-
łowa do Sławna.

Aktualny rozkład jazdy

Wyróżnienia otrzymali: Piotr 
Książkiewicz z Darłowa, Michał 
Czekański z Bielawy i Katarzyna 
Zabłudowska z Ząbek. 
Wśród wyróżnionych zostanie roz-
dzielona pula nagród pieniężnych 
o łącznej wartości - 900 złotych. 

PRACE LAUREATÓW KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

Foto: Piotr Książkiewicz. Darłowo Foto: Katarzyna Zabłudowska. Ząbki

Foto: Michał Czekański. Bielawa



W Caritas nastały nowe rządy...

W połowie września decyzją ks. Bi-
skupa Edwarda Dajczaka zostałem 
mianowany wicedyrektorem Caritas 
Diecezji Koszalińsko – Kołobrze-
skiej. Do moich obowiązków należy 
opieka nad Szkolnymi Kołami Cari-
tas, troska o niektóre dzieła Caritas 
(np. Wigilijne Dzieło Pomocy Dzie-
ciom) oraz koordynowanie duszpa-
sterstwa hospicyjnego. Jako następca 
ks. Rafała Stasiejki, jestem również 
odpowiedzialny za budowę hospi-
cjum w Darłowie.
 
Czy mógłby Ksiądz powiedzieć 
parę słów o sobie?
 
Pochodzę z niedalekiej Ustki. Do tej 
pory pracowałem w Parafii Mariac-
kiej w Słupsku. Mam 33 lata.

W ostatnim czasie krążyły różne 
wersje na temat budowy hospi-
cjum w naszym mieście. Czy może 
Ksiądz powiedzieć jak się ma spra-
wa przyszłości tej placówki?

Budowa będzie realizowana. Projekt 
jest prawie gotowy. Jednak wymaga 
pewnych istotnych poprawek. Część 
z nich wynika  z konieczności do-
stosowania go do obowiązujących 
rozporządzeń Ministra Zdrowia. 
Druga część dotyczy poprawy funk-
cjonalności obiektu. Ponieważ zimą 

 Rozmowa z ks. Norbertem Kwiecińskim, dyrektorem Domu Hospicyjno – Opiekuńczego Caritas im. Biskupa Czesława Domina w Darłowie

i tak trudno prowadzić poważniejsze 
prace budowlane, chcemy ten czas 
wykorzystać na udoskonalenia pro-
jektu, by przed wiosną wystąpić o 

pozwolenie na budowę i rozpocząć 
prace. W międzyczasie podjęliśmy 
pierwsze rozmowy z zachodniopo-
morskim oddziałem Narodowego 

Funduszu Zdrowia. Są one koniecz-
ne ze względu na funkcjonowanie 
hospicjum od strony finansowej. 

Pomówmy o pieniądzach. Niektó-
rzy, chociażby na forach interne-
towych wyrażają swój niepokój 
dotyczący zebranych do tej pory 
funduszy na budowę. 

Jako Dom Hospicyjno – Opiekuń-
czy im. biskupa Czesława Domina 
w Darłowie posiadamy dwa konta 
w tutejszych bankach – w Bałtyckim 
Banku Spółdzielczym oraz PKO BP.  
Wszystkie zebrane do tej pory pie-
niądze znajdują się na tych kontach. 
Staramy też się dalej pozyskiwać 
fundusze na budowę i wyposażenie 
hospicjum, np. ze zbiórki do puszek 
rozstawionych na terenie Darłowa.

Do tej pory jednym ze źródeł pozy-
skiwania funduszy były bale cha-
rytatywne na rzecz budowy hospi-
cjum organizowane z początkiem 
roku . Czy w przyszłym roku też 
taki bal będzie?

Oczywiście. Wspólnie z Joanną Kli-
mowicz i  Danutą Woźniak organi-
zujemy  30 stycznia przyszłego roku 
IV Bal Charytatywny. Wszystkich 
chętnych serdecznie zapraszamy.

Dziękuję za rozmowę.

Ja również dziękuję. Na czas Świąt 
Bożego Narodzenia i Nowy Rok ży-
czę Bożego Błogosławieństwa, rado-
ści i pokoju.

Hospicjum będzie budowane


