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Budżet
uchwalony
2 grudnia rada miejska uchwaliła
budżet Darłowa na rok 2010. Miasto planuje wydać na swoje potrzeby
aż 60 milionów złotych. Połowę z
tej kwoty samorząd pozyska z dochodów z różnego rodzaju opłat i
podatków lokalnych. Wpływy ze
sprzedaży działek budowlanych i
inne dochody związane z gospodarowaniem majątkiem komunalnym
dadzą miastu ponad 12 milionów
złotych. Na część wydatków miasto
zaciągnie kredyty. Część z nich zostanie spłacona w trakcie roku, po uzyskaniu dotacji z Unii Europejskiej
i budżetu państwa na realizowane
inwestycje.
Mechanizm finansowania największych inwestycji będzie następujący:
miasto bierze kredyt na pokrycie
kosztów całej inwestycji, a po jej

ukończeniu dostaje zwrot połowy
poniesionych wydatków i oddaje
bankowi połowę kredytu. Tak będzie
działał mechanizm płatności przy realizacji 4 inwestycji finansowanych
w 50 procentach przez UE i jednej
współfinansowanej w połowie przez
budżet państwa. Te inwestycje to
przebudowa rynku staromiejskiego
i otoczenia kościoła mariackiego, zagospodarowanie Wyspy Łososiowej
(“tajwanu”), przebudowa części ulicy
Władysława IV na deptak i stworzenie promenady przy latarni morskiej
oraz przebudowa ulicy Słowiańskiej.
Planuje się, że na koniec roku 2010
zadłużenie Darłowa będzie wynosiło
ok. 30% w stosunku do planowanych dochodów przy dopuszczalnej przepisami granicy w wysokości
60%.

Rusza
przebudowa
ulicy
Słowiańskiej

7 stycznia burmistrz Darłowa wziął udział w spotkaniu noworocznym
organizowanym dla samorządowców przez kurię diecezji koszalińsko
- kołobrzeskiej kościoła rzymsko - katolickiego. W trakcie spotkania
burmistrz rozmawiał z ks. biskupem ordynariuszem Edwardem Dajczakiem o planach budowy w Darłowie domu hospicyjno - opiekuńczego.
Biskup Dajczak zapewnił burmistrza, że po naniesieniu w dokumentacji potrzebnych korekt hospicjum w Darłowie będzie budowane.

Obywatel Lech Wałęsa

Niektóre zaplanowane inwestycje na rok 2010
1. Budowa ul. Jana Matejki - koszt
624 tys. zł
2. Budowa ul. mjr Hubala - 400 tys.
zł
3. Przebudowa otoczenia Zamku
Książąt Pomorskich - I etap - ul.
Krótka - 500 tys. zł
4. Przebudowa ul. Słowiańskiej 2.930 tys. zł
5. Budowa ul. Chińskiej - 489 tys. zł
6. Budowa ul. Gdyńskiej - 414 tys. zł
7. Budowa ul. Puckiej - 342 tys. zł
8. Przebudowa balustrady na moście
przy ul. Powstańców Warszawskich 50 tys. zł
9. Budowa odcinka ul. Zielonej 720 tys. zł
10. Budowa parkingu przy ul. H.
Wieniawskiego - 300 tys. zł
11. Remont (termomodernizacja)
ratusza - 1.200 tys. zł
12. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Gimnazjum Miejskim im. S.
Dulewicza - 350 tys. zł

13. Przebudowa schodów przy Szkole Podstawowej Nr 3 - 10,5 tys. złotych
14. Wykonanie ogrodzenia od ul.
Chopina przy Zespole Szkól im. Stefana Żeromskiego - 22,5 tys. zł
15. Zakup wyposażenia na place zabaw - 30 tys. zł
16. Budowa przejścia dla pieszych
przez park gminny przy ul. M. Curie
Skłodowskiej - 180 tys. zł
17. Budowa oświetlenia przy parkingu na ul. H. Wieniawskiego - 35 tys.
zł
18. Budowa boiska sportowego przy
ul. Sportowej - 3 mln zł
19. Uzbrojenie nowych terenów budowlanych (budownictwo jednorodzinne) - 750 tys. zł
20. Budowa ulic tymczasowych
umożliwiających budownictwo jednorodzinne - 670 tys. zł

Pożegnaliśmy Józefa Karasińskiego

15 stycznia kilkaset osób towarzyszyło w ostatniej drodze
Józefowi Karasińskiemu. Odszedł od nas nagle i niespodziewanie w wieku 60 lat. Jeszcze w grudniu rozmawiałem z
nim o planach działania kierowanego przez Józka stowarzyszenia wspierającego osoby bezrobotne, bezdomne i niepełnosprawne. Józek jak zwykle tryskał energią i nowymi
pomysłami. Znaliśmy się dobrze z czasów wspólnej pracy w
radzie miejskiej w latach 90-tych i reprezentowania przez
Józka Darłowa w radzie powiatu sławieńskiego w latach
2002-2006. Wielki tłum znajomych i przyjaciół w czasie uroczystości pogrzebowej
najlepiej świadczył o tym, jak bardzo Józef Karasiński był ważny w życiu wielu z nas.
Będziemy zawsze pamiętać o tym, że chętnie pomagałeś drugiemu człowiekowi.
Arkadiusz Klimowicz burmistrz Darłowa
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Czy to możliwe żeby Lech Wałęsa został honorowym obywatelem Darłowa?
Burmistrz A. Klimowicz twierdzi, że tak.
- Dyplomatyczne kontakty z otoczeniem byłego prezydenta RP utwierdziły
burmistrza w idei uhonorowania Lecha
Wałęsy tym najwyższym darłowskim
wyróżnieniem. Instytut Lecha Wałęsy
dał do zrozumienia, że L. Wałęsa chętnie przyjmie obywatelstwo i przyjedzie
do Darłowa.
W związku z tym burmistrz odbył wstępne konsultacje z przewodniczącym rady
miejskiej Zbigniewem Groszem i szefami klubów radnych - Czesławem Woźniakiem i Bogdanem Sajko.
- Jest akceptacja wśród radnych dla
tego pomysłu - mówi A. Klimowicz. Mam nadzieję, że w lutym rada miejska

podejmie uchwałę o nadaniu prezydentowi Wałęsie tego tytułu. Liczę na to, że
decyzja radnych będzie jednomyślna,
bo to dla Darłowa wielki zaszczyt mieć
w gronie swoich obywateli taką osobistość. Lech Wałęsa to przecież najwybitniejszy żyjący Polak, najlepszy ambasador Polski w świecie. Jestem pewien, że
już niedługo Pan Prezydent zaszczyci
nas swoim przyjazdem.
W ratuszu opracowano już ramowy program pobytu Lecha Wałęsy w Darłowie.
Głównym punktem wizyty byłoby odebranie tytułu honorowego obywatela
na Zamku Książąt Pomorskich. Lech Wałęsa miałby również odsłonić pamiątkową tablicę poświęconą 30 rocznicy powstania Solidarności.

Maluchy się ucieszą
Ratusz rozstrzygnął przetarg na
dostawę nowych placów zabaw dla
przedszkola Jacek i Agatka i przedszkola nr 1. Czterech oferentów za

te same urządzenia proponowało
ceny od 200 do 94 tys. złotych. Wybrano ofertę najtańszą. Place zabaw
zostaną zamontowane na wiosnę.

Rozstrzygnięto
nieograniczony
przetarg na przebudowę ul. Słowiańskiej ciągnącej się wzdłuż
morza w Darłówku. Do przetargu zgłosiło się 8 firm. Przetarg
wygrało Przedsiębiorstwo Robót
Inżynieryjno – Drogowych „Krężel” w Kobylnicy. Zwycięska oferta była tańsza od kosztorysowej o
2,3 mln zł i wynosi 2.923.486 zł.
Przebudowa ul. Słowiańskiej odbywać się będzie w ramach II edycji Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata
2008-2011, z którego darłowski
samorząd otrzyma dofinansowanie na połowę wartości realizowanej inwestycji. Ulica Słowiańska o
długości 891 m łączy dwie główne
ulice Darłówka Wschodniego: ulicę J. Conrada (droga wojewódzka
nr 205 z Aleją Jana Pawła II. Obecnie ul. Słowiańska o zniszczonej
nawierzchni z kiepskim poboczem
i brakiem zatok postojowych oraz
fatalnymi chodnikami niema również odwodnienia. Projekt techniczny przewiduje m.in. zmianę
nawierzchni ulicy i chodnika na
kostkę betonową ulepszoną grysem bazaltowym, odwodnienie
oraz instalację energooszczędnego
stylowego oświetlenia. Po przebudowie Słowiańska będzie mieć
także zatoki postojowe oraz elementy małej architektury jak n.p.
ławki, kosze na śmieci, kwietniki.
Realizacja tej kluczowej inwestycji
dla Darłówka współfinansowanej
przez rząd i samorząd przyczyni
się niewątpliwie do zwiększenia
płynności ruchu, poprawy bezpieczeństwa komunikacyjnego na
drodze i chodnikach dla wielu set
tysięcy turystów przybywających
tu latem na plażę. Będzie to już
czwarta w Darłowie ulica przebudowana w systemie schetynówek.
Przebudowę ul. Słowiańskiej planuje się zakończyć do 15 czerwca
2010 roku.

WALNE
DLGR
Serdecznie zapraszam na walne
zebranie Darłowskiej Lokalnej
Grupy Rybackiej - 19 lutego w
piątek o godz. 10:00 w urzędzie
gminy Darłowo przy ul. H. Dąbrowskiego.
Prezes DLGR - Kazimierz Wojnicz

Bezpłatna mammografia
Zapraszamy Panie w wieku 5069 lat (urodzone w latach 1941
-1960, które w ciągu 24 miesięcy
nie miały wykonywanej mammografii) na BEZPŁATNE badanie
mammograficzne wykonane w ramach Programu NFZ przez FADO
S.A. „Centrum Usług Medycznych” z Gdyni.
Mammobus będzie ustawiony w
Darłowie na Placu Kościuszki 9 w
dniach 8 -11 lutego 2010r.
Rejestrując się należy podać: numer
PESEL i nr telefonu.
Prosimy o wcześniejszą rejestrację
telefoniczną od poniedziałku do
piątku w godzinach 8:00 - 16:00 nr
tel. 0-801-080-007 tylko z tel. stacjonarnych, koszt jak za połączenie
lokalne, 058-666-24-44.
Panie nie objęte Programem Profilaktycznym mogą wykonywać ba-

danie mammograficzne odpłatnie,
na podstawie skierowania od lekarza
dowolnej specjalności, w cenie 80,00
złotych.
Prosimy zabrać ze sobą dowód osobisty.

Szczegółowych informacji udzielają
pracownicy referatu Oświaty i Spraw
Społecznych Urzędu Miejskiego w
Darłowie (pok. Nr 4, tel. 094-31422-23 wew. 231).

NAGRODY STAROSTY SŁAWIEŃSKIEGO

Budynki socjalne z laurem

15 stycznia w hotelu „Jan” w Darłówku na Noworocznym Spotkaniu Samorządowym wręczono po
raz czwarty „Laury Starosty Sławieńskiego” za rok 2009.
Kapituła konkursu w składzie:
Andrzej Lewandowski - starosta
sławieński, Grzegorz Januszewski
- przewodniczący Rady Powiatu,
Elżbieta Bronowicka-Stawicka przewodnicząca kapituły i laureatka
wyróżnienia za 2008 rok oraz Leszek
Haratyk, Marian Laskowski, Jan Sroka, Krzysztof Kowalczyk i Zygmunt
Kroplewski - laureaci wyróżnień za
2008 rok, z 54 zgłoszeń dokonanych
przez wójtów, burmistrzów i starostę wybrała 18 nominowanych, a
następnie przyznała Laury Starosty
Sławieńskiego w sześciu kategoriach.
W kategorii przedsiębiorczość decyzją kapituły wyróżnienie przyznano
Przedsiębiorstwu Produkcyjno –
Handlowemu „Darpol” z Barzowic,
którego właścicielem jest Mirosław
Omylak.
W kategorii produkt turystyczny nagrodę otrzymało Uzdrowisko Dąbki.
W tej kategorii nominowane były
też Ogólnopolskie Zawody Spinningowe „Święto Wieprzy” i Międzynarodowy Bieg po Plaży w Jarosławcu.
Animatorem Sportu w 2009 r. uznano Tadeusza Buczkowskiego – dyW sylwestrowe przedpołudnie w
Muzeum Zamek Książąt Pomorskich rozstrzygnięto dwa konkursy związane z prezentowaną wciąż
(do 31 stycznia 2010 r.) wystawą
„Dziadki do orzechów”.
Wręczono nagrody zwycięzcom
konkursu plastycznego „Przygody
Dziadka do orzechów”. W konkursie mogły brać udział dzieci do lat
12. Główną nagrodę - 30 centymetrowej wysokości figurkę dziadka do
orzechów - zdobył Piotr Szymczak
lat 6. Jury przyznało również 3 wyróżnienia. Otrzymały je: Klaudia
Szymczak, Zuzanna Kuriata oraz Julia Koralewska.

Unikalne dzieło
29 grudnia ubiegłego roku odbyła
sie promocja książki p.t. „Kronika
Kościoła Mariackiego w Darłowie”.
Książka pod redakcją Jerzego Kalickiego została wydana przez Muzeum
w Koszalinie. Tom pierwszy Kroniki
Kościoła Mariackiego w Darłowie
obejmuje lata 1891 - 1926 i liczy
352 strony. Wydano go starannie na
dobrym papierze w twardej oprawie
i uzupełniono 52 unikalnymi ilustracjami, pochodzącymi głównie z
Archiwum Krajowego w Greifswaldzie. Kronikę wydano z finansowym
wsparciem Fundacji Współpracy
Polsko - Niemieckiej i budżetu
miasta Koszalina. Zapisy zawarte
w tej wyjątkowej kronice pokazują
nie tylko dzieje parafii, ale również
najistotniejsze przemiany społeczno
- polityczne, religijne, oświatowe,
wychowawcze, a także ekonomiczne
w dwóch okresach historii Niemiec.
Pierwszy trwający od 1891 do 1914
r., przypada na okres rządów Wilhelma II i zwany jest „erą wilhelmińską”. Drugi to lata 1914 - 1926,
czas przełomu i początek nowej ery,

to wybuch pierwszej wojny światowej, rewolucja listopadowa 1918 r.
i Republika Weimarska. Przetłumaczony rękopis został zaopatrzony w
mnóstwo rzeczowych i fachowych
przypisów, które przybliżają Czytelnikom ówczesne czasy.

Mieszkańcy Darłowa
w noworocznej statystyce

rektora szkoły Podstawowej w Lejkowie. W tej kategorii do nagrody
nominowany był też Artur Szarycztrener Klubu Kolarskiego Ziemia
Darłowska.
W Kategorii Zawsze Pomocny Ludziom laur wręczono Marii Poprawskiej – prezesowi Fundacji Rodzina,
mającej siedzibę w Sławnie.
Zasłużonym dla Kultury został obchodzący jubileusz 25 – lecia Zespół
Ludowy Pieńkowianie.
W kategorii Inwestycja Roku Laur
Starosty Sławieńskiego otrzymał
Arkadiusz Klimowicz za wzniesienie kompleksu czterech budynków
socjalnych w Darłowie, które zasiedlono 16 rodzinami. Z tą wyjątkową
inwestycją konkurowali Delfin Spa
& Wellness w Dąbkach oraz Regio-

nalna Platforma Cyfrowa Dorzecza
Wieprzy i Grabowej.
W czasie uroczystości zaprezentowano multimedialnie wszystkich nominowanych do laurów. Noworoczne
Spotkanie Samorządowe stało się
okazją do uhonorowania Grzegorza
Januszewskiego – przewodniczącego
Rady Powiatu w Sławnie Srebrnym
Krzyżem Zasługi.
W Gali Konkursu „Laury Starosty
Sławieńskiego wzięli udział m.in.:
posłanka na Sejm RP - Danuta Olejniczak, wicemarszałek woj. zachodniopomorskiego – Jan Krawczuk,
wójtowie i burmistrzowie gmin i
miast powiatu sławieńskiego.
Galę Konkursu uświetnił występ
piosenkarki Katarzyny Ostrysz.

W roku 2008 mieszkało w Darłowie
14.432 osoby. Na przestrzeni 2009
roku zmniejszyła się liczba stałych
mieszkańców miasta o 206 osób.
Na dzień 1 stycznia 2010 r. mieszka 14.226 osób zameldowanych
na stałe. Na przestrzeni 2009 r. z
Darłowa wyemigrowało za granicę
7 osób, a czasowo za granicę wyjechało 69 osób. Niezależnie od liczby osób zameldowanych na stałe w
Darłowie mieszka 484 osoby zameldowane na pobyt czasowy. Liczba
osób mieszkających czasowo wzrosła
o 64 osoby. Łącznie, więc mieszka
w Darłowie 14.710 osób. Więcej
o 504 osoby mieszka w Darłowie
kobiet. Na 100 mężczyzn przypada
107,1 kobiet. Liczba dzieci w wieku
przedszkolnym, czyli do 5 lat włącznie wynosi 785. Sześciolatków, któ-

rzy uczęszczają do zerówki jest 124.
Liczba dzieci i młodzieży w wieku
od lat siedmiu do 18 włącznie wynosi 1951, w tym 989 chłopców.
W wieku przedprodukcyjnym jest,
więc 2860 osób, czyli 19,4%. W
wieku produkcyjnym, czyli od lat
19 do 65 jest 5021 mężczyzn i 4683
kobiet w wieku od 19 do 60 lat..
Ogółem w wieku produkcyjnym jest
w Darłowie 9704 osób, co stanowi
66 % ogółu mieszkańców. W wieku
poprodukcyjnym
(emerytalnym)
mieszka w mieście 1523 kobiety i
623 mężczyzn, co stanowi 14,6%
ogółu mieszkańców.
W 2009 roku zawarto 223 małżeństwa i urodziło się 137 dzieci. W
tym samym okresie zmarło 172 osoby. Przyrost naturalny jest ujemny i
wynosi 35 osób.

Na ślizgawkę!

Dziadki do orzechów
Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza wszystkich spragnionych ruchu na świeżym powietrzu do korzystania z uroków lodowej tafli.
Na terenie OSiR przy ul. Sportowej
zostało przygotowane naturalne,
bezpieczne lodowisko na którym
można się ślizgać aż do godz. 20:00.
Pojeździć na łyżwach można także na

boiskach zespołu szkół w Darłówku,
w Darłowskiej “Trójce” oraz na boisku szkoły morskiej.
Wszyscy, którzy chcą uczyć się lub
doskonalić umiejętności jazdy na
łyżwach powinni się spieszyć. Zimowa pogoda wkrótce może się skończyć.
W. Śmigielski

Noworoczne spotkanie samorządowe

Czy w Darłówku będzie
cywilne lotnisko?
Darłowski samorząd
na sesji Rady Miejskiej 6 stycznia 2010
r. podjął uchwałę w
sprawie wyrażenia
zgody na przejęcie
części nieruchomości
w Darłówku zachodnim w celu założenia
lotniska cywilnego
użytku publicznego.
Uchwała upoważni- Tomasz Bobin
ła burmistrza miasta
do złożenia wniosku do Ministerstwa Infrastruktury o przejęcie w
drodze użyczenia, na co najmniej
30 lat części nieruchomości o powierzchni 900 m2 położonej na
lotnisku wojskowym zabudowanej
budynkiem. Wniosek w tej sprawie zostanie złożony w najbliższych

dniach, ponieważ
ostateczny termin
mija 12 stycznia b.r.
mówi Tomasz Bobin - pełnomocnik
burmistrza miasta
ds. infrastruktury.
Ministerstwo Infrastruktury ma czas
dwa miesiące na
podjęcie
decyzji.
Samorządowi miasta zależy, aby do
darłowskiego kurortu można było
dogodnie docierać nie tylko lądem
i wodą, ale również powietrzem.
Istniejący betonowo - asfaltowy pas
startowy o długości 600 m umożliwia przyjmowanie samolotów sportowo - turystycznych i taksówek powietrznych.

Gratulacje z rąk burmistrza odbiera Sławomir Jankowski.

W sali konferencyjnej darłowskiego ratusza 5 stycznia odbyło
się tradycyjne spotkanie samorządowe. Przybyły na nie władze samorządowe miasta, gminy
Darłowo i powiatu sławieńskiego, duchowieństwo, biznesmeni,
przedstawiciele organizacji pozarządowych, dyrektorzy samorządowych szkół, przedszkoli i
spółek oraz zaproszeni goście. To
oni swoimi działaniami spowodowali, że Darłowo staje się bogatsze pod względem gospodarczym, kulturalnym oraz bardziej
przyjaznym dla mieszkańców i
turystów.
- Rok 2009 podobnie jak kilka lat
poprzednich przyniósł naszemu
miastu szereg pozytywnych zmian
- mówił burmistrz miasta Arkadiusz Klimowicz. Te dobre zmiany
w jeszcze większym stopniu będą
kontynuowane w roku 2010 podkreślił burmistrz mówiąc o tegorocznych zamierzeniach samorządu. Darłowo skutecznie pozyskało
dziesiątki milionów złotych z funduszy europejskich i będzie czyniło
to nadal. Dzięki temu nasze miasto
jest piękniejsze niż przed rokiem.
Myślę, że sprostamy wyzwaniom
XXI wieku będziemy dumni z naszego Królewskiego Grodu. Dzięki gospodarności i zaangażowaniu
mieszkańców przybywa w mieście
wiele nowych i odnowionych domów, które bardziej uwydatniają
ich nietuzinkową architekturę.
Włodarze miasta i powiatu złożyli wszystkim przybyłym serdeczne
życzenia noworoczne. Spotkanie
było okazją do wręczenia gratulacyjnych dyplomów z wielką herbową pieczęcią miasta dla osób i
instytucji, które swoją działalnością wyróżniły się w minionym
roku. W latach poprzednich takie
wyróżnienia otrzymali: Ewa Maj-

dańska i Krystyna Leśniewska za
wspaniałą prace z młodzieżą, siostra Consolata, Stowarzyszenie
Kultura Sztuka Region i Zespół
Świadomość kierowany przez Roberta Gorgola za nowe inicjatywy
kulturalne oraz Dorota Kuriata za

utworzenie wolontariatu. Dostali
je też Jerzy Buziałkowski za upowszechnienie kolekcji darłowskich
pocztówek, Antoni Hołub i Piotr
Ebel za wędkarską promocję Darłowa, Jan Olik za upowszechnianie
wiedzy o darłowskich zabytkach,
Artur Hamerling za propagowanie idei harcerstwa oraz restaurator
Dariusz Kos.
Podczas spotkania wyróżnieniami
za rok 2009 uhonorowano: Jolantę
i Zbigniewa Iwko wraz z Bożeną
i Jackiem Szulc za przywrócenie
świetności kamienicy położonej
przy ul. Morskiej 50; Mieczysławę
i Tadeusza Jędrzejczyków za rozwój
rodzinnej firmy i promocję Darłowa, Zdzisława Gliszczyńskiego od
25 lat tworzącego nowe miejsca
pracy i dającego przykład dobrej
przedsiębiorczości. Wyróżnienia i
gratulacje otrzymali też: Mirosława
i Sławomir Jankowscy za utworzenie i rozwój Centrum Handlowego „Słoń” oraz zagospodarowanie

terenów przy zamku, Ireneusz Budzyński za przykładną współpracę
z samorządem, Joanna Koguciuk,
Jan Zych i Tadeusz Kowalczuk za
odnowienie kamienicy przy ul.
Kowalskiej 15; Elżbieta Gagiew
za kulturalną promocję miasta,

szczególnie w poetyckich strofach;
Stanisław Guzowicz za przykładny
rozwój rodzinnego Centrum Budowlanego; Krzysztof Bańkowski i
Czesław Woźniak za rozwój i wzorowe strzeżenie darłowskich firm,
sklepów przez Agencję Ochrony Szabel; Jerzy Zawiaczyński i
Krzysztof Zienkiewicz - przedstawiciele wspólnoty mieszkaniowej
za modernizację i odnowienie
kamienicy przy ul. Kościelnej 15,
Agnieszka Staniszewska za utworzenie pierwszego prywatnego
przedszkola w Darłowie.
Noworoczne samorządowe spotkanie, uświetnił koncert kolęd i
pastorałek w wykonaniu młodzieży z Zespołu Szkół w Darłówku
pod kierownictwem Beaty Gugały
oraz Orkiestra Dęta Darłowskiego Ośrodka Kultury pod kierownictwem Zenona Lesnera i Jana
Schwarzlose.
L. Walkiewicz

Opłatek u Pionierów

Tradycją stało się organizowanie
w okolicach Trzech Króli noworocznego opłatka u Pionierów
Ziemi Darłowskiej.
Tym razem zarząd stowarzyszenia
zorganizował go 8 stycznia w sali
Zespołu Szkół im. Stefana Żeromskiego. Do klubu Pionierów należy około 150 osób. Na spotkanie
opłatkowe przybyło ich ponad 50.
Wszystkich serdecznie witał prezes Klubu Pionierów Ziemi Darłowskiej - Eugeniusz Wójcik. Na
opłatek oprócz członków, przybyli:
burmistrz Darłowa Arkadiusz Klimowicz, franciszkanin o.Stefan,
dyrektorzy placówek oświatowych,
prezes związku niewidomych Włodzimierz Balcerzak i przewodnicząca Klubu Amazonek Elżbieta Betlińska. Na wstępie prezes
KPZD powitał wszystkich przybyłych i złożył serdeczne noworoczne
życzenia członkom, przyjaciołom
klubu i gościom. Dużo zdrowia
radości i szczęścia życzył na nowy
rok Pionierom i ich rodzinom
burmistrz miasta. Ojciec Stefan
odprawił okolicznościowe, świąteczne modlitwy i pobłogosławił

wszystkich w imieniu proboszcza o. Stanisława Piankowskiego
i własnym życząc wiele zdrowia,
szczęścia, spokoju i pomyślności
w nowym roku 2010. Potem śpiewano kolędy. Następnie łamano
się opłatkiem i składano życzenia.
Później sypnęły się wspomnienia i kawały. Przy kawie, dobrym
cieście, owocach i lampce szampana wspominano dawne trudne
i zarazem ciekawe czasy. W roku
ubiegłym w listopadzie stuknęło
Klubowi Pionierów juz 10 lat od
momentu jego utworzenia. Ma on
już spory dorobek. Na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego pionierzy ustawili obelisk i wmurowali
tablicę z brązu upamiętniająca ich
wkład w rozwój Darłowa. Z okazji
jubileuszu dziesięciolecia wicemarszałek Jan Krawczuk wyróżnił 11
jego członków za zasługi dla województwa zachodniopomorskiego
Złotymi i Srebrnymi Honorowymi
Odznakami Gryfa Zachodniopomorskiego. Pionierzy ze swoim
sztandarem zawsze biorą udział we
wszystkich uroczystościach państwowych i regionalnych.

Jeśli oczekujesz pomocy
Zamiast wstępu
Dramaty w 3 zdaniach
Przypadek pierwszy
Pan Krzysztof ma 45 lat i przez swoją
chorobę alkoholową stracił rodzinę,
pracę i grozi mu eksmisja z mieszkania za długi. Dodatkowo pojawiła się
choroba serca, która uniemożliwia
ciężką pracę fizyczną. Jedyną przyjazną duszą, poza kolesiami od kieliszka jest matka, która z emerytury
utrzymuje syna.
Przypadek drugi
Pani Agnieszka regularnie była bita
przez swojego „ślubnego”. Sama pracuje w ośrodku wczasowym, a jej
mąż-bokser chwyta się od czasu do
czasu jakieś fuchy. Ostatnio najstarszy syn – 17 lat – będący po wpływem alkoholu dołączył do praktyk
ojca.
Przypadek trzeci
Maciek jest uczniem szkoły ponadgimnazjalnej i rodzice odkryli, że ich
syn od jakiegoś czasu regularnie bierze narkotyki. Pochodzi z tak zwanego dobrego domu. Jego dziewczyna
także regularnie sięga po narkotyki.
Wszystkie te opisane przypadki łączy
to, że zdarzyły się w naszym mieście i
zainteresowani zwrócili się o pomoc
do Miejskiej Komisji Problemów
Alkoholowych oraz wspierających ją
psychologów i lekarzy.
Problem alkoholizmu, przemocy i
narkomanii w Darłowie jest coraz
większy. Doświadczają ich skutków
głównie rodziny które przeżywają
psychiczną i fizyczną gehennę. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i działający
przy niej Zespół Interdyscyplinarny
składa się ze specjalistów, którzy w
opisanych przypadkach skutecznie pomogli. Pan Krzysztof jest już
po odtruciu, syn otrzymał kuratora
sądowego, sprawa boksera jest w
sądzie. Maciek od 2 miesięcy jest
czysty.
Podobnych zdarzeń Komisja i inne
do tego powołane służby mają sporo. Ale to tylko wierzchołek góry
lodowej. Stąd zamysł, aby w „Wiadomościach Darłowskich” w ramach „wkładki” pokazać nie tylko
wielkość tego zjawiska w naszym
mieście, ale także przedstawić możliwości udzielenia konkretnej pomocy
dla osób dotkniętych alkoholizmem
i przemocą. Stąd na łamach gościć
będziemy socjologów, prawników,
psychologów, którzy udzielać będą
konkretnych porad związanych z radzeniem sobie z tymi zjawiskami.
„Wkładka” będzie informowała Czytelników o formach i prowadzonych
działaniach w realizacji Miejskiego
Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, o których to
działaniach większość mieszkańców,
albo nie ma wiedzy, albo jest ona
fragmentaryczna.
Jak sobie radzić?
W tej części, będziemy prosili naszych specjalistów o sposób radzenia

sobie ze zjawiskami, które dotyczą
osób nadużywających alkohol. Odpowiedzi udzielił p. Rafał Musiał,
p.o. Komendanta Straży Miejskiej w
Darłowie.
1) Plagą w Darłowie, zwłaszcza w
okresie wakacji jest nagabywanie
przez pijaków ludzi robiących zakupy w supermarketach i wymuszanie
na nich przekazania im wózków. Jak
w takiej sytuacji sobie radzić, kto odpowiada, aby takie sytuacje nie miały
miejsca?
Opisana wyżej sytuacja jest znana
zarówno Straży Miejskiej jak i Policji. Służby porządkowe regularnie
walczą z tym zjawiskiem poprzez
częste kontrole i interwencje mające
na celu likwidację tego typu zjawisk.
Wspomniane patrole nie są jednak
posterunkami stałymi i takimi być
nie powinny, gdyż ani Straż Miejska,
ani Policja nie są służbami ochrony
obiektowej, lecz służbami dbającymi
o porządek i bezpieczeństwo w miejscach publicznych.
Dbanie o bezpieczeństwo klientów oraz porządek w sklepach i na
terenie przyległym do sklepów jest
jednym z ważniejszych obowiązków
ich właścicieli. Służby porządkowe
podejmują interwencje, ale są to
działania likwidujące tylko pewną

porządkowych przy współpracy
mieszkańców, którzy nie będą się
biernie przyglądać takim zdarzeniom, wpłynie na skuteczną eliminację tego typu zjawisk w przyszłości.
2) Coraz częściej o tej porze roku,
bezdomni, często będący pod wpływem alkoholu nocują na klatkach
schodowych. Zdarza się, że miejsce
noclegu traktują także jako szalet.
Jak pozbyć się takiego lokatora?
Na zjawisko przebywania bezdomnych na klatkach schodowych i w
piwnicach składa się kilka czynników. Najważniejszym z nich jest bezdomność tych ludzi. Pomimo wielu
działań Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej i innych służb, osoby te
nie chcą na okres zimy przebywać w
schronisku dla bezdomnych, bo wiąże się to z zakazem spożywania przez
te osoby alkoholu.
Kolejnym czynnikiem jest brak zabezpieczeń tychże klatek i piwnic
przed możliwością wejścia osób nieuprawnionych. Jest to zadanie dla
właścicieli i zarządców budynków.
Montaż zamków, domofonów i skuteczne ich wykorzystanie w dużej
mierze ograniczy wizyty takich osób.
Musimy pamiętać o wyrobieniu w
sobie nawyku zamykania drzwi klatek schodowych , drzwi do piwnic i

wobec takich osób to działania doraźne – łagodzą one lub likwidują
pewną sytuację, jednakże nie rozwiązują samego problemu. Dlatego
sami mieszkańcy, zarządcy budynków muszą podjąć skuteczne działania aby ograniczyć intruzom wstęp
na swój teren. Niemniej jednak,
gdy pomimo zabezpieczeń pojawi
się taki lokator na klatce schodowej
oraz będzie się zachowywał w sposób
naruszający prawo należy niezwłocznie zawiadomić odpowiednie służby.
Wspólne działania mieszkańców,
MOPS, Straży Miejskiej i Policji pozwolą na eliminację lub ograniczenie
tego typu zjawisk, a co najważniejsze działania te, podejmowane przez
większą grupę osób, pozwolą na skuteczną pomoc tym bezdomnym.
Podajemy
pomocne
numery:
Staż Miejska 0943143497
Policja 094 314 22 07
Anonimowa skrzynka pomocy
Mamy świadomość, że sprawy nadużywania alkoholu, czy też przemocy w rodzinie są sprawami bardzo
delikatnymi i krępującymi. Stąd
niechęć wielu osób, których sprawa
ta dotyczy do bezpośredniego zwracania się do powołanych w tym celu
instytucji o pomoc czy poradę praw-

ją drukować. Anonimowa skrzynka
pomocy znajduje się na drzwiach
siedziby Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Kto, gdzie, kiedy? Prezentujemy
możliwość kontaktu ze specjalistami
zajmującymi się przeciwdziałaniem
alkoholizmowi, narkomani i przemocy w rodzinie.
W ramach Miejskiego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta
Darłowo działają:
Punkt Pomocy Psychologicznej
dla Ofiar Przemocy Domowej
czynny przy ul. Franciszkańskiej 2
(budynek Miejskiego Gimnazjum,
wejście od ul. Kościelnej) w każdą środę w godz. 16.00 – 18.00
Prowadzonym przez Karolinę Kaczyńską - psychologa.
Punkt Terapii w zakresie uzależnień alkoholowych
czynny przy ul. Franciszkańskiej 2
(budynek Miejskiego Gimnazjum,
wejście od ul. Kościelnej) w każdy
piątek w następujących godzinach:
-13.00–15.30 – spotkania indywidualne,
-15.30 – 17.00 – spotkania grup,
-17.00 – 18.30 – spotkana rodzin.
Prowadzony przez Janinę Lipowiec –
specjalistkę terapii uzależnień.
Punkt Konsultacyjny w zakresie
uzależnień alkoholowych
Czynny przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 32 (budynek Przychodni parter pok. 17) w każdą środę w godz. 14.00 – 17.00.
Prowadzony przez Elżbietę Karnicką
– Poradnia Rodzinna
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Darłowie prowadzi:
Punkt Konsultacyjno – Terapeutyczny Profilaktyka Narkomanii
Czynny przy ul. Franciszkańskiej 2
(budynek Miejskiego Gimnazjum,
wejście od ul. Kościelnej) we wtorki
w godz. 16.00–18.00. Prowadzony
przez Tomasza Mielczarka – psychologa.
Możliwość wcześniejszego umówienia się na spotkanie w siedzibie
MOPS pok. Nr 4 lub telefonicznie
94 314 6776.

Siedziba Komisji RPA i świetlicy środowiskowej.

sytuację. Działania takie nie wyręczą
jednak właścicieli sklepów z ich obowiązków.
Podsumowując
Gdy znajdziemy się w takiej sytuacji
należy niezwłocznie powiadomić o
zdarzeniu ochronę sklepu, lub zawiadomić Straż Miejską albo Policję.
Szybkie i skuteczne działanie służb

dbania o tego typu zabezpieczenia.
Działający domofon, sprawny zamek i co najważniejsze dobry sąsiad
zabezpieczą nas nie tylko przed wizytą „niepożądanych gości”, ale pomogą uchronić nas również przed
kradzieżami i włamaniami.
Musimy zdawać sobie sprawę, że
działania interwencyjne podejmowane przez Straż Miejską i Policję

ną. Dlatego uruchamiamy anonimową skrzynkę pomocy. Sukcesywnie
korespondencja od osób pragnących
pomocy będzie przekazywana dla
Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych. Jeśli sytuacja tego
będzie wymagać Komisja będzie
doraźnie interweniowała, jeśli zaś
będzie chodziło o pomoc prawną, to
na łamach naszej wkładki będziemy

Nasza siedziba
Na początku wakacji nastąpiła zmiana siedziby Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i punktów konsultacyjnych.
Obecna mieści się na ulicy Franciszkańskiej 2 (wejście od ul. Szkolnej)..
Wszystkich pragnących uzyskać pomoc zapraszamy do nas.
opracował: Z. Mielczarski

Co nowego w darłowskiej
gospodarce komunalnej
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Darłowie jest
spółką prawa handlowego od grudnia 1992 r., obecnie kierowaną przez
Wojciecha Wiśniowskiego. Właścicielem spółki jest miasto Darłowo.
MPGK posiada majątek trwały o
wartości 52,5 mln zł i zatrudnia 82
osoby. W roku 2009 zakończyło
kładzenie nowej sieci wodociągowej
przy ulicach A. Mickiewicza i J. Słowackiego kosztem 462 tys. zł. Główną jednak ubiegłoroczną inwestycją
o wartości 1,3 mln zł było wybudowanie przy ul. F. Chopina punktu
segregacji i przeładunku odpadów
komunalnych. Na tę inwestycję zaciągnięto preferencyjny kredyt z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska, który jest umarzany w
30 procentach po zakończeniu inwestycji. W roku 2010 MPGK dokona

wymiany wodociągu i kanalizacji
przy ul. Hotelowej oraz na placu
T. Kościuszki kosztem szacowanym
na 310 tys. zł, zaciągając kredyt z
WFOŚ. Poza tym planuje położenie
sieci wodociągowej przy ul. J. Wybickiego, gdzie powstają nowe budynki
mieszkalne. Niezależnie od zadań
inwestycyjnych miejska spółka przystępuje do scalenia swej bazy transportowo – sprzętowej na obszarze
byłej kotłowni rejonowej przy ul. F.
Chopina i wybudowania tam wiaty
oraz zaplecza socjalnego dla pracowników. Po zakończeniu prac zaplecze
transportowo – sprzętowe zostanie
przeniesione z ul. Żeromskiego 49
na nowe miejsce przy ul F. Chopina.
Podobnie jak w latach poprzednich
spółka generuje niewielki zysk, który
umożliwia prowadzenie inwestycji i
modernizacji sieci miejskich.

Co słychać u ciepłowników
Przedmiotem statutowej działalności
Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółki z o.o. jest
wytwarzanie i dystrybucja gorącej
wody oraz świadczenie usług w zakresie wykonawstwa, konserwacji i
remontów kotłowni, sieci i instalacji
c.o oraz instalacji ciepłej wody użytkowej. W latach 1999/2000 została
przeprowadzona kompleksowa modernizacja systemu ciepłowniczego
w Darłowie. Obecnie MPEC posiada 9 systemów ciepłowniczych w
tym jeden stanowiący rezerwę o łącznej mocy 7,53 MW. Spółka zaopatruje w ciepło budynki Spółdzielni
Mieszkaniowej, wspólnot mieszkaniowych, budynki użyteczności publicznej i w niewielkim stopniu budynki prywatne. Moc zamówiona
przez odbiorców ciepła na rok 2010
wynosi 4,16 MW - informuje nas
Barbara Balcerzak dyrektor spółki.
Od 2005 r. do końca 2009 r. podwyżki cen gazu miały miejsce sześć
razy. W tym czasie średnia cena 1 m3
gazu wzrosła o 72 %. Cena ciepła w
tym samym czasie wzrosła jedynie o
31%. Stało się tak dzięki racjonalnej
gospodarce ciepłowniczej. W MPEC
–u pracuje 10 osób łącznie na 8,5
etatach.
Miejski system ciepłowniczy został zaprojektowany na optymalne zużycie ciepła w ilości 63.618
gigadżuli (GJ). Na skutek termomodernizacji budynków oraz odłączenia
się niektórych wspólnot mieszkaniowych zmniejszone zostały zamówienia odbiorców na ciepło do 31.500
GJ. O ile termomodernizacja budynków była procesem nieuniknionym i w pełni uzasadnionym o tyle
zdaniem B. Balcerzak nie można się
zgodzić z odłączeniami budynków.
Zdaniem dyrektorki odrębne kotłownie dla poszczególnych budynków powstały niezgodnie z planem
zagospodarowania przestrzennego
i obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi.
Aby się lepiej zorientować czy do-

brze zrobiły wspólnoty mieszkaniowe odłączając się od naszego systemu wystarczy dokonać porównania
rocznych kosztów ogrzewania typowego mieszkania o powierzchni
50 m2. Ogrzewanie przez MPEC
mieszkania o powierzchni 50 m2
w ocieplonym budynku kosztuje
rocznie 1010,50 zł i 1293 zł/rok.
W budynkach z własnymi kotłowniami 972,50 i 1033,76 zł/rok.
MPEC podaje koszty całkowite, a
wspólnoty koszty remontów, amortyzacji, serwisu bieżącej eksploatacji
i energii elektrycznej umieszczają w
kosztach funduszu remontowego.
Dla przykładu podwyższenie z tego
tytułu kosztów o 50 groszy/m2/m-c
skutkuje dodatkowym kosztem 300
zł/rok. Przysłowiowy Jan Kowalski,
który mieszka w budynku z własną
kotłownią - według B. Balcerzak płaci więc znacznie drożej niż gdyby korzystał z ciepła wytwarzanego przez
miejskie przedsiębiorstwo.
MPEC świadczy kompleksowo usługi ciepłownicze wraz z serwisem oraz
ma dwa systemy ogrzewania na gaz
i olej opałowy, co zabezpiecza je w
przypadku braku gazu. Bez odłączeń
od MPEC koszt ciepła byłby jeszcze
niższy, co byłoby z pożytkiem dla
wszystkich odbiorców ciepła. Cały
postępowy świat doszedł już do takich wniosków wcześniej. MPEC
stara się w miejsce odłączonych odbiorców pozyskać nowych.
Jak wszyscy wiedzą taryfy sprzedaży
ciepła ustala URE (Urząd Regulacji
Energetyki), który analizuje ceny
paliw, energii elektrycznej i kosztów
własnych firm ciepłowniczych. Dla
MPEC – u z dniem 15 stycznia 2010
r. ustalił cenę produkcji i dystrybucji
ciepła o 5,5 procenta większą aniżeli była do tej pory. Spowoduje to
wzrost opłaty za ciepło zaledwie o
5,5 zł na m-c. Darłowski MPEC w
porównaniu z innymi gazowymi kotłowniami ma znacznie niższe koszty
produkcji ciepła. Wyższe są w Karlinie, Połczynie Zdroju, Gdyni czy
Myśliborzu.

Ożywienie w darłowskim porcie
W końcu października 2009 r. minęło dziesięć lat, od skomunalizowania portu w Darłowie i utworzenia
Zarządu Portu Morskiego Darłowo
spółka z o.o. Łącznie z dyrektorem
spółki Małgorzatą Tepurską pracuje
w nim 6 osób na 5,5 etatach. W porcie stacjonuje 47 kutrów rybackich i
15 jednostek turystyczno - wędkarskich. Na przestrzeni roku ubiegłego
zostało zlikwidowane 7 jednostek
rybackich, a jednocześnie przybyło
3 jednostki turystyczno - wędkarskie. Od paru lat zmniejsza się flota
rybacka, a rośnie liczba kutrów przystosowanych do wędkarskich połowów ryb morskich.
Otwarcie przez Agencję Morską
Gdynia nowego terminalu przeładunkowego w handlowej części
portu, przyczyniło się w 2009 roku
do wznowienia ruchu statków handlowych w porcie. W ubiegłym roku
do portu zawinęło 19 jednostek
handlowych (w 2008 r. - 2 jednostki). Statki pod banderami 9 państw
przywiozły 9106 ton i wywiozły
14.661 ton towarów. Głównym ładunkiem przywozowym były: skałka
wapienna i wapno, a wywozowym
- zboża i nawozy. Łączne obroty ładunkowe wyniosły 23.767 ton. W
sezonie letnim 2009 r. ZPMD odnotował rekordową ilość, bo ok. 300
wpływających do portu jednostek
sportowo-rekreacyjnych. W porównaniu do poprzednich lat, w których

wpływało do portu niewiele ponad
200 jachtów, widoczny jest wzrost
uprawiania tej formy turystyki.
ZPMD do obsługi żeglarzy dysponuje mini-mariną usytuowaną przy
nabrzeżu usteckim. Na czas sezonu
spółka zatrudnia pracownika, który
opiekuje się przystanią.
Ważnym wydarzeniem dla
ZPMD w 2009 r. było przystąpienie
jako partnera zamiennego, za Miasto
Darłowo do projektu unijnego pod
nazwą Zachodniopomorski Szlak
Żeglarski, sieć portów turystycznych Pomorza Zachodniego. Jest to
ogromne wyzwanie, ponieważ do tej
pory spółka nie realizowała tak znaczących inwestycji.
W ramach tego projektu ma powstać
przystań jachtowa w basenie rybac-

kim, wyposażona w dwa pomosty
pływające na 80 miejsc postojowych.
Pomosty mają być wyposażone w
kolumny serwisowe w skład, których
wchodzi dostawa energii elektrycznej i wody, oraz w kolumny ratownicze. Wykonawcą projektu przystani
jest firma „Alpinur” sp. z o.o. Rozpoczęcie realizacji inwestycji planowane jest w III kwartale 2010 roku
a zakończenie w IV kwartale 2010 r.
Przez wszystkie lata działalności
ZPMD utrzymuje stabilną kondycję finansową. Spółka generuje zysk
finansowy oraz posiada płynność
finansową, co pozwala na sprawne
bieżące zarządzanie portem.

W skrócie o pomocy społecznej w Darłowie
Jednostka organizacyjna darłowskiego samorządu, jaką jest MOPS ma
na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych
sytuacji życiowych, których nie są
one w stanie pokonać, wykorzystując własne środki, możliwości i
uprawnienia.
W roku 2009 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, który zatrudnia
36 pracowników objął pomocą 700
darłowskich rodzin, liczących łącznie
1150 osób, informuje nas kierownik
ośrodka Waldemar Wieczorek. Praca
ośrodka pomocy polega w dużym
stopniu na pracy socjalnej, która
umożliwia przeprowadzenie analizy,
dokonanie oceny i podjęcie decyzji,
jaki rodzaj pomocy i w jakiej wysokości należy udzielić. Oczywiście
postępowanie przeprowadzane jest
zgodnie z odpowiednimi ustawami
i rozporządzeniami o udzielaniu pomocy społecznej. W szczególności
przyznawane i wypłacane są takie
świadczenia jak n.p.: zasiłek celowy,
zasiłek okresowy, dodatek mieszkaniowy, składki na ubezpieczenia
społeczne i zdrowotne, świadczenia
rodzinne, zaliczki alimentacyjne,
usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze dla osób chorych
psychicznie.
W 2009 r. najczęstszymi powodami
udzielania pomocy były: ubóstwo,
długotrwała choroba, bezrobocie,
niepełnosprawność, bezradność w

Siedziba MOPS.
sprawach opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm i narkomania,
ochrona macierzyństwa, bezdomność, przemoc w rodzinie, częściowe
pokrycie kosztów pobytu w domu
pomocy socjalnej i inne. Niekiedy
powody udzielania pomocy sumują
się w danej rodzinie.
W minionym roku otrzymało dodatki mieszkaniowe 612 rodzin na
łączną sumę ponad 458 tys. zł. Średni dodatek mieszkaniowy wynosił
158 zł. Programem dożywiania objęto 975 osób, w tym 400 dzieci.
W ubiegłym roku we współpracy z
Bankiem Żywności w Nowych Bielicach pracownicy MOPS-u rozdali
71.353 kg żywności takiego rodzaju jak: ryż, cukier, mąka, dżem,
sery, kasze, makaron, mleko, masło,

konserwy, płatki i inne. Skorzystało
z tego 440 rodzin liczących 1200
osób. Poza tym w ramach dwóch
akcji: Świątecznej i Podziel się posiłkiem przeprowadzonych wspólnie ze
szkolnymi Klubami Wolontariuszy
w darłowskich sklepach zebrano i
rozdzielono dalsze dwie tony produktów żywnościowych oraz przygotowano paczki do 130 rodzin. Ponadto MOPS prowadzi całoroczną
zbiórkę odzieży oraz pośredniczymy
w przekazywaniu używanego sprzętu
AGD, mebli swoim podopiecznym.
W roku 2010 wsparcie udzielane będzie prawie na tym samym poziomie
w oparciu o aktualną sytuację materialną osób potrzebujących pomocy
społecznej.

Pomoc dla ofiar trzęsienia ziemi na Haiti
W sobotę i w niedzielę (16 i 17
stycznia) w Darłowie ponad setka wolontariuszy zbierała datki na
pomoc dla ofiar trzęsienia ziemi na
Haiti. Zebrano ponad 11 tysięcy
złotych. W zbiórce zorganizowanej
pod patronatem burmistrza miasta
Arkadiusza Klimowicza udział wzięli wolontariusze ze: SP nr 3, Miejskiego Gimnazjum, Zespołu Szkól
im S. Żeromskiego, Zespołu Szkół
Morskich, Zespołu Szkół w Darłówku, Caritasów: z parafii: M.B.
Częstochowskiej, Św. Gertrudy, Św.
o Maksymiliana Marii Kolbego, Św.
Melchiora Grodzieckiego, harcerze
z 13 Darłowskiej Wielopoziomowej
Drużyny Szarych Szeregów, Szkolnego Koła Caritas, WOPR powiatu
sławieńskiego i Darłowskiego Centrum Wolontariatu, które koordynowało całą zbiórkę. Była to pierwsza
w województwie zachodniopomorskim zbiórka publiczna zorganizowanaw celu udzielenia pomocy ofiarom trzęsienia ziemi.
Wszystkie zebrane środki zostaną
przekazane na specjalne konto Caritas Polska.

Osoby i instytucje, które chcą wspomóc akcję pomocy poszkodowanym mogą dokonywać wpłat na konto: CARITAS POLSKA ul. Skwer Kard. Wyszyńskiego 9, 01-015 Warszawa Bank PKO BP S.A. 70 1020 1013
0000 0102 0002 6526 Bank Millenium S.A. 77 1160 2202 0000 0000 3436 4384 z dopiskiem: HAITI
WYŚLIJ SMS O TREŚCI “POMAGAM” NA NUMER 72052, koszt 2,44 zł z VAT.

Śladami przeszłości

Renata Potomska prezentuje młodzieży jeden ze starodruków.

W ciekawą wyprawę po informację
o zbiorach biblioteki Muzeum Zamku Książąt Pomorskich w Darłowie
wybrała się grupa uczniów kółka
Bibliotecznego i Dziennikarskiego
z Miejskiego Gimnazjum im. Stanisława Dulewicza wraz z opiekunami
Adą Janiczak i Angeliką Kuriatą.
W niedostępne dla ogółu miejsce
zabrała nas pani Renata Potomska,
która z wielką fascynacją opowiedziała nam o historii biblioteki,
muzeum oraz znajdujących się tam
najstarszych księgach i innych dokumentach.
Młodzież z wielkim zapałem i zainteresowaniem oglądała najstarsze

książki, takie jak Kosmografia z 1556
roku czy też Biblia z 1717 r. Oprócz
tego w zbiorach biblioteki znajdują
się książki dotyczące głównie dziejów Pomorza oraz dzieła napisane
przez założyciela naszego muzeum
Karla Rosenowa. Cieszyć należy się
z tego, iż część z tych książek będzie
niebawem dostępna w Bałtyckiej Bibliotece Cyfrowej.
Lekcja w muzeum pozwoliła
uczniom „naocznie” przybliżyć dawne epoki, barwne losy mieszkańców
zamku, poznać historię swojego regionu i jego zabytki.
Angelika Kuriata, Ada Janiczak

Darłowska cegiełka na XVIII Finał WOŚP
Ponad 20 tysięcy złotych zebrano
w Darłowie na konto Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tych
sumach oszacowano złoto i waluty
obce, jakie wrzucili do puszek mieszkańcy. W ocenie Straży Miejskiej
XVIII Finał w Darłowie przebiegał
spokojnie, nie było żadnego incydentu. Ponad setka darłowskich wolontariuszy z trzech sztabów kwestowała na WOŚP. Sztabem licealistów
już tradycyjnie kierował Janusz Re-

sil, Sztabem Zespołu Szkół w Darłówku dowodził Mieczysław Czapla,
a sztabem Szkoły Podstawowej nr 3
kierował Andrzej Protasewicz. Od
rana w niedzielę 10 stycznia w wielu
miejscach miasta pojawili się z puszkami i identyfikatorami uśmiechnięci wolontariusze. Zbierano też datki od kibiców piłkarskich podczas
pierwszej części dwumeczu Darłovia
- Sława. Najwięcej, bo prawie 9 tys.
zł zebrali wolontariusze ze sztabu w
Darłówku, który specjalizuje się od

Wolontariusze WOŚP w szkole podstawowej nr 3. Sztaber w „trójce” kierował
dyrektor Andrzej Protasewicz.

kilku lat w szyciu czerwonych serc
przeznaczonych na licytację i dla
ofiarodawców.
Wszelkie aukcje i imprezy artystyczne związane z XVIII Finałem
WOŚP w Darłowie odbywały się w
kinie „Bajka”. Licytację darów prowadzili dyrektorzy Zespołu Szkół
im. S. Żeromskiego Bogdan Herbeć i SP nr 3 Andrzej Protasewicz.
Z licytacji zebrano ponad 2000 zł.
Aukcje były przeplatane występami
II edycji Finału „Odkrywamy Talen-

ty”. Przy wypełnionej do ostatniego
miejsca sali prezentowały się szkolne
i podlegające pod Darłowski Ośrodek Kultury zespoły piosenki, tańca.
W finale konkursu wzięli udział:
Zespół Dynastia (hip hop, muzyka); Kosmalska Justyna (śpiew);
Koseda Anna, Hamerling Artur
(duet - śpiew, gitara); Mrozińska
Hanna (taniec); „Zespół Szkół Marzeń” (muzyka i śpiew); Szymczak
Klaudia (teatr/proza); Budnerska A.,
Ulik P., Wiaderna A. (taniec, film
video); Skomorowska Sara (śpiew);
duet: Gawęda Justyna, Kmita Żaneta (śpiew). Jury konkursu pod
przewodnictwem Arkadiusza Sipa
ogłosiło Talentem Roku 2010 Sarę Skomorowską. Zwyciężczyni
w nagrodę za znakomite warunki wokalne otrzymała nowoczesną
wieżę muzyczną ufundowaną przez
pizzernię z Darłówka. Ponadto jury
wyróżniło Klaudię Szymczak i Annę
Koseda. Kulminacyjnym punktem
darłowskiego XVIII Finału WOŚP
było „Światełko do nieba” połączone
z paleniem sztucznych ogni, który o
godzinie 20 odbył się przed kinem
„Bajka”.

Liczenie zebranych pieniędzi przez wolontariuszy Wielkiej Orkiestry zgrupowanych w sztabie w liceum.

Sara Skomorowska - zdobywczyni głównej nagrody w konkursie darłowskich
talentów, który był głównym artystycznym akcentem finału WOŚP.

Za 100 dni matura
Zespół Szkół im. S. Żeromskiego w Darłowie istnieje od 1956
roku. Obecnie zatrudnia łącznie
40 nauczycieli i pracowników.
Do Zespołu Szkół uczęszcza 399
uczniów, którzy uczą się w 14
oddziałach. W dziesięciu z nich
kształci się młodzież w Liceum
Ogólnokształcącym i w czterech w
Zasadniczej Szkole Zawodowej.
W 2009 roku przy szkole powstało
boisko wielofunkcyjne w ramach
programu „Orlik 2012”. W roku
ubiegłym szkoła przystąpiła do
dwóch programów unijnych Comenius i Leonardo da Vinci. W ramach
tych programów uczniowie odwiedzili Czechy i Słowenię. W grudniu
ub. r. zakończył się inny program
unijny „Zajęcia filmowo-dziennikarskie”. W ramach tego projektu
uczniowie spotkali się z posłem Sebastianem Karpiniukiem oraz dziennikarzami tygodnika „Polityka” Ewą
Winnicką i Cezarym Łazarewiczem.
Podczas warsztatów zdobyli wiedzę
z zakresu dziennikarstwa i ogólnej
wiedzy o filmie. Projekt wiązał się
również z wieloma atrakcjami, podczas których młodzi ludzie rozwijali
swoje umiejętności poprzez udział
w maratonie filmowym, udział w
przeglądzie filmowym w Koszalinie

„Młodzi i Film” oraz spotykali się z
ludźmi kina.
Rok 2010 wiąże się nierozerwalnie z
powrotem obowiązkowej matury z
matematyki. Liczymy, że darłowscy
maturzyści dobrze sobie poradzą z
tym niełatwym przedmiotem. Szkoła będzie kontynuować dwa unijne
programy Comenius i Leonardo da
Vinci. W ramach Comeniusa zaplanowano na czerwiec w Darłówku
międzynarodowe spotkanie uczniów
i nauczycieli z Polski, Czech, Słowenii, Grecji, Włoch, Bułgarii i Rumunii.
W działaniach programu Leonardo

da Vinci oczekujemy na przyjazd
do Darłowa współpracujących z
nami delegacji uczniów i nauczycieli: z Lipska, Kropidlna i Nowej
Paki. Podczas wizyty przewidziane
są warsztaty szkoleniowe z zakresu
turystki i promocji naszego regionu.
Z tegorocznych prac gospodarczych
planujemy remont dwóch klasopracowni oraz adaptację na cele
sportowe terenu przy boisku wielofunkcyjnym. - Ponadto w 2010 r.
przeprowadzimy remont ogrodzenia
przy szkole mówi Bogdan Herbeć dyrektor Zespołu Szkół im. S. Żeromskiego.

Wieści z Miejskiego Gimnazjum
Miejskie Gimnazjum im. Stanisława
Dulewicza w Darłowie utworzono 1
września 1999 r., wcześniej, bo już
od 4 września 1945 r. znajdowała się
tam Szkoła Podstawowa nr 1. Aktualnie uczy się 359 gimnazjalistów,
których kształci kadra 58 nauczycieli i pracowników zatrudnionych
na 54,4 etatu. W roku ubiegłym
wyremontowano dwie sale lekcyjne,
urządzono nową szatnię, zamontowano rolety antywłamianiowe,
rozszerzono monitoring i zakupiono sprzęt sportowy mówi dyrektor
Miejskiego Gimnazjum Małgorzata
Świątkowska.
Podobnie jak w latach poprzednich
szkoła realizuje następujące projekty
i przedsięwzięcia:
• Projekt Comeniusa pod hasłem
„Energia odnawialna i długotrwały
rozwój”;
• kontynuuje nawiązaną współpracę
polsko-niemiecką pomiędzy Miejskim Gimnazjum a szkołą w Duisburgu;
• bierze udział w Ogólnopolskiej
Konferencji w Warszawie z projektem „Spotkania młodzieży ze świadkami historii” jako jedna z dwóch
zakwalifikowanych z naszego województwa;
• kontynuuje Ogólnopolski Program
Profilaktyki Nadwagi „Trzymaj formę” oraz Program Społeczny „Szkoła
bez przemocy”.
W roku ubiegłym w miejskim
Gimnazjum utworzono dwa kluby:
Szkolny Klub Wolontariusza i Szkolny Klub Filmowy.
W roku 2010 nauczyciele i młodzież
zorganizują przede wszystkim Mię-

dzynarodową Konferencję związaną
z zakończeniem Projektu Comenius.
Ponieważ w tym roku mija 65 lat od
momentu utworzenia tej zasłużonej
placówki oświatowej podkreślimy
ten jubileuszowy fakt dodaje dyrektorka gimnazjum. Ponadto szkoła
będzie realizować Projekt pod nazwą:
„Z fizyką, matematyką i przedsiębiorczością zdobywamy świat!” oraz
kontynuować projekt „Spotkania
młodzieży ze świadkami historii”.
W roku szkolnym 2008/2009 w
Konkursach Przedmiotowych organizowanych przez Kuratora Oświaty
do eliminacji rejonowych zakwalifikowało się aż 23 uczniów, finalistami
zostało 8 uczniów, a 1 laureatem.

Miejskie Gimnazjum dodało do swej
bogatej kolekcji osiągnięć sportowych w roku ubiegłym: III miejsce
w Mistrzostwach Regionalnych w
Piłce Siatkowej Dziewcząt, I miejsce
w Mistrzostwach Powiatu w sztafetowych biegach przełajowych oraz I
miejsce w pchnięciu kulą i w biegu
w Mistrzostwach Powiatu w Lekkiej
Atletyce.
Ponadto w minionym roku szkoła
zorganizowała takie imprezy miejskie jak n.p.: Dzień Sybiraka, Dzień
Papieski, Dzień Niepełnosprawnych, Dzień Osadnika, obchody
Rocznicy Stanu Wojennego oraz
Powiatowy Konkurs Recytatorski
„Złota Muszla”.

Darłowskie otwarcie sezonu
łososiowego

W niedzielę 3 stycznia na rzece Wieprzy i Kanale Portowym odbyły się
pierwsze w 2010 r. spinningowe zawody wędkarskie o Puchar Burmistrza Miasta Darłowo dla kół wędkarskich powiatu sławieńskiego. W
zawodach wzięło udział 23 wędkarzy
z Koła Wędkarskiego „Łosoś” w Darłowie i Starego Koła Wędkarskiego w
Sławnie.
Ryby brały słabo. W czterogodzinnych zawodach szczęście uśmiechnęło się tylko do Adama Uszkiewicza
z Darłowa z zawodu listonosza. Wyciągnął 40 centymetrowego łososia
i w nagrodę otrzymał kołowrotek.
Nagrody otrzymali również węd-

karka i najmłodszy wędkarz. Puchar
Arkadiusza Klimowicza - burmistrza
Darłowa odebrali prezes zarządu
darłowskiego koła PZW Piotr Ebel i
wiceprezes Antoni Hołub. Mniejszy
puchar wręczono prezesowi z tzw.
Starego Koła wędkarskiego ze Sławna. Organizatorem zawodów było
Koło PZW nr 12 Łosoś z Darłowa.
Po zawodach na przystani wędkarskiej „U Antka” przy ognisku pieczono kiełbaski. Następne indywidualne zawody wędkarskie w dyscyplinie
morskiej o „Puchar Burmistrza Darłowa” zaliczane do klasyfikacji Grand
Prix Polski 2010 r. odbędą się 30-31
stycznia 2010 r.
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To będzie wspaniały bal
Jeszcze do 28 stycznia można wpłacać pieniądze na IV
Bal Charytatywny na Rzecz
Budowy Domu Hospicyjno
– Opiekuńczego Caritas im.
Biskupa Czesława Domina w
Darłowie. W tej chwili trwają intensywne przygotowania
do imprezy. Zainteresowanie
jest duże. Swoją obecność na
balu zapowiedzieli już m.in.
Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego
Władysław Husejko, Wojewoda
Zachodniopomorski Marcin
Zydorowicz, Krajowy Duszpasterz Hospicjów ks. Piotr
Krakowiak.
Organizatorzy
spodziewają się, iż jednym z Krystyna Giżowska
Adrianna Biedrzyńska
źródło: www.krystynagizowska.pl
źródło: www.se.pl
najznakomitszych gości, pokuńczego). Podczas balu będą sprzepodobna frekwencja.
dobnie jak w latach ubiegłych
dawane cegiełki na rzecz budowy.
Swoją
obecnością
najprawdopobędzie Minister Środowiska, znany
Tutaj szczęśliwy zwycięzca losowadobniej
zaszczyci
nas
senator
ziepolityk Platformy Obywatelskiej
nia otrzyma w nagrodę weekend dla
mi
koszalińskiej
Piotr
Zientarski,
Stanisław Gawłowski. Będą tez inni
dwóch osób w ekskluzywnym hoteuczestnik
corocznych
bali
–
mówi
politycy i lokalni samorządowcy:
lu Lidia Spa&Wellness w Darłówku.
Joanna
Klimowicz,
jedna
z
organizastarosta sławieński Andrzej Lewan- Będzie również wiele innych natorek
balu.
Spodziewamy
się
również
dowski, burmistrz miasta Darłowa
gród: m.in. kolacje w znanych
Biskupa
Koszalińsko
–
Kołobrzea zarazem patron honorowy balu
darłowskich restauracjach, rejsy
skiego
Edwarda
Dajczaka.
Arkadiusz Klimowicz, przewodniwędkarskie oraz nagrody rzeczowe
Wśród
najważniejszych
rzeczy
na
liczący Rady Powiatu sławieńskiego
– dodaje Danuta Wożniak, druga z
cytacje
jest
m.in.
piękny
wielki
kosz
Grzegorz Januszewski, przewodniorganizatorek.
plażowy
ofiarowany
przez
Marszałka
czący Rady Miasta Koszalin Tomasz
Przypomnijmy: Podczas trzech bali
Władysława
Husejkę
(prezent
od
Czuczak. Organizatorzy jak co roku
zebrano łącznie 274. 600 zł ( z tego
premiera
Meklemburgii)
i
figura
z
spodziewają się ludzi z różnych
70.000 to wsparcie z Caritas Polbrązu
św.
Andrzeja
Boboli,
jednego
z
środowisk – będą prawnicy, lekarze
ska). Z tych pieniędzy do tej pory
patronów
Polski
dar
od
Arcybiskunauczyciele, lokalni przedsiębiorcy i
pa
Kazimierza
Nycza,
Metropolity
za kwotę 40 000 zł opłacono częwielu innych. W poprzednich latach
Warszawskiego
(patrona
honoroweściowo projekt Domu Hospicyjno
na balach bawiło się ponad dwieście
go
I
Balu
Charytatywnego
na
Rzecz
– Opiekuńczego, realizowany przez
osób, w tym roku przewidywana jest
Budowy Domu Hospicyjno – Opie- Zakład Inwestycji Miejskich w Słupsku. Wszystkie pozostałe pieniądze
znajdują się na dwóch kontach: w
Bałtyckim Banku Spółdzielczym w
Darłowie oraz PKO BP Darłowo.
- Budowa będzie realizowana na
wiosnę – mówi ks. Norbert Kwieciński, następca ks. Rafała Stasiejko,
wicedyrektor Caritas Diecezji Koszalińsko – kołobrzeskiej. W tej chwili
trwają prace związane z udoskonaleniem projektu, gdyż jak się okazało
wymagał on wielu poprawek związanych m.in. z dostosowaniem go do
obowiązujących norm. Pieniądze z
bali, kwesty, darowizn i puszek znajdują się na kontach w dwóch lokalnych bankach.
Wpłaty w kwocie 450 zł od pary należy kierować na konto w Bałtyckim
Banku Spółdzielczym w Darłowie:
Dom Hospicyjno – Opiekuńczy im.
Biskupa Czesława Domina w Darłowie, nr konta: 11 8566 0003 0001
4140 2000 0001 z dopiskiem „Bal”.
Imprezę patronatem honorowym
objeli: Biskup Koszalińsko – Kołobrzeski Edward Dajczak, Dyrektor
Caritas Polska ks. Prałat Marian
Subocz oraz Burmistrz Darłowa Arkadiusz Klimowicz. Gwiazdy wieczoru to: Krystyna Giżowska i Adrianna Biedrzyńska. Bal poprowadzi
dziennikarz radia Koszalin Krzysztof
Plewa. Organizatorzy: ks. Norbert
Kwieciński, Danuta Woźniak i Joanna Klimowicz. Tel. Kontaktowe:
793 168 504 lub 604 430 342. Bal
Marszałek Władysław Husejko przeznacył na licytację nowoczesny kosz plazowy
odbędzie się 30 stycznia o godz.
otrzymany od premiera Meklenburgii. Burmistrz Klimowicz osobiście odebrał
19.00 w Centrum Konferencyjnym
prezent.
Hotelu „Jan” w Darłówku.

Darłowski kalendarz na 2010 rok

Na stronie internetowej www.darlowo.pl można pobrać kalendarz na
2010 rok. Orócz oznaczonych imienin i świąt kalendarz został ozdobiony fotografiami przedstawiającymi
Darłowo i Darłówko w różnych

porach roku. Autorami zdjęć są
Magdalena Burduk, Arkadiusz Sip,
Krzysztof Subicki i Krzysztof Walkow. Serdecznie zapraszamy do pobrania (format PDF).

Darłowscy dzielnicowi

W ramach cyklu poznaj swojego dzielnicowego przedstawiamy młodszego
aspiranta Jacka Bogusa. W Policji pracuje od 1997 roku. Dzielnicowym jest
od 2004 roku. Jego dzielnica to osiedle Bema oraz obszar miasta Darłowa
położony na wschód od ulic Tynieckiego, M.C. Skłodowskiej i F. Chopina.
Mieszkańcy mogą osobiście w komisariacie lub telefonicznie kontaktować
się z dzielnicowym pod nr telefonu 094 - 3157321.
Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych ich Rodzin i Przyjaciół
w Darłowie
Dzienny Ośrodek Rehabilitacyjno- Terapeutyczny dla Osób
Niepełnosprawnych organizuje

Na dzień Świętego Walentego
Z MIŁOŚCI DO DZIECI
Bo…człowiek…może radować serce człowieka,
a radość jest matką zalet i cnót….
Dnia 13 lutego 2010 roku
XII Charytatywny Bal Karnawałowy
W Hotelu „Lidia” SPA & Wellness
Moniki i Janusza Szymańskich
W Darłówku Zachodnim ul. Dorszowa 3
Dochód z balu w całości przeznaczony zostanie na funkcjonowanie
Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno – Terapeutycznego .
W naszym Ośrodku przebywają dzieci z Powiatu Sławieńskiego,
Których rodzice nam zaufali, a dzieci korzystają tu z pełnej rehabilitacji,
terapii i nauki.
Gdyby nasza informacja spotkała się z Państwa zainteresowaniem będziemy do dyspozycji odpowiadając na wszystkie zapytania przedstawiając
pełny program Balu.
W oczekiwaniu na przyjaciół dzieci prosimy o kontakt telefoniczny
Nr tel. 0943146648 lub 603174582

