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Lech Wałęsa honorowym obywatelem
miasta Darłowa
3 marca, na sesji rady miejskiej radni podjęli
uchwałę o nadaniu Lechowi Wałęsie Honorowego Obywatelstwa Darłowa. Wniosek w
tej sprawie złożył burmistrz Arkadiusz Klimowicz.
- Pomysł zrodził się już w ubiegłym roku,
gdy obserwowałem coraz bardziej zaciekłe
ataki na prezydenta Lecha Wałęsę. W tym
roku mija trzydzieści lat od Sierpnia 80. To
chyba najlepszy moment, by nadać honorowe
obywatelstwo Darłowa tak zasłużonej postaci
- wyjaśnił swój pomysł A. Klimowicz.
Wałęsa to laureat pokojowej nagrody Nobla,
pierwszy prezydent w wolnej RP, ten który
wyprowadził sowiecką armię z Polski - to tylko cząstka ogromnych zasług Lecha Wałęsy.
Legendarnego przywódcę Solidarności wspierało w latach 1980 - 1981 ponad 4,5 tysiąca
mieszkańców Darłowa, którzy na początku lat
osiemdziesiątych wstąpili do Niezależnych
Samorządnych Związków Zawodowych „Solidarność”.
Obywatelstwo honorowe nadaje się osobom,
które zasłużyły się w sposób wyjątkowy dla

miasta lub są wybitnymi postaciami.
- Lech Wałęsa nigdy w Darłowie nie był, ale
to postać historyczna, która wielce przyczyniła się do tego, że darłowiacy żyją w wolnej Polsce i w Unii Europejskiej - dodaje burmistrz.
Do tej pory honorowymi obywatelami Darłowa są prymas Józef Glemp (1995), polityk
Stanisław Gawłowski (2008) i pisarz Marek
Krajewski (2008).
Za przyznajiem Lechowi Wałesie honorowego obywatelstwa głosowali: Zbigniew Grosz,
Bożena Magier, Renata Potomska, Bogdan
Sajko, Czesław Woźniak, Marian Wysocki,
Krzysztof Cybulski, Tomasz Mielczarek, Krystyna Sokolińska, Ewa Madalińska - Marciniak, Roman Dudziński, Stanisław Ślązak,
Bogdan Pasławski.
Wstrzymała się od głosu radna Krystyna Różańska. Nikt nie był przeciw.
- Bardzo chciałbym, żeby prezydent Wałęsa
osobiście odebrał tytuł w tym roku w Darłowie - mówi burmistrz Klimowicz.

Lech Wałęsa urodził się
29 września 1943 roku
w Popowie. W grudniu
1970 roku był jednym z
przywódców strajku w
Stoczni Gdańskiej im.
Lenina. W latach 70-tych
działał w nielegalnych
Wolnych Związkach Zawodowych Wybrzeża
oraz współpracował z
Komitetem Samoobrony Społecznej KOR.
W sierpniu 1980 roku
został przywódcą komitetu
strajkowego
w Stoczni Gdańskiej a
następnie przewodniczącym Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego.

31 sierpnia 1980
roku, z ramienia
MKS podpisał z
wicepremierem
Mieczysławem Jagielskim słynne Porozumienia Sierpniowe.
Założyciel i pierwszy przewodniczący
Niezależnego Samorządnego Związku
Zawodowego
„Solidarność”.
Po
ogłoszeniu stanu
wojennego został
internowany.
Po
zwolnieniu z internowania w listopadzie 1982 roku był objęty dozorem
milicyjnym i inwigilowany przez funk-

cjonariuszy Służby Bezpieczeństwa.
5 października 1983 Komitet Noblowski ogłosił decyzję o przyznaniu mu
Pokojowej Nagrody Nobla. W uzasadnieniu wskazano m.in.:
Działania Lecha Wałęsy charakteryzowały się determinacją w dążeniu do
rozwiązania problemów jego kraju
poprzez negocjacje i współpracę, bez
uciekania się do przemocy. Lech Wałęsa
próbował zapoczątkować dialog między organizacją, którą reprezentuje –
„Solidarnością” – a władzami. Komitet
uznaje Wałęsę za wyraziciela tęsknoty
za wolnością i pokojem, która – mimo
nierównych warunków – istnieje niepokonana we wszystkich narodach świata. W czasach, w których odprężenie i
pokojowe rozwiązywanie konfliktów
są bardziej potrzebne, niż kiedykolwiek

wcześniej, wysiłek Wałęsy jest zarówno
natchnieniem, jak i przykładem.
Wałęsa 31 sierpnia 1988 podczas spotkania z gen. Kiszczakiem osiągnął
porozumienie w sprawie rozpoczęcia
obrad rządu z opozycją w zamian za
wygaszenie zorganizowanej przez
„Solidarność” fali strajków.
Rozmowy Okrągłego Stołu rozpoczęły się 6 lutego 1989, a zakończyły 5
kwietnia 1989. W ich wyniku możliwa
była zmiana Konstytucji PRL i wybory
parlamentarne w czerwcu 1989.
Komitet Obywatelski, na którego czele stał Lech Wałęsa zdobył w wyborach w 1989 roku 99 ze 100 mandatów
w Senacie i wszystkie z 35% pochodzących z wolnego wyboru miejsc w
Sejmie. W sierpniu 1989 zorganizował
spotkanie z przewodniczącymi ZSL

i SD, zawiązując w Sejmie koalicję,
która utworzyła następnie pierwszy
powojenny niekomunistyczny rząd
z Tadeuszem Mazowieckim jako premierem.
W przeprowadzonych w dwóch turach w listopadzie i grudniu 1990
wyborach powszechnych wybrany
został na Prezydenta RP. Sprawował
urząd od 22 grudnia 1990 do 22
grudnia 1995.
Lech Wałęsa jest, spośród żyjących,
najbardziej znanym Polakiem na
świecie. Jest symbolem odzyskania
po półwieczu niepodległości i demokracji przez Polskę i inne kraje,
które znalazły się pod sowiecką dominacją.

Uchwalono strategię rozwoju Darłowskiej Darłowska plaża
w narciarskich kurortach
Lokalnej Grupy Rybackiej

Walne nadzwyczajne zebranie członków Darłowskiej Lokalnej Grupy
Rybackiej w dorzeczu Wieprzy, Grabowej i Unieści (DLGR), jakie odbyło się 19 lutego 2010 w siedzibie
Urzędu Gminy w Darłowie uchwaliło Lokalną Strategię Rozwoju Obszarów Rybackich (LSROR) na lata
2010 – 2015. LSROR jest niezbędnym podstawowym dokumentem,
opracowanym przez stowarzyszenie
DLGR do ubiegania się w konkursie
o status Lokalnej Grupy Rybackiej.
Uchwalona strategia stanowi pewnego rodzaju plan, wyznaczający
kierunki, w jakim ma się rozwijać
zależny od rybactwa obszar 6 gmin
wchodzących w skład DLGR. Jest
to obowiązkowy dokument, który
musi przedstawić każdy podmiot
ubiegający się o uznanie za LGR,
jeśli chce się ubiegać o środki w ramach osi 4 PO RYBY 2007-2013.
LSROR będzie oceniana w konkursie, w którym zostaną wybrane LGR
do realizacji tych strategii. Projekt
LSROR był konsultowany z licznymi środowiskami nie tylko rybaków
i hodowców ryb, ale też z samorządami i organizacjami pozarządowymi.
Działalność DLGR będzie
się opierać na porozumieniu i współdziałaniu trzech sektorów: publicznego (gminy i powiat), społecznego
(organizacje społeczno - zawodowe

rybaków, hodowców ryb i przetwórców produktów rybnych oraz inne
dobrowolne zrzeszenia) i prywatnego (osoby fizyczne, przedsiębiorstwa).
Stowarzyszenia, które lepiej
będą reprezentowały lokalne interesy, będą miały większe szanse na to,
że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, jako instytucja zarządzająca,
nada im status LGR i podpisze umowę na realizację lokalnej strategii.
Istotne będzie także doświadczenie
członków stowarzyszenia w realizacji
podobnych strategii a także kompetencje osób wchodzących w skład
komitetu LGR. Organ statutowy
DLGR - Komitet - będzie oceniał i
wybierał te projekty, których operacje będą zgodne z LSROR i najlepiej
wpłyną na rozwój obszaru w powiązaniu z sektorem rybackim. Darłowska Lokalna Grupa Rybacka zawiązała się w sierpniu ubiegłego roku.
W jej skład wchodzi w tej chwili
114 firm, podmiotów, samorządów,
organizacji społecznych i osób prywatnych – przede wszystkim zajmujących się branżą rybacką zarówno
morską jak i śródlądową.
Realizacja celów będzie możliwa,
jeżeli Lokalna Grupa Rybacka pozyska na nie pieniądze. Jest, o co walczyć, chociaż konkurencja jest znacząca. Jak mówił Kazimierz Wojnicz

- prezes zarządu DLGR z siedzibą w
Darłowie, istnieje już kilkadziesiąt
grup rybackich, a w konkursie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
wygrać będzie mogło w I etapie najwyżej 12 LGR. Według szacunków
każda z nich będzie miał do rozdysponowania około 30 mln zł. Czasu
jest niewiele, ponieważ zamknięcie
konkursu ma nastąpić do końca marca 2010. MRiRW będzie brało pod
uwagę w szczególności skład i strukturę LGR oraz LSROR, stworzoną
przez każdą lokalną grupę rybacką.
Stowarzyszenia, które w wyniku tej
oceny uzyskają wysoką ilość punktów, przekraczającą dolną granicę
określoną w rozporządzeniu, zostaną
wybrane do realizacji LSROR i zostaną uznane za LGR. Z wybranymi
w drodze konkursu LGR Instytucja
Zarządzająca podpisze umowę na realizację LSROR. W treści tej umowy
znajdą się w szczególności zapisy dotyczące kwoty do wysokości, której
można będzie realizować projekty w
ramach wspomnianej strategii. Zapewne już w kwietniu b.r. będziemy
wiedzieć czy DLGR znajdzie się w
grupie 12 szczęśliwców? Instytucją
pośredniczącą pomiędzy MRiRW a
LGR jest Agencja Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa. O dofinansowanie będzie można ubiegać się w
regionalnych oddziałach ARiMR.

Korekta budżetu
Na niedawnej sesji Rady Miejskiej
dokonano zmian w budżecie miasta
na rok 2010. Zwiększono dochody i
wydatki na kwotę 361,7 tys. zł oraz
dokonano przeniesienia planowanych wydatków na sumę 906,5 tys.
zł. Po dokonanych zmianach budżet
zamyka się dochodami 44.9 mln zł i
wydatkami w wysokości 60,4 mln zł.
Z tych sum na wydatki majątkowe
(czytaj na realizację inwestycji) przeznaczono 27,3 mln zł. Budżet miasta
Darłowo na rok 2010 zamyka się deficytem w kwocie 15,5 mln zł, który
zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów
i dotacjami z funduszy unijnych.
Ponieważ wykonanie ul. Słowiańskiej

będzie mniej kosztować samorząd
niż planowano zaoszczędzone pieniądze przeznaczono na budowę boiska wielofunkcyjnego przy Zespole

Szkół w Darłówku, przebudowę ul. Nadbrzeżnej oraz
na wykonanie
dokumentacji
ul. Sportowej
na odcinku od
ul. Morskiej do
al. Jana Pawła
II. Z powstałych oszczędności zostanie
również
wykonana dokumentacja projektowa na przebudowę
ulic: Krótkiej i Zamkowej oraz na
budowę ul. Nadmorskiej.

Silny wiatr i mroźna temperatura nie
ostudziła zapału organizatorów akcji
promującej polskie wybrzeże „Czas
na Bałtyk”. W dwóch górskich miejscowościach przy popularnych stokach narciarskich usypano plaże. Na
leżakach, pod parasolem dziewczyny
w skąpych bikini namawiały narciarzy na spędzenie wakacji między innymi w Darłówku.
Akcja promująca bałtyckie kurorty

na stokach narciarskich organizowana jest przez Zachodniopomorską i
Pomorską Regionalną Organizację
Turystyczną oraz nadmorskie miasta
(wśród nich także Darłowo). “Śnieżna promocja” w najczęściej odwiedzanych miejscowościach narciarskich trwała do połowy lutego.
Darłowskim koordynatorem kampanii jest kierownik referatu promocji Krzysztof Walków.

Zespół Szkół im. Lotników
Morskich w Darłówku

Na niedawnej sesji Rady Miejskiej
na wniosek złożony przez Bożenę
Tatuśko, dyrektora Zespołu Szkół
w Darłowie przy ul. Zwycięstwa 1 w
imieniu: rady pedagogicznej, samorządu uczniowskiego i rady rodziców radni nadali szkole imię Lotników Morskich. Pomysłodawcą tego
przedsięwzięcia jest radny z Darłówka Marian Wysocki.
Zespół Szkół składa się z dwóch placówek oświatowych: SP nr 4 i Miejskiego Gimnazjum nr 2. Obydwie
szkoły będą nosiły imię Lotników
Morskich. W roku 2010 mija 45 lat
od momentu wmurowania kamienia
węgielnego pod budowę Szkoły Pomnika 1000 - lecia. Oddano ją do
użytku w roku 1966. Na wniosek
dyrektora, rodziców uczniów Szkoły
Podstawowej nr 4 z dniem 1 września 2003 r. została utworzona nowa
placówka: Miejskie Gimnazjum nr
2. Jednocześnie został utworzony
Zespół Szkół, którego kierownictwo
objął Bogdan Herbeć. Współpraca
szkoły z jednostką lotnictwa morskiego w Darłowie liczy kilkadziesiąt
lat i układa się bardzo dobrze. Dlatego z tego i wielu innych powodów
Zespół Szkół pragnie nosić imię Lot-

ników Morskich.
Lotnicy morscy z Darłowa szczycą się ponad półwiekową tradycją i
historią. Zarządzeniem Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego
z dnia 23 września 1962 r. została
powołana do życia 28 Eskadra Lotnictwa Ratowniczego stacjonująca w
Darłowie. Początkowo wyposażono
ją w samoloty patrolowe AN-4, a
następnie w śmigłowce ratownicze
Mi-2R. Po wstąpieniu Polski do
NATO w Dowództwie Marynarki Wojennej rozpoczęto prace nad
wprowadzeniem nowej, dostosowanej do struktury Paktu Atlantyckiego organizacji lotnictwa MW. Ich
efektem było utworzenie w 1994
roku Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej. W 1995 roku z dotychczasowych jednostek lotnictwa
MW w skład utworzonej Brygady
Lotnictwa Marynarki Wojennej weszły m.in. stacjonujące w Darłowie:
Drugi Darłowski Dywizjon Lotniczy Marynarki Wojennej i Czwarty
Batalion Zabezpieczenia.
Uroczystości nadania imienia szkołom oraz wręczenia sztandaru odbędą się 7 maja 2010 r.

Czy będzie remontowana droga krajowa nr 37?
W styczniu 2010 roku burmistrz
miasta Darłowo zwrócił się do dyrektora Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
w Szczecinie o udzielenie informacji
dotyczących planowanych prac przy
tym najkrótszym połączeniu Darłowa z drogą krajowa nr 6. Wcześniej
burmistrz otrzymał od posła Stanisława Gawłowskiego informacje o
przygotowaniach do przebudowy
szosy „karwickiej”.
Dyrektor oddziału Tadeusz Rajkiewicz poinformował burmistrza, że
dostrzega konieczność przeprowadzenia gruntownej przebudowy drogi krajowej nr 37. Dyrekcja planuje
wykonanie nowej konstrukcji na-

wierzchni, poszerzenia drogi do 7 m,
remont i przebudowę nowych chodników w obrębie miejscowości, przez
które przebiega droga. Jak wynika z
odpowiedzi dyrekcja szczecińskiego
oddziału GDDKiA w tym roku zleci opracowanie nowej dokumentacji
technicznej oraz podejmie starania w
celu zapewnienia źródeł finansowania przebudowy drogi.
W 2010 r. wykonana zostanie prze-

budowa dwóch mostów koło Darłowa wraz z ich wzmocnieniem i
przebudowa drogi na odcinku 364
m. Parametry obiektów mostowych
zostaną dostosowane do klasy A, a
ich poszerzenie do 7 m umożliwi
w przyszłości wybudowanie ścieżki
pieszo – rowerowej z Darłowa do
Ruska.
-Jednocześnie w ramach bieżącego
utrzymania dróg - dodaje dyrektor
- przeprowadzony zostanie remont
cząstkowy nawierzchni, oczyszczenie
i udrożnienie elementów odwodnienia, częściowa wymiana znaków
drogowych, całkowite odtworzenie
oznakowania poziomego (białe pasy)
oraz wycinka drzew i krzewów.

Będzie sucho, zniknie muł
22 stycznia burmistrz Darłowa spotkał się w ratuszu z Tomaszem Płowensem, dyrektorem Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i
Urządzeń Wodnych w Szczecinie. W
trakcie rozmowy ustalono, że w celu
lepszego zabezpieczenia miasta przed
powodzią zarząd melioracji obniży
poziom wód gruntowych na łąkach
po obu stronach rzeki Wieprzy.
Dotyczy to terenów między rzeką
Grabową, ulicą Lotników Morskich
i Darłówkiem Zachodnim. Po stronie wschodniej lepsza melioracja
obejmie obszar ograniczony ulicą
Północną, Jana Pawła II i ulicą Morską. Obniżenie wód gruntowych powinno znacznie zmniejszyć ryzyko
podtopień w Darłówku Zachodnim
występujących po gwałtownych ulewach.
Burmistrzowi udało się również
przekonać dyrektora Płowensa do
udrożnienia rzeki Wieprzy na miejskim odcinku między jazem a kładką
„kutrowską”. Melioranci przygotują dokumentację techniczną na
remont i odbudowę urządzeń hydrotechnicznych. Oznacza to, że na
miejskim odcinku Wieprza zostanie

Ulica króla Władysława IV pod śniegiem.

Kolejne ulice w Darłówku Zachodnim zostaną przebudowane
częściowo za unijne pieniądze.
Do darłowskiego ratusza dotarła
niedawno informacja o przyznaniu dotacji w wysokości półtora
miliona złotych na inwestycję polegającą na modernizacji wymienionych w tytule ulic.
Dobrą dla miasta decyzję podjął
zarząd województwa zachodniopomorskiego kierowany przez
marszałka Władysława Husejkę.

Przypomnijmy, że już wcześniej
miasto dostało dotację na przebudowę odcinka ul. Władysława
IV zaczynającego się od mostu.
W najbliższym czasie burmistrz
planuje rozpisanie przetargu na
wykonanie tej inwestycji. Prace
budowlane rozpoczną się jesienią.
Prawdopodobnie część robót zostanie przełożona na wiosnę 2011
roku. Kosztorysowa wartość inwestycji wynosi 4, 58 miliona
złotych.

Cena za wodę i ścieki
nie wzrośnie
Wędkarze nad Wieprzą. Rok 1919. Fotografia pokazuje okolice koło obecnego
pensjonatu „Nad Wieprzą” przy ul. Romualda Traugutta. Obecnie rzeka w tym
miejscu jest znacznie zwężona a brzeg zamulony. Po odtworzeniu stanu pierwotnego do brzegu będą mogły dobijać łódki.

pogłębiona a jej brzegi uregulowane poprzez zbudowanie nabrzeża,
głównie z faszyny. Udrożnienie rzeki
Wieprzy będzie sprzyjało rozwojowi
żeglugi pasażerskiej i rekreacyjnej.
Rzeka będzie tak szeroka i głęboka jak przed stu laty. Uregulowanie
brzegów umożliwi w następnych latach budowę wzdłuż prawego brzegu
rzeki promenady spacerowej.

Wstępne założenia tej wielomilionowej inwestycji zakładają również budowę wałów przeciwpowodziowych
ciągnących się aż do granicy miasta
na pierwszym moście w górze rzeki.
Zarząd melioracji zamierza na tą inwestycję ubiegać się o dotacje unijne.
Prawdopodobna realizacja tej inwestycji to rok 2011 lub 2012.

Śnieżna i mroźna zima kosztuje coraz więcej Przygotowania
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodo budowy ul. Jana
darki Komunalnej w Darłowie na
zwalczanie skutków zimy miało
Matejki
zaplanowane w budżecie miasta
kwotę 200 tys. zł.
Ten plan obejmuje także listopad
i grudzień 2010 roku. Ale tylko w
styczniu wydano ponad 80 tysięcy.
MPGK do walki z zimą na ulicach
Darłowa używał: dwóch pługów
drogowych, jednej pługopiaskarki,
dwóch pługów chodnikowych. Poza
tym do załadunku i wywozu śniegu
użyto dwie koparko - ładowarki oraz
trzy zestawy transportowe.
-W styczniu na ulice miejskie i powiatowe wysypaliśmy 100 ton piasku i 70 ton soli, wylicza Wojciech
Wiśniowski - dyrektor MPGK. -W
najbardziej śnieżne dni zwalczaniem
skutków zimy zajmowało się 25 pracowników.
- Na terenie naszego miasta mamy
36 km dróg miejskich (bez gruntowych), 11 km dróg wojewódzkich

Plażowa, Kotwiczna, Wilków Morskich i Władysława IV do przebudowy

i 8 km dróg powiatowych - mówi
Waldemar Bonk kierownik referatu
gospodarki komunalnej w Urzędzie
Miejskim. Na załadunek i wywózkę
śniegu wydano ponad 100 tys. zł.
Śnieg był wywożony w trzy miejsca: na plac obok nowego cmentarza
przy ul. F. Chopina, na „Patelnię” u
zbiegu ulic Słowiańskiej i Jana Pawła
II oraz na bosko asfaltowe przy ul. S.
Wyspiańskiego.
Na ostatniej sesji rady miejskiej
zwiększono budżet na zwalczanie
skutków zimy o 100 tysięcy złotych.

12 marca w sali konferencyjnej ratusza odbyło się spotkanie z mieszkańcami ul. J. Matejki na osiedlu „Zorza”. Kilkanaście osób, które wzięły
udział w naradzie wysłuchało informacji na temat przygotowań do tej
inwestycji. Temat zreferował kierownik referatu inwestycji Andrzej Słoma. Na pytania mieszkańców odpowiadał też burmistrz A. Klimowicz.
Urzędnicy i mieszkańcy wspólnie
ustalili, że budowa ulicy rozpocznie
się 15 sierpnia i potrwa ok. 3 miesięcy. Najprawdopodobniej jeszcze
przed świętami Wielkiej Nocy zostanie ogłoszony przetarg na tą inwestycję.
Nowa ulica będzie wykonana z po-

W roku 2010 w Darłowie nie wzrosną ceny za zużycie wody i odprowadzenie ścieków. Dziś mieszkańcy
Darłowa płacą za 1m3 wody - 2,49
zł i za m3 odprowadzonych ścieków
4,05 zł, razem 6,54 zł. Obecne stawki będą obowiązywały, co najmniej
do dnia 30 kwietnia 2011 r. Na
wniosek Wojciecha Wiśniowskiego
dyrektora Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spół-

ka z o.o. Rada Miejska utrzymała
dotychczasowe stawki za wodę i
ścieki. Kilka dni temu Głos Koszaliński w rubryce Ile płacą inni za 1
m3 wody i ścieków podał dla kilku
miast i gmin: Połczyn Zdrój (3,40
+3,99= 7,39 zł); gmina Rąbino (2,76
+5,89=8,65 zł); gmina wiejska Białogard (4,09+7,47=11,56 zł); gmina
Tychowo (3,25+6,56=9,81 zł); gmina Bobolice (4,77+6,09=10,86 zł).

Darłowski samorząd aktualizuje
strategię rozwoju miasta
Na niedawnej sesji Rady Miejskiej w
Darłowie podjęto na wniosek burmistrza miasta Arkadiusza Klimowicza
uchwałę o przystąpieniu do aktualizacji „Europejskiej Strategii Rozwoju Miasta Darłowo”. Dotychczasowa
strategia była przyjęta uchwałą RM,
6 grudnia 1999 r. W dużej części jej
priorytety zostały zrealizowane. W

2004 r. zmieniły się uwarunkowania
gospodarcze, gdyż od 1 maja Polska
jest członkiem Unii Europejskiej.
Zmieniły się również oczekiwania
mieszkańców. Strategia rozwoju powinna być dostosowana do okresów
planowania w UE. Po aktualizacji
strategia Rozwoju Miasta Darłowa,
będzie sięgać do roku 2020.

Szli na zachód osadnicy

65 lat polskiego Darłowa
7 marca uroczyście obchodzono 65
- lecie polskiego Darłowa. Obchody
rozpoczęły się mszą świętą za żyjących i nieżyjących pionierów ziemi
darłowskiej w kościele Św. Jerzego.
Odprawił ją gwardian franciszkanów
o. Stanisław Piankowski - proboszcz
parafii p.w. M. B. Częstochowskiej
w asyście kapelana garnizonu Darłowo kmdr ppor. Jana Zapotocznego.
Udział w niej wzięły m.in.: poczty
sztandarowe darłowskich szkół oraz
kompanie honorowe Marynarki
Wojennej garnizonu Darłowo i Ze-

społu Szkół Morskich. Dalszy ciąg
uroczystości odbył się pod Obeliskiem Pionierów, gdzie wszystkich
przybyłych powitała marszem orkiestra dęta Darłowskiego Ośrodka
Kultury pod kierownictwem Zenona Lesnera.
Na wstępie marszałek województwa
Władysław Husejko udekorował
pionierów Odznakami Honorowymi Gryfa Zachodniopomorskiego.
Złote Gryfy otrzymali: Zygmunt
Guzy i Mieczysław Koprowiak.
Srebrne Gryfy dostali: Jolanta Cha-

Władysław Husejko wręczył odznaczenia...

borska, Janusz Krajczyński, Mieczysław Merta, Alicja Odlewany,
Pelagia Rogacz, Włodzimierz Strzelecki, Włodzisława Strzelecka, Jerzy
Wachowiak, Stanisława Wachowiak,
Katarzyna Wasilewska, Władysław
Wiernicki, Maria Zielińska.
W imieniu Pionierów okolicznościowe wystąpienie miał Jan Skórski.
Kompania Honorowa Marynarki
Wojennej garnizonu Darłowo salwą
uczciła 65 rocznicę wcielenia Darłowa do Ziem Polskich.

... a następnie wraz z burmistrzem złożył kwiaty pod obeliskiem
poświęconym darłowskim pionierom

Przybędą nowe urządzenia zabawowe
Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na dostawę urządzeń do
wyposażenia placów zabaw w
przedszkolach miejskich. Przetarg
wygrało Przedsiębiorstwo Produkcyjno -Handlowo - Usługowe Julka z
Lęborka, które zaoferowało najniższą
cenę - 94 989 zł. W ramach tej sumy
firma dostarczy i zamontuje w samo-

rządowych przedszkolach: 13 bujaków na sprężynach, 3 samochody i 5
huśtawek na sprężynach, 3 karuzele
tarczowe, 2 zestawy zabawowe dla
grup integracyjnych składające się z
wieży, zjeżdżalni i podjazdu. Przedsiębiorstwo dostarczy też: 5 ławek
ze stelażem, 8 koszy metalowych,

uczniowie w liczbie 25 otrzymają
najwyższe stypendium w kwocie
128 zł, co miesiąc. Otrzymane
stypendia należy rozliczyć fakturami z zakupów na cele edukacyjne
każdorazowo do piątego danego
miesiąca. Równocześnie informuje się wszystkich uczniów, a
nawet słuchaczy kolegiów, którzy
nie ukończyli 24 lat życia, a są w
trudnej sytuacji materialnej, że w

Dla pionierów koncert w hotelu Apollo wykonała Katarzyna Ostrysz
przy akompaniamencie Jana Schwarzlose. Wystąpiła równiez grupa
wokalna z gimnazjum w Darłówku przygotowana przez Beatę Gugałę.

zestaw zabawowy z trzema wieżami
i pomostem ruchomym, 5 piaskownic, domek z bali, ławkostół, zestaw
zabawowy z dwoma wieżami i zjeżdżalnią, ciuchcię z wagonem oraz 6
tablic do rysowania. Wszystkie urządzenia będą posiadały odpowiednie
certyfikaty i atesty.

Wypłata stypendiów
W oparciu o wcześniej podjęte decyzje przez referat oświaty i spraw
społecznych Urzędu Miejskiego w
Darłowie w czwartek i w piątek 19
i 20 lutego 2010 r. w kasie Urzędu Miasta w godzinach 11 do 14
nastąpi wypłata stypendiów szkolnych za miesiąc styczeń 2010 r.
Największa liczba uczniów, bo 120
otrzyma miesięczne stypendium w
wysokości 121 złotych. Pozostali

Tablicę poświęconą pierwszemu polskiemu burmistrzowi odsłoniły
dzieci S. Dulewicza, najbliższa rodzina i prezes Klubu Pionierów
Eugeniusz Wójcik.

przypadku zdarzenia losowego takiego jak n.p.: pożar, nagła choroba itp., można również otrzymać
zasiłek szkolny. Należy jednak złożyć stosowny wniosek w terminie
nie dłuższym jak dwa miesiące od
zaistnienia zdarzenia o przyznanie
takiego zasiłku. Co miesiąc na stypendia szkolne darłowski samorząd wydaje z kasy miasta 18 tysięcy złotych.

Po koncercie pionierzy i zaproszeni gości zjedli obiad, który zakonczył się współnym śpiewaniem piosenek z czasów młodości naszych
pionierów.

Będzie inwestycja na Chińskiej, Gdyńskiej i Puckiej
Burmistrz miasta Darłowo ogłosił
przetarg nieograniczony na przebudowę i modernizację trzech ulic
w Darłówku zachodnim. Przebudowa ulic: Chińskiej, Gdyńskiej
i Puckiej. Przebudowa będzie
polegać na położeniu nowej nawierzchni jezdni i chodników
wraz z odwodnieniem i nowym
oświetleniem. Dokumentację projektową wykonała pracownia WB
Drogi - Projektowanie i Obsługa

Inwestycji Drogowych z Koszalina.
Wjazd na ul Gdyńską odbywa się
z ul. Władysława IV. Gdyńska będzie mieć szerokość 3,5 m. Wjazd
na ul. Chińską odbywa się z ul.
Gdyńskiej. Ulica Chińska o szerokości 5,5 - 6 m jest jednokierunkowa. Ulica Pucka zlokalizowana jest
pomiędzy ul. Chińską a Rybacką.
Jej szerokość wyniesie 3,5 m, jedynie na odcinku 10 m zostanie
poszerzona do 5 m. Wszystkie te

ulice obsługują głównie dojazdy do
posesji prywatnych.
Projekt techniczny przewiduje
wykonanie zarówno nawierzchni
tych trzech ulic jak i chodników z
kostki betonowej. Po obu stronach
jezdni zaprojektowano zjazdy do
prywatnych posesji. Do odprowadzenia wód deszczowych zaprojektowano stosowną przepompownię.
Przebudowę tych ulic planuje się
rozpocząć po zakończeniu sezonu
letniego.

Na tegoroczny strażacki konkurs
plastyczny pn: „Wiatr, wypadek,
ogień, woda – strażak zawsze
rękę poda” do referatu oświaty
tut. Urzędu wpłynęło blisko 7o
prac plastycznych. Ich wartość
oceniło jury (Krystyna Leśniewska, Katarzyna Tocha, Mario-

la Ozdoba), które z tej ilości do
etapu powiatowego wybrały 20
prac w 4 kategoriach wiekowych.
Wszystkim artystom gratulujemy znakomitych pomysłów malarskich, a nauczycielom sztuki z
darłowskich szkół zaangażowania i
mobilizację uczącej się dziatwy.

Aktualności z darłowskiego MZBK

remonty na sumę 746.615 zł oraz współfinansowano remonty na kwotę 256.421 zł informuje nas
dyrektor MZBK Arkadiusz Michalak. Pod koniec
ubiegłego roku przejęto w zarząd cztery nowo wybudowane budynki położone przy ul. J. Wybickiego, w których znajduje się 16 rodzinnych mieszkań.
Ogółem w 2009 r. przydzielono 28 lokali mieszkalnych. W roku 2010 będą kontynuowane remonty
budynków i lokali mieszkalnych, będących w zarządzie MZBK oraz we współpracy z Wspólnotami
Mieszkaniowymi.

1% pozostaw w Darłowie!
Zbliża się czas, w którym każdy z
nas musi rozliczyć podatek dochodowy za rok 2009. Czy i my skorzystamy z możliwości przekazania
1% swojego podatku wspierając
wybraną organizację społeczną?  1%
podatku to jednostkowo niewielka
kwota, jednak jak wiele osób przekaże go wspólnie, to tworzy kwotę
która pozwala organizacjom realizować cele statutowe, a tym samym
pomagać innym.  Przekazując swój
1 % pomagasz pomagać, zmieniać
świat na lepsze.  Gorąco zachęcamy
do przekazania 1% podatku na rzecz
darłowskich organizacji
pozarządowych (lista do pobrania zamiesz-

czona na głównej stronie darlowo.
pl).   Kto może otrzymać 1% 1%
podatku może uzyskać organizacja
pozarządowa, która uzyskała status
organizacji pożytku publicznego
(OPP). Lista wszystkich organizacji
uprawnionych do otrzymywania 1%
znajduje się na stronie Ministerstwa
Pracy i Polityki Społecznej.
WYKAZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO - BIP
MPiPS http://www.mpips.gov.pl/
bip/index.php?idkat=2268  Jak
przekazać 1% podatku?  KROK 1 należy wybrać organizację pożytku
publicznego, na rzecz której chcemy
przekazać 1% podatku. Lista wszystkich organizacji uprawnionych do
otrzymywania 1% znajduje się na
stronie Ministerstwa Pracy i Polityki
Społecznej. Szczególnie zachęcamy
do wybrania organizacji z naszego
miasta.  KROK 2 - Aby przekazać
1% podatku na rzecz wybranej przez
nas organizacji pożytku publiczne-

go, należy w odpowiednie rubryki
PIT-a wpisać kolejno nazwę organizacji, numer KRS oraz obliczoną
kwotę 1% podatku. Formularz PIT
daje także możliwość przekazania za
pośrednictwem Urzędu Skarbowego
naszych danych osobowych obdarowanej organizacji. Jest to o tyle istotne, że organizacje gromadzą dane
osób wspierających, mogą im podziękować oraz przesyłać informację
o sposobie wykorzystania przekazanych środków oraz o bieżącej działalności. To do nas należy decyzja czy
zgodzimy się przekazać dane. Urząd
Skarbowy przekaże nasze wsparcie
na konto, wskazanej przez nas organizacji. Rubryki dotyczące przekazania 1% podatku w poszczególnych formularzach: PIT 28 - rubryki
129 - 134 PIT 36 - rubryki 305 310 PIT 37 - rubryki 124 - 129 PIT
38 - rubryki 58 - 63  Pamiętaj! 1%
można przekazać tylko w zeznaniach
podatkowych złożonych w terminie.

Srebrny Jubileusz Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Darłowie
W okresie powojennym w Polsce istniały 54 lokalne związki emerytów,
rencistów i inwalidów.
W 1969 r. nastąpiło połączenie istniejących związków i powstał Zjednoczony Związek Emerytów, Rencistów i
Inwalidów. Na II Krajowym Zjeździe
Delegatów odbytym 5-6 lipca 1975
przyjęto obowiązującą do dziś nazwę
Polski Związek Emerytów, Rencistów
i Inwalidów (PZERI).
W Darłowie Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów powstał 3 marca
1985 r. W tym roku mija, więc 25 lat
działania związku. Pierwszą przewodniczącą koła terenowego w Darłowie
została Stanisława Nowik. Wiceprzewodniczącym wybrano Jerzego Łopuskiego. Od 29 maja 2006 r. przewod-

niczącą koła PZEIR w Darłowie jest
Danuta Puczyńska. W grudniu ubiegłego roku biuro koła przeniesiono z
domu przy ul. H. Wieniawskiego do
siedziby MZBK przy ul. 1-go Maja w
podwórzu. Od kilku lat PZERI organizuje wyjazdy do teatru w Koszalinie,
Słupsku i w Gdyni. Dużym powodzeniem cieszą się również wycieczki
turystyczno – krajoznawcze do Trójmiasta, do ogrodu we Włochach, do
Zoo - Safari położonego w Świerkocinie w malowniczej okolicy w pobliżu
Parku Narodowego „Ujście Warty”
koło Gorzowa Wielkopolskiego. Zarząd związku organizuje też ogniska,
śledziki, ostatki, dzień kobiet, opłatek
i wyjazdy do sanatorium. Niekiedy po
sezonie właściciele darłowskich ośrod-

ków wczasowych przyjmują bezpłatnie emerytów i inwalidów na turnusy
wypoczynkowe i rehabilitacyjne, za co
serdecznie dziękują im ich uczestnicy i
zarząd koła.
Darłowscy emeryci i renciści udzielają się również w pracach wolontariackich. Spotkania członkowskie odbywają się w drugą środę miesiąca w
siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w godzinach od 10 do 12.
Natomiast biuro PZERI czynne jest
w poniedziałki i piątki w godzinach
11-13 w siedzibie MZBK przy ul. 1
Maja informuje nas Elżbieta Cwynar
sekretarz koła w Darłowie. Uroczyste
obchody 25 – lecia koła PZERI w
Darłowie odbędą się w maju b.r.

Finansowanie stowarzyszeń
w latach 2002-2010

Miejski Zarząd Budynków Komunalnych w Darłowie jako
jednostka budżetowa został wyodrębniony 1 stycznia 1993 r.
z Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.
Obecnie w MZBK pracuje 9 osób na 8,5 etatach. Do głównych zadań tej jednostki należy:
- Racjonalne gospodarowanie komunalnymi budynkami, lokalami mieszkalnymi i użytkowymi uwzględniające postanowienia miasta w tym zakresie.
- Zawieranie umów o najem lokali mieszkalnych i użytkowych
zgodnie z obowiązującymi procedurami.
- Utrzymanie i właściwa eksploatacja lokali mieszkalnych.
- Dokonywanie przeglądów stanu technicznego budynków i
kontroli wykorzystywania substancji mieszkaniowej.
- Dokonywanie czynności konserwacyjnych oraz napraw i remontów budynków.
- Zapewnienie ochrony przeciwpożarowej budynkom komunalnym.
- Przyjmowanie opłat czynszowych i innych należności za
świadczenia dodatkowe.
- Współdziałanie z innymi zarządcami zasobów mieszkaniowych w zakresie gospodarki lokalami.
MZBK zarządza 36 budynkami o łącznej powierzchni 7 396
m2 w skład, których wchodzi 69 lokali mieszkalnych, 65 lokali socjalnych, 8 lokali użytkowych i 1 pomieszczenie tymczasowe. Z tej puli 14 budynków przeznaczonych jest do rozbiórki. MZBK administruje też 217 lokalami mieszkalnymi o
łącznej powierzchni 10 207 m2 i jednym lokalem użytkowym
w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych. Ponadto zarządza
pomieszczeniami gospodarczymi o łącznej powierzchni 2711
m2 i czterema garażami. W minionym 2009 r. w budynkach
i lokalach administrowanych, przez MZBK przeprowadzono

Rozstrzygnięto otwarte konkursy ofert
burmistrza miasta Darłowo na rok 2010

Niedawno rozstrzygnięto trzy otwarte konkursy ofert burmistrza miasta
Darłowo na realizację zadań publicznych miasta Darłowo w 2010 roku
z zakresu: upowszechniania kultury
fizycznej i sportu, przeciwdziałania
patologiom społecznym, oraz nieodpłatnego przekazywania żywności
najuboższym mieszkańcom ogłoszonych zarządzeniem burmistrza z
dnia 15 grudnia 2009 r.
Po zapoznaniu się z propozycjami
Komisji Edukacji, Kultury i Turystyki Rady Miejskiej w Darłowie,
burmistrz podjął decyzję o podziale
środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu
upowszechniania kultury fizycznej i
sportu. Na te zadania w roku 2010,
szczególnie na upowszechnienie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i
młodzieży przeznaczono w budżecie
miasta kwotę 135 tys. zł. Poszczególne kluby sportowe otrzymają z tej
puli dotacje w następującej wysokości: Miejski Klub Sportowy Darłovia
- 85 000 zł, Klub Kolarski Ziemia
Darłowska -19 000 zł, Klub Sportowy Stocznia Darłowo M&W - 8000
zł, Darłowski Młodzieżowy Klub
Sportowy Delfin - 5000 zł, Darłowski Klub Oyama Karate - 4000 zł,
Uczniowski Klub Sportowy Sztorm
Darłowo - 4000 zł, Uczniowski
Klub Sportowy Ashihara Karate i Ju
Jitsu - 4000 zł, Pływacki Uczniow-

ski Klub Sportowy Neon - 4000 zł,
Klub Amazonki w Darłowie - 2000
zł.
Jednocześnie burmistrz miasta po
zapoznaniu się z propozycją Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Darłowie,
podjął decyzję o podziale środków
finansowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu porządku,
bezpieczeństwa publicznego oraz
przeciwdziałania patologiom społecznym i przydzielił Stowarzyszeniu
Pomocy Dzieciom i Rodzinie „Na
dzisiaj” kwotę 3000 zł na prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w
rodzinie w roku 2010.
Ponadto burmistrz po zapoznaniu
się z propozycją Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Darłowie, podjął decyzję o przyznaniu
kwoty 2500 zł z przeznaczeniem
na realizację zadania - nieodpłatne
przekazywanie żywności najuboższym mieszkańcom miasta Darłowo. Warunkiem zlecenia realizacji
poszczególnych zadań i przekazania
przyznanej kwoty dotacji jest zawarcie umowy na realizację stosownego
zadania wraz ze zaktualizowanym
harmonogramem i kosztorysem dostosowanym do kwoty przyznanej
dotacji pomiędzy miastem a podmiotem, którego oferta została wybrana.

8 marca w Dniu Kobiet panie ze związku emerytów spotkały się w świetlicy PKPS-u z burmistrzem A. Klimowiczem, przewodniczącym rady
miejskiej Zbigniewem Groszem, radnym powiatowym Krzysztofem
Walków i kierownikiem MOPS-u Waldemarem Wieczorkiem. Jak widać
na zdjęciu humory wszystkim dopisywały.

IV charytatywny bal dla hospicjum
Mimo śnieżnej zawiei w centrum
konferencyjnym hotelu Jan w
Darłowie 30 stycznia na IV Balu
Charytatywnym na Rzecz Budowy
Domu Hospicyjno - Opiekuńczego Caritas im. Biskupa Czesława
Domina w Darłowie bawiło się ok.
150 osób.
Wśród gości dostrzeżono z małżonkami: wicemarszałka, starostę,
burmistrzów, wójtów, przewodniczących rad, biznesmenów, dyrektorów firm i banków, szefów miejskich
spółek. Patronat honorowy nad balem objęli: biskup koszalińsko-kołobrzeski Edward Dajczak, burmistrz
Darłowa Arkadiusz Klimowicz oraz
dyrektor Caritas Polska ks. Prałat
Marian Subocz. Na poprzednich balach zebrano łącznie 274 tys. 600 zł
(z tego 70 tys. zł to wsparcie z Caritas
Polska). Z tych pieniędzy do tej pory
za 40 tys. zł opłacono częściowo projekt Domu Hospicyjno-Opiekuńczego, realizowany przez Zakład Inwestycji Miejskich w Słupsku, mówi
Joanna Klimowicz jedna z głównych
organizatorek balu. Pozostałe pieniądze znajdują się na bankowych kontach dodaje Danuta Woźniak druga
z głównych organizatorek balu.
Wśród najważniejszych darów przekazanych na licytację wyróżniały się
piękny wielki kosz plażowy ofiarowany przez Marszałka Władysława
Husejkę (prezent od premiera Meklemburgii) i wykonana z brązu figura Św. Andrzeja Boboli, jednego
z patronów Polski od Arcybisku-

Ryszard Mroziński z pamiątkowym piórem w towarzystwie organizatorów balu - Danuty Woźniak, Joanny Klimowicz, Marzeny Ulik i ks.
Norberta Kwiecińskiego.

pa Kazimierza Nycza, Metropolity Warszawskiego. Łączny dochód
z charytatywnego balu wyniósł
23.000 zł, w tym 16 800 zł z licytacji darów. Najwięcej, bo 4000 zł
zapłacono za kosz plażowy. Za pióro
podarowane biskupowi Edwardowi
Dajczakowi przez Prezydenta Lecha
Kaczyńskiego Ryszard Mroziński prezes Bałtyckiego Banku Spółdzielczego zapłacił 2600 zł. Za Figurę
Św. Andrzeja notariusz Romuald
Okulicz zapłacił 2300 zł. Podczas
balu sprzedawano cegiełki na rzecz
budowy hospicjum. Szczęśliwy zwycięzca losowania w nagrodę otrzymał
weekend dla dwóch osób w ekskluzywnym hotelu Lidia Spa&Wellness
w Darłówku. Było również wiele
innych cennych nagród: m.in. kola-

cje w znanych darłowskich restauracjach, rejsy wędkarskie, zestawy najlepszych piór czy obrazy. Gwiazdami
wieczoru były Adrianna Biedrzyńska
i Krystyna Giżowska, które również
wspomagały aukcję darów.
Zadowoleni balowicze wracali do
domów nad ranem.
Budowa hospicjum rozpocznie się na
wiosnę - poinformował na otwarciu
balu ks. Norbert Kwieciński, następca ks. Rafała Stasiejko, wicedyrektor
Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej. Aktualnie trwają prace
związane z udoskonaleniem projektu, gdyż jak się okazało wymagał on
wielu poprawek związanych m.in. z
dostosowaniem go do obowiązujących norm.

Wirtualna podróż po GK 24

XII bal charytatywny na rzecz
dzieci niepełnosprawnych

13 lutego 2010 roku w Hotelu
„Lidia’ w Darłówku odbył się XII
Bal Charytatywny zorganizowany przez Stowarzyszenie Osób
Niepełnosprawnych, Ich Rodzin i
Przyjaciół w Darłowie.
Jak co roku pieniądze z biletów i
kwesty przeznaczone zostaną na
potrzeby dzieci niepełnosprawnych uczęszczających do Dziennego
Ośrodka Rehabilitacyjno-Terapeutycznego w Darłowie.
Podczas balu kwestowano różne
przedmioty, m.in. beczkę piwa, obrazy, bukiety kwiatów, pluszowe mi-

sie, walizkę, zdjęcia z autografami
A.Małysza, T.Adamka, koszulkę z
autografem Mariusza Pudzianowskiego (kupiona za 360 zł przez nauczycieli zostanie przekazana pod
koniec roku szkolnego najlepszemu
sportowcowi ze Szkoły Podstawowej
nr 3). Najwyższą kwotę- 1.150 złuzyskał karnet na uszycie 5 eleganckich koszul.
Zarząd Stowarzyszenia bardzo serdecznie dziękuje wszystkim zaangażowanym w przygotowania do balu
oraz sponsorom.
(Pełny tekst - www.darlowo.pl)
K. Tocha

Filia Starostwa
Powiatowego

w Darłowie
- już od 22 marca 2010 roku

W miłej atmosferze, 22 lutego
2010r., uczniowie Koła Dziennikarskiego i Bibliotecznego z Miejskiego
Gimnazjum im. Stanisława Dulewicza w Darłowie spędzili czas z
dziennikarzem „Głosu Koszalińskiego”. Pan Marcin Stefanowski zabrał
nas w ciekawą, wirtualną podróż
po serwisie internetowym GK24.
Opowiedział o swojej wcześniejszej
pracy dziennikarskiej we „Wprost” i
„Newsweek” oraz aktualnym zajęciu
w GK24, którego jest twórcą. Podczas spotkania Pan M. Stefanowski
przedstawił także informacje na temat bezpieczeństwa w sieci Internet.
Z chęcią oraz cierpliwością odpowiadał na liczne pytania młodzieży.
Angelika Kuriata

Z dniem 22 marca br. rozpoczyna działalność Filia w
Darłowie Starostwa Powiatowego w Sławnie !!!
Pracownicy Filii przyjmować będą interesantów w
budynku internatu Zespołu Szkół Morskich przy ul.
Żeromskiego 25
godziny urzędowania 7:30 - 15:30
interesanci przyjmowani będą w godz. 8:00 - 14:00

Remont ulicy Hotelowej

Pracownicy Filii obsługiwać będą mieszkańców Miasta
Darłowa oraz Gminy Darłowo w zakresie spraw:

Topniejące śniegi umożliwiły kontynuowanie prac
przy remoncie i modernizacji ulicy Hotelowej.
Wcześniej Miejskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki
Komunalnej wymieniło na
niej kanalizację sanitarną i
wodociąg kosztem 47 tys.
zł. Obecnie Zakład Gazowniczy przystępuje do
wymiany przewodów gazowniczych. Zaraz po zakończeniu

- Wydziału Komunikacji i Dróg

tych prac nastąpi położenie nowej
nawierzchni z kostki kamiennej.

Również z kostki kamiennej, lecz o
mniejszych rozmarach w czarnym
kolorze zostaną wykonane rynsztoki.
Natomiast nawierzchnię chodników
planuje się wykonać z płyt kamiennych. Nowa nawierzchnia ulicy Hotelowej będzie kosztować miasto ok.
100 tys. zł.
O ile aura pozwoli to prace przy remoncie i modernizacji ulicy Hotelowej zostaną zakończone do końca
marca b.r.

- Wydziału Architektury, Budownictwa, Rolnictwa i
Ochrony Środowiska
- Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki
Nieruchomościami
Serdecznie zapraszamy !!!

Jeśli oczekujesz pomocy …

się otoczeniu zbytnią ekstrawagancją
pracować zawodowo i zarabiać legalnie? Czy wreszcie można (czy to jest
bezpieczne?) zarabiać pieniądze i nie
oddawać ich pod przymusem niezaradnym sąsiadom z rodzin dysfunkcyjnych?
Dużo jeszcze pracy z tą rodziną czeka
nasze Stowarzyszenie.
Zdiagnozować problem dziecięcej samotności.

To już drugie spotkanie Czytelników
Wiadomości Darłowskich ze sprawami rozwiązywania problemów alkoholowych i przemocy w rodzinie.
Tym razem przedstawiamy charakter
pracy kolejnego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Rodzinie „Na Dzisiaj”, które na naszym darłowskim
podwórku od kilkunastu lat pomaga
pokrzywdzonym poprzez prowadzony Punkt Konsultacyjno-Interwencyjny dla ofiar przemocy. Punkt ma
swoją siedzibę przy ul. Franciszkańskiej 2- tel. (094) 314 47 58. Jego
zadaniem jest niesienie pomocy rodzinom niewydolnym wychowawczo,
motywowanie do działań chroniących
przed przemocą, profilaktykę i przeciwdziałanie zjawiskom alkoholizmu,
przemocy i agresji fizycznej, psychicznej i seksualnej. Dyżury pełnią w
poniedziałek, wtorek i w czwartek w
godz. 16.00-18.00. W pozostałe dni
dyżury pełnią specjaliści. O charakterze ich pracy świadczą te dwa przypadki.
Pierwszy…
Szesnastoletniej Kasi, uczennicy jednej z darłowskich szkół ponadgimnazjalnych. Nauka - jak sama twierdzi –
idzie „tak sobie”. Czerwony pasek na
świadectwie ostatni raz miała w podstawówce. W gimnazjum było jeszcze
nieźle. Miała na tyle dużo czasu by
zdobywać czwórki i piątki z przedmiotów ścisłych. Tylko w trakcie zajęć sportowych w klasie pierwszej i
drugiej wyróżniała się sprawnością na
„szóstkę”. Kiedy jej ciało ukształtowało się na wzór kobiety nabrała do siebie obrzydzenia. Każde spojrzenie dorosłego faceta poraża ją i deprymuje.
Swojego ojca nie pamięta, zginął na
morzu kiedy miała cztery latka. Święcie jednak wierzy, że gdyby żył byłby
dla niej jedyną, najbliższą osobą. Zazdrości, zawsze zazdrościła koleżankom ze szkoły (przyjaciółek od jakiegoś czasu nie ma bo .....), kiedy widzi
ich z ojcami na spacerze, w trakcie
zakupów, kiedy ci przychodzą na wywiadówki do szkoły itp. O matce woli
nie wspominać. Kiedy bowiem kilka
miesięcy po śmierci ojca Kasi wprowadził się do ich domu kuzyn matki
(przypadkowo dowiedziała się od kiedy jest on w ich mieszkaniu zameldowany) ta przestała mieć dla córki czas.
Wprawdzie matka raz po raz imała się
prac dorywczych, to jednak wyżej ceniła sobie towarzystwo koleżanek niż
córki, lepiej jej smakowała kawa w
którejś z darłowskich kawiarni niż posiłki w domu, przygotowywane przez

konkubenta (a w realu wujka). Może
to nawet i nie jest takie dziwne skoro
obiad zawsze przypominał bardziej
zakąskę do wódki (i tę rolę zazwyczaj
pełnił) niż pełnowartościowy posiłek.
Zwyczajowo tam gdzie wódka, kolesie i młoda dziewczyna tam ... Tym
razem jednak nie. Wujek był zaborczy. Swoją „podopieczną” traktował
„na własność”. Matka zajęta swoimi
sprawami nie chciała słyszeć, że jej
gach krzywdzi córkę. Raz tylko nakryła Roberta (to ten wujek) jak po
południu zniewalał Kasię. Zrobiła się
z tego karczemna awantura. Matka
wyzwała córkę od dziwek, zabroniła
jej bliższych kontaktów z konkubentem (tak jak gdyby była to inicjatywa
Kasi), a Robertowi zadała „pokutę”.
Miał przez trzy kolejne noce „świadczyć usługi” w trójkącie z nią i jej koleżanką z kawiarni. Ponoć mąż kole-

żanki wyjechał do Islandii i ona teraz
cierpi.
Tego już Kaśka nie wytrzymała. Na
dworcu w Koszalinie spotkała miłą
dziewczynę, która uświadomiła jej,
że skoro ma takie doświadczenie i nie
ma nic z tego poza upokorzeniem to
niech „na sobie” zarabia. Nieopodal
Koszalina jest kilka takich miejsc,
gdzie bywa miło, panowie bywają
hojni a nawet grzeczni i szarmanccy.
Wystarczyły jednak trzy tygodnie by
zweryfikować te opowieści. Na szczęście skończyły się wakacje i obowiązek szkolny (wszak rozpoczynała się
pierwsza klasa) okazał się dobrym
ogranicznikiem.
Trafiła do jednej z osób ze Stowarzyszenia jak zwykle przez przypadek.
Jej starsza koleżanka, już studentka
poprosiła by Kaśce pomóc. Nie było
to łatwe. Jednak Kaśka teraz mieszka
u bezdzietnych znajomych. Ze swoją
biologiczną matką spotyka się tylko
na ulicy, kiedy ta idzie do pracy lub
wraca z pracy w jednej z darłowskich
instytucji (jest od ponad pół roku pra-

cownikiem biurowym).
Wujek dołączył do grupy „uciekinierów ekonomicznych” na wyspie.
Kasia nie chce nadawać tej sprawie
rozgłosu bo się wstydzi. Twierdzi, że
matka to zawsze matka i nawet jeśli
teraz nie utrzymuje z nią bliskich kontaktów to tylko ją ma. Kiedy jednak
Robert wróci (jeżeli wróci) odpowie
za swoje czyny. Prokuratura Rejonowa w Koszalinie ma dobrze udokumentowaną teczkę akt w tej sprawie.
Dla otoczenia i sąsiadów to był taki
„dobry dom”, troskliwa matka i opiekuńczy, kulturalny wujek.
W tej sprawie, w której Kasia ma inaczej na imię wszystko inne się zgadza.
Drugi …
To jest jeden z „tych” domów, gdzie
widok policji nie budzi zdziwienia, a
dzień bez ich wizyty to „chyba niedziela”. Matka była kiedyś śliczną
brunetką, nieszczególnie zdolną i pracowitą ale lubianą towarzysko. Ojciec
rodem z marginesu okazał się wiec dla
Jolki wystarczająco atrakcyjnym partnerem by mógł nie wiedzieć kiedy i w
jakiej sytuacji zostać „dawcą nasienia”.
Skoro za kilka tygodni miał pojawić
się na świecie Karol więc wypadało się
pobrać by „było po bożemu”. Kolejna
ciąża, kolejne dziecko i tak czas miło
płynął. Za czwartym razem urodziła
się córka. Jolka długo nie pracowała,
Piotrek czerpał pieniądze nie zawsze z
legalnych źródeł a już na pewno nie
regularnie. Wreszcie dzieciaki dorosły
(Karol ma już 14 lat) więc odciążyły
rodziców. Zbierają złom, wykonują
jakieś drobne prace porządkowe, czasami coś ukradną ale wyznają zasadę
„na biednego nie trafiło”. Ojciec i głowa rodziny poczytuje sobie za sukces,
że żadne z dzieci nie ma nawet kuratora sądowego. Ważnym jest również
to, że – co widać gołym okiem i jak
twierdzi ojciec - dzieciaki kochają się
„jak wariaty”.
Być może dlatego w „trójkącie bermudzkim” uchodzą za rodzinę nietypową. A może dlatego, że od ponad
roku matka pracuje w handlu, ojciec
namówiony został do podjęcia pracy
w prywatnej firmie zgodnie ze swoimi
kwalifikacjami na poziomie niespełna dwóch klas zawodówki, a dzieci
wreszcie jedzą regularnie ciepłe posiłki w jednej z darłowskich stołówek.
Jeszcze kilka miesięcy i ta rodzina stanie na „własnych nogach”. Jest jednak
problem. Czy mieszkając w którymś
z tutejszych „trójkątów bermudzkich”
można odzyskać równowagę życiową?
Czy można nie bać się o los i wychowanie dzieci? Czy to nie wydaje

Rok 2010 ustanowiono Europejskim
Rokiem Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym. Szczególnie
bolesnym, niosącym z sobą wiele negatywnych skutków społecznych jest
wykluczenie dzieci i młodzieży. W
II dekadzie kwietnia referat Oświaty
i Spraw Społecznych tutejszego Urzędu wspólnie ze Stowarzyszeniem „Na
Dzisiaj” zorganizuje konferencję na
temat tego trudnego zjawiska. Dlatego zapraszamy nie tylko do uczestnictwa w konferencji, ale także do
dyskusji na ten temat. Problematyka
konferencji będzie obejmować zagadnienia:
1/ Problemy dzieci (do 16 roku życia)
dotkniętych narkomanią i alkoholizmem;
2/ Problemy dzieci z niezagospodarowanym czasem wolnym, które zrezygnowały z formy wsparcia dziennego
w świetlicach środowiskowych (socjoterapeutycznych) lub tych, które nigdy nie trafiły do takich miejsc;
3/ Problemy dzieci wychowywanych
w placówkach dla osób bezdomnych,
pozostających poza systemem wsparcia i funkcjonujących w specyficznej
instytucjonalnej strukturze,
4/ Problem dzieci żebrzących;
5/ Szkoła – najbardziej efektywnym ogniwem walki z patologiami,
marginalizacją oraz wykluczeniem
dzieci? Determinanty i implikacje.

6/ Problemy regionalnych organizacji i instytucji udzielających wsparcia
(różnego typu) dzieciom zagrożonym
(MOPS, GOPS, Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie, stowarzyszenia i
organizacje pozarządowe, itp.).
Szansa na trzeźwość.
Nasze miasto, jako jeden blisko 1400
samorządów przyłączyło się do ogólnopolskiej kampanii profilaktyczno –
edukacyjnej „Sprawdź czy Twoje picie
jest bezpieczne” .
Organizatorem kampanii jest Państwowa Agencja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych. Przedsięwzięciu patronuje m.in. Senat Rzeczpospolitej Polskiej, Biuro Światowej
Organizacji Zdrowia w Polsce oraz
Kolegium Lekarzy Rodzinnych.
Kampania adresowana jest do dorosłych konsumentów napojów alkoholowych - także do tych którym wydaje
się że piją niewiele.
W ramach kampanii „Sprawdź czy
twoje picie jest bezpieczne” specjalny
przekaz profilaktyczny został skierowany do młodzieży. Uruchomiona
została strona internetowa - www.
niebotak.pl
Na stronie znajdują się nie tylko informacje na temat szkód związanych
z alkoholem, ale także szereg ćwiczeń
wzmacniających asertywność młodych ludzi i ochronę przed presją rówieśników.
Zachęcamy do odwiedzenia strony,
jeśli:
zastanawiasz się czy powiedzieć TAK
czy powiedzieć NIE…
chcesz wiedzieć jak bronić swojego
zdania i nie dać się wkręcić w coś, czego nie chcesz…
chcesz poznać prawdy i mity alkoholowe…
jeśli chcesz wiedzieć więcej….
szukasz pomocy…
Artykuł powstał w referacie oświaty i
spraw społecznych UM w Darłowie

Przygoda z królem Erykiem

W Zamku Książąt Pomorskich zorganizowano dzieciom w okresie
zimowych ferii (od 8- 12 lutego)
zajęcia plastyczno - historyczne pod
nazwą „Przygoda Króla Eryka”. Na
początku dzieci poznały historię życia władcy krajów skandynawskich
i Pomorza Zachodniego. Potem
wybrały sobie bohaterów i współtowarzyszy licznych wypraw Eryka Pomorskiego. Następnie dzieci projektowały i wykonywały odpowiednie
stroje, ubiory i pancerze dla swych
bohaterów. Dalej poprzebierani w
zbroje z tarczami i historyczne stroje
udali się na poszukiwanie słynnych
skarbów króla Eryka. Ponieważ udało się dotrzeć do sekretnych i zaszy-

frowanych planów poszukiwanie
skarbów stało się łatwiejsze. Klejnotów szukano w wieży zamkowej i w
lochach ze świecami. Wreszcie udało
się złamać szyfr i znaleźć skrzynię.
Otwarciu skrzyni towarzyszyły emocje i wypieki na twarzach. Znaleziono wspaniałe tkaniny i klejnoty. Zainteresowanie zajęciami było bardzo
duże, więc zorganizowano dwie grupy. Wszystkie dzieci z ochotą brały
aktywny udział we wszystkich formach zajęć, które umożliwiły im w
niekonwencjonalny sposób poznanie tajemniczych średniowiecznych
dziejów darłowskiego zamku, a także
rozwiązywania szyfrów.

Dbajmy o psy i nasze miasto
Nadchodząca wiosna odsłoniła spod
śniegu psie odchody w dużych ilościach. W Darłowie część właścicieli
psów puszcza je samopas, zamiast
wyprowadzać na smyczy. Jest to
niezgodne z regulaminem i dlatego Straż Miejska będzie w takich
przypadkach karać właścicieli psów
mandatami, a w przypadku braku
możności ustalenia właściciela psy
będą wywożone do schroniska dla
zwierząt.
Dlatego przypominamy, co na ten
temat mówi prawo:
artykuł 77 kodeksu wykroczeń: kto
nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy
trzymaniu zwierzęcia, podlega karze
grzywny do 250 zł albo karze nagany.
Art.145 kodeksu wykroczeń: kto
zanieczyszcza lub zaśmieca miejsca
dostępne dla publiczności, a w szczególności drogę, ulicę, plac, ogród,
trawnik lub zieleniec, podlega karze
grzywny do 500 zł albo karze nagany.
Obowiązki osób utrzymujących
zwierzęta domowe.
W Darłowie obowiązki właścicieli
psów określa „Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie

Wyjątkowy Dzień Kobiet
w Darłowskim Ośrodku Kultury

Często taki spacer kończy się ... kupą problemów.
Gminy – Miasto Darłowo” uchwała Rady Miejskiej nr XLIX/477/06;
(§38 do § 45 w szczególności § 38
pkt 1, 2 § 43)
Osoby będące właścicielami lub
dzierżycielami zwierząt domowych,
w szczególności psów zobowiązuje
się do:
• Sprawowania opieki nad nimi
w sposób wykluczający zagrożenie
bezpieczeństwa lub uciążliwość dla
ludzi,
• Zachowania środków ostrożności
przy ich wyprowadzaniu oraz przewożeniu środkami komunikacji publicznej,
• Niezwłocznego usuwania zanie-

czyszczeń spowodowanych przez
zwierzęta w miejscach publicznych,
w szczególności na klatkach schodowych, w windach lub innych pomieszczeniach wspólnego użytku,
jak również chodnikach, ulicach i
placach zabaw, a także na zieleńcach
i innych miejscach publicznych.
Dlatego od 29 marca 2010 będą
przeprowadzane cykliczne akcje wyłapywania biegających bez dozoru
psów. Warto wiedzieć, że przyjęcie
psa do schroniska kosztuje 500 zł.
Ponadto właściciel psa będzie musiał
zapłacić mandat 200 zł oraz pokryć
pozostałe koszty związane z wywozem takiego psa.

Ponad trzysta pań
świetnie się bawiło
podczas
koncertu
gwiazdy polskiej estrady - Eleni. Darłowianki kołysały się
w rytm greckich melodii, nuciły znane
piosenki o miłości,
o radościach i smutkach życia, wzruszały
się przy piosence o
rodzinnej tragedii.
Półtoragodzinny koncert zakończyło przejmujące wykonanie ulubio-

nej przez Jana Pawła II
„Barki”. Cała widownia
stała trzymając się za
ręce a następnie nagrodziła Eleni długą owacją
na stojąco. Wszystkie
chętne Panie mogły nabyć płyty oraz otrzymać
autografy swojej ulubionej piosenkarki. To był
niezapomniany wieczór.
Bilety na koncert zostały
wysprzedane kilka tygodni wcześniej. Chętnych było dwa
razy więcej niż miejsc.
Arkadiusz Sip

Jest dotacja na stadion! NAJLEPSI KIBICE SĄ
Dobrą wiadomość przywiózł burmistrz darłowskim piłkarzom i
kibicom po powrocie ze
Szczecina 9 marca. Zarząd województwa podjął decyzję o przydzieleniu dotacji na budowę
tak zwanego Euroboiska. Przypomnijmy, że
wniosek na dofinansowanie tej inwestycji z
„unijnego” Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO) miasto
złożyło kilka miesięcy
temu.
Nasz projekt początkowo znalazł się na liście
Otwarcie boiska ze sztuczną trawą przy SP3 w kwietniu 2009 roku.
rezerwowej. Burmistrz
W maju ubiegłego roku miasto oddało również do użytku kompleks sportowy Orlik 2012 przy darA. Klimowicz intenłowskim liceum. Euroboisko będzie trzecim w Darłowie boiskiem piłkarskim ze sztuczną nawierzchsywnie zabiegał o przenią.
sunięcie darłowskiego
Euroboiska na listę
trowa wzdłuż krótszej (za bramka- niu rozgrywek ligowych w rundzie
główną. Starania burmistrza zakoń- mi). Całe boisko zostanie ogrodzone wiosennej i 60 rocznicy powstania
czyły się sukcesem. Miasto otrzyma 4-metrowym parkanem. Powstaną klubu MKS Darłovia. Sądzę, że to
50-procentową dotację do tej inwe- również piłkochwyty o wysokości 6 najlepszy prezent, jaki miasto mogło
stycji. Kosztorys wskazuje, że może metrów. Dodatkowo będą barierki o zrobić piłkarzom i kibicom na ten
ona mieć wartość ok. 3 milionów wysokości 1,1 metra i oświetlenie na piękny jubileusz.
złotych. Inwestycja będzie polegać sześciu słupach o wysokości 16 me- Roboty budowlane najprawdopona przebudowie zniszczonej płyty trów. Obiekt zyska nowe dwie bram- dobniej będą prowadzone w lipcu i
głównego boiska piłkarskiego przy ki aluminiowe o wymiarach 7,32 x 2 sierpniu. Miasto chce boisko zmoul. Sportowej. Na tym miejscu po- metry, dwie wiaty dla zawodników, dernizować przed jesienną rundą
wstanie nowe boisko ze sztucznej 4 kosze na śmieci i 4 chorągiewki rozgrywek piłkarskich.
trawy.
narożne. Nawierzchnia będzie miała Dodatkowo burmistrz zapowiada
Murawa ze specjalnym systemem certyfikat FIFA.
również odnowienie trybun. Liczy w
odwadniającym będzie miała wymia- - Ogłaszamy przetarg i chcemy jak tej sprawie na pomoc kibiców, który 68 x 105 metrów. Za linią autu najszybciej wyłonić wykonawcę - rzy już wcześniej deklarowali udział
będzie dwumetrowa opaska wzdłuż mówi burmistrz. Przebudowę sta- w tym remoncie.
dłuższej krawędzi boiska i trzyme- dionu rozpoczniemy po zakończe-

W … DARŁOWIE !

10 marca b.r. w studiu koncertowym
Polskiego Radia w Szczecinie odbyła
się uroczysta Gala Sportu, podczas
której wręczono nagrody zwycięzcom IX Plebiscytu Mediów Województwa Zachodniopomorskiego za
rok 2009. Miła informacja to zwycięstwo w kategorii “kibice roku” –
kibiców Darłovii Darłowo, „Grupa
Darłoviacy 08”.
Jest to ogromne wyróżnienie przyznane po raz pierwszy w historii klu-

bu. Ale jest to również efekt pracy
naszej młodzieży, co było widoczne
w oprawach i dopingu na meczach
rozgrywanych zarówno w Darłowie
jak i na wyjazdach. Plebiscyt obejmował kluby z naszego województwa do III ligi włącznie. W końcowej
klasyfikacji Darłoviacy wyprzedzili
swoich kolegów z Masovii Maszewo,
Sarmaty Dobra i Wielima Szczecinek.
Tomasz Bobin

