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Darłowska Grupa Rybacka
dostała 38 i pół miliona
9 listopada w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie podpisano
umowę przyznającą Darłowskiej
Lokalnej Grupie Rybackiej prawie
38 milionów złotych. Pieniądze
pochodzą z tzw. unijnego programu rybackiego.
Ze strony Ministerstwa Rolnictwa
umowę podpisał wiceminister Kazimierz Plocke. DLGR reprezentowali: prezes Łukasz Skowroński, wiceprezes Kazimierz Wojnicz i członek
zarządu Arkadiusz Klimowicz.
- To historyczny dzień - mówi pomysłodawca powołania Darłowskiej Lokalnej Grupy Rybackiej A.
Klimowicz. Nasz sukces jest tym
większy, że w województwie zachodniopomorskim pieniądze otrzymały
tylko trzy grupy rybackie, a nasza
dostała największy budżet.
Przypomnijmy, że w skład powołanej w ubiegłym roku grupy rybackiej

oprócz Darłowa wchodzi również
gmina Darłowo, gmina Malechowo,
gmina Sławno oraz Polanów i Sianów.
Stowarzyszenie oprócz samorządów
tworzą również między innymi rybacy morscy, hodowcy ryb łososiowatych, przetwórcy z branży rybnej
i organizacje pozarządowe. DLGR
będzie przeznaczać pieniądze na
dofinansowanie różnych projektów,
głównie tych, które będą tworzyć
nowe miejsca pracy poza sektorem
rybackim. Dotacje trafią głównie
do przedsiębiorców. Oddzielna pula
pieniędzy jest zarezerwowana również dla samorządów i organizacji
społecznych. Biuro DLGR zostanie
wkrótce uruchomione w darłowskim
porcie. Pierwsze nabory projektów
grupa rybacka będzie organizować w
pierwszym kwartale 2011 roku.
Umowę podpisali (od lewej): K. Wojnicz, A Klimowicz, Ł. Skowroński i K. Plocke.

Ostatnia sesja Rady
Miejskiej
Na ostatniej sesji rady miejskiej
10 listopada radni dokonali kolejnych zmian w budżecie miasta.
Zgodzili się, by za 12 tys. złotych
Zespół Szkół w Darłówku zakupił kamery do monitoringu szkoły.
Również Gimnazjum Miejskie im.
St. Dulewicza otrzymało 6 tysięcy
złotych na kamery do obserwacji do

otoczenia szkolnego.
Radni przyjęli również uchwałę
zmieniającą Miejski Program Usuwania Azbestu. Zmiana umożliwi
otrzymanie przez Ośrodek Wypoczynkowy „Słowianka” dotacji z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska.

Kadencja 2006-2010 Rady Miejskiej w Darłowie

STATYSTYKA PRACY RADY
• sesje – 53
• uchwały – 446
• wnioski i opinie komisji – 656
• komisje stałe – 5
• posiedzenia Komisji:
- Rewizyjna – 40
- Gospodarczo – Budżetowa - 46
- Planowania, Rozwoju i Gospodarki Morskiej- 60
- Spraw Społecznych - 42
- Edukacji, Kultury i Turystyki - 38

„Hydrobudowa” jest już nasza
Wojewoda Marcin Zydorowicz notarialnie przekazał burmistrzowi
Arkadiuszowi Klimowiczowi reprezentującemu miasto Darłowo
atrakcyjny teren w darłowskim
porcie. Wojewoda działał w imieniu Skarbu Państwa.
Działka o powierzchni ponad 1,5
hektara to teren użytkowany kiedyś
przez przedsiębiorstwo Hydrobudowa przy awanporcie w Darłówku
Zachodnim.
Zwyczajowo darłowiacy mówią na
ten obszar „hydrobudowa”. Jego
oficjalna wartość to 3,5 miliona złotych. Miast otrzymało ten teren od
skarbu państwa za darmo. Przypomnijmy, że sąsiednią działkę o zbliżonej powierzchni darłowski samorząd sprzedał belgijskim inwestorom
za 15 milionów brutto.
- Spodziewam się, że wartość „hydrobudowy” po realizacji inwesty-

cji „Marina Darłowko” szykowanej
przez Belgów będzie jeszcze znacznie
większa - mówi burmistrz A. Klimowicz. - Zabiegałem o przejęcie tej
działki na własność miasta od wielu lat. Wcześniej spotykaliśmy się z

Zmarł ksiądz Jerzy
10 listopada w kościele mariackim
odprawiono mszę świętą pogrzebową. Zmarłego w wieku 74 lat
księdza Jerzego Krzemińskiego
żegnali licznie zgromadzeni kapłani
pod przewodnictwem ks. biskupa

Krzysztofa Zadarki. Wśród licznych
wiernych obecny był również burmistrz Darłowa.
Ksiądz Jerzy od prawie 10 lat mieszkał w Rusku jako ksiądz emeryt. W
dalszym ciągu jednak był aktywny w

odmową, nie było klimatu politycznego. Teraz to się zmieniło. Dziękuję wojewodzie i ministrowi skarbu
państwa, którzy zgodzili się na przekazanie hydrobudowy miastu. - podsumowuje Klimowicz.
swojej pracy kapłańskiej. Często
pomagał w nabożeństwach i
innych pracach na terenie parafii
franciszkańskiej w Darłowie.
Po uroczystej mszy świętej trumna
ze zmarłym odjechała do Radomska, skąd kapłan pochodził.

Projekt budżetu

Burmistrz zaplanował 36
inwestycji na 2011 rok
10 listopada na ostatniej sesji Rady
Miejskiej burmistrz przekazał przewodniczącemu rady Zbigniewowi
Groszowi projekt budżetu miasta na
rok następny. Zakłada on realizację
bądź przygotowanie się do realizacji
36 inwestycji.
Zaplanowane inwestycje to :
1. Budowa ul. Sosnowej –opracowanie dokumentacji,
2. Budowa ulic tymczasowych na
potrzeby budownictwa jednorodzinnego,
3. Rozbudowa portu handlowego-dokumentacja
4. Budowa ul. Flisackiej (po otrzymaniu funduszy unijnych),
5. Przebudowa ulic w Darłówku
zachodnim (Plażowej, Władysława
IV, Wilków Morskich, Kotwicznej)
6. Przebudowa otoczenia zamku (ul.
Krótka i Zamkowa),
7. Przebudowa otoczenia zamku –
opracowanie dokumentacji na drugi
etap

8. Budowa ul. Zygmunta III Wazy
w Darłówku zachodnim
9. Budowa ulicy Sportowej (pierwszy etap obwodnicy)
10. Budowa ulicy dojazdowej do
boiska „Orlik” przy Liceum
11. Budowa ul. Nadmorskiej (po
otrzymaniu dotacji unijnej)
12. Budowa ul. Nadbrzeżnej (inwestycja na lata 2011-2012)
13. Budowa ulicy Zielonej (pierwszy etap)
14. Przebudowa odcinka ul. Franciszkańskiej
15. Budowa ul. Kossaka
16. Budowa odcinka ul. Wiejskiej
do hospicjum
17. Budowa chodnika przy ul.
Księżnej Anny
18. Przebudowa chodnika od bramy
miejskiej do ul. Okrężnej
19. Przebudowa schodów przy ul.
H. Sawickiej 7
20. Przebudowa podwórka przy ul.
Pocztowej 40,

21. Budowa nowego morskiego
terminala pasażerskiego wraz z
Centrum Informacji Turystycznej w
Darłówku Zachodnim (inwestycja
dofinansowana przez Unię)
22. Opracowanie dokumentacji
modernizacji ratusza od wewnątrz
23. Termomodernizacja Komisariatu Policji – opracowanie dokumentacji
24. Remont i adaptacja skrzydła
Gimnazjum Miejskiego i. St. Dulewicza na potrzeby Darłowskiego
Ośrodka Kultury
25. Opracowanie dokumentacji
technicznej budowy nowego Centrum Kultury przy ul. Rzemieślniczej i Traugutta.
26. Zakup pomocy dydaktycznych
dla miejsc zabaw
27. Zakup wyposażenia na place
zabaw
28. Budowa szkolnego placu zabaw
w Szkole Podstawowej Nr 3 w ramach programu „Bezpieczna szkoła”

Darłowski samorząd zagospodaruje teren przy
ul. H. Wieniawskiego na cele rekreacyjne
Rozstrzygnięto przetarg na rekreacyjne zagospodarowanie terenu
położonego przy ul. Henryka Wieniawskiego pomiędzy trzema blokami i rzędem pawilonów usługowych.
Wygrało Przedsiębiorstwo Produkcyjne „Selfa” z Koszalina, które kosztem 248.672 zł, na tym obszarze dokona utwardzenia terenu i wybuduje
zdrój ogrodowy oraz podłączy go do
kanalizacji sanitarnej. Teren wraz z
placem zabaw zostanie ogrodzony.
Prace zostaną zrealizowane do końca
2010 roku.

Budżety miasta w latach 2007-2010

29. Budowa basenu pływackiego
przy Szkole Podstawowej Nr.3 –
opracowanie dokumentacji
30. Budowa ogrodzenia Szkoły
Podstawowej Nr 3
31. Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów rekreacyjnych (zielonych): parku przy ul.
Morskiej, lasu przy ul. Parkowej w
Darłówku Zachodnim, parku przy
Szkole Podstawowej Nr3 (plac króla
Eryka), parku przy szkole morskiej
32. Budowa oświetlenia ulic : Bałtyckiej, Wczasowej, J. Popiełuszki,
St. Wyszyńskiego
33. Budowa toalety publicznej w
podziemiach ratusza
34. Budowa boiska piłkarskiego
przy ul. Sportowej (dokończenia
inwestycji)
35. Budowa hali sportowej
36. Zakup lodowiska mobilnego
Przetarg na zakup lodowiska będzie
ogłoszony jeszcze tej jesieni. Lodo-

wisko ma mieć wymiary 20 na 20
metrów. Zostanie uruchomione na
darłowskim rynku pod ratuszem,
najprawdopodobniej w styczniu.
Wstępna koncepcja basenu szkolnego zakłada, że będzie on miał
wymiary 17 na 8,5 metra i głębokość od 90 do 110 centymetrów.
Będą na nim wytyczone cztery tory
pływackie. Dodatkowo planuje się
oddzielny basenik rekreacyjny o
niewielkiej głębokości przeznaczony
dla mniejszych dzieci, tzw. brodzik.
Basen będzie miał odpowiednie
zaplecze. Cały obiekt ma umożliwić
kąpanie się naraz 40 osobom. W
godzinach zajęć szkolnych basen
będzie służył uczniom wszystkich
darłowskich szkół. Po południu ma
być dostępny za niewielką odpłatnością dla wszystkich mieszkańców.
Koszt tej inwestycji wyniesie 6 do 7
milionów złotych.

RADNI RADY MIEJSKIEJ
KADENCJI 2006-2010

Dorota Podgórska
Pracowała w komisjach:
1. Gospodarczo -Budżetowej
2. Planowania, Rozwoju i Gospodarki Morskiej
Kandyduje do Rady Miejskiej

Zbigniew Grosz
Przewodniczący Rady Miejskiej
Pracował w komisji Planowania,
Rozwoju i Gospodarki Morskiej
Kandyduje do Rady Mejskiej

Bogdan Sajko
Pracował w komisjach:
1. Rewizyjnej jako wiceprzewodniczący
2. Gospodarczo - budżetowej
Kandyduje do Rady Miejskiej

Krzysztof Cybulski
Pracował w komisjach:
1. Spraw społecznych jako
wiceprzewodniczący
2. Planowania, Rozwoju i Gospodarki Morskiej
3. Rewizyjnej
Kandyduje do Rady Miejskiej

Roman Dudziński
Pracował w komisjach:
1. Gospodarczo - budżetowej
jako przewodniczący
2. Rewizyjnej
Kandyduje do Rady Miejskiej

Krystyna Sokolińska
Pracowała w komisjach:
1. Gospodarczo - budżetowej
2. Spraw Społecznych
3. Edukacji, Kultury i Turystyki
Kandyduje do Rady Miejskiej

Ewa Madalińska - Marciniak
Pracowała w komisjach:
1. Gospodarczo - budżetowej
jako wiceprzewodnicząca
2. Spraw społecznych
3. Planowania, Rozwoju i Gospodarki Morskiej
Kandyduje do Rady Miejskiej

Renata Potomska
Pracowała w komisjach:
1. Edukacji, Kultury i Turystyki
jako wiceprzewodnicząca
2. Gospodarczo - budżetowej
Kandyduje do Rady Miejskiej

Krystyna Różańska
Pracowała w komisjach:
1. Edukacji, Kultury i Turystyki
jako przewodnicząca
2. Spraw społecznych
Kandyduje do Rady Miejskiej

Bożena Magier
Wiceprzewodnicząca Rady
Miejskiej
Pracowała w komisji Spraw
społecznych
Kandyduje do Rady Miejskiej

Stanisław Wacław Ślązak
Pracował w komisjach:
1. Planowania, Rozwoju i Gospodarski Morskiej
2. Edukacji, Kultury i Turystyki
Kandyduje do Rady Miejskiej

Czesław Woźniak
Pracował w komisjach:
1. Planowania, Rozwoju i
Gospodarki Morskiej jako
przewodniczący
2. Edukacji, Kultury i Tursytyki
Kandyduje do Rady Miejskiej

Marian Wysocki
Pracował w komisjach:
1. Rewizyjnej - jako przewodniczący
2. Planowania, Rozwoju i Gospodarki Morskiej
3. Gospodarczo - budżetowej.
Kandyduje do Rady Miejskiej

Bogdan Pasławski
Pracował w komisjach
1. Spraw społecznych
2. Edukacji, kultury i turystyki
Kandyduje do Rady Miejskiej i na
burmistrza miasta.

Tomasz Mielczarek
Pracował w komisjach:
1. Spraw społecznych jako przewodniczący
2. Rewizyjnej
Nie kandyduje.

Sesja z Gryfami

Odznaczony Tomasz Bobin (pierwszy z prawej) dyrektor Urzędu Morskiego w
Słupsku powiedział redakcji „Wiadomości”, że kończy przygotowania do ogłoszenia
przetargu na przebudowę nabrzeży w darłowskim porcie. Remont obejmie prawie
1,5 km nabrzeży od kładki „kutrowskiej” do dawnej bazy „Kutra” przy ul. J. Conrada.
- Mamy na to zarezerwowane 40 milionów - przypomina T. Bobin. - Inwestycja będzie
zrealizowana w ciągu dwóch lat.

W sali konferencyjnej darłowskiego ratusza 28 października odbyła
się nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej. Przybył na nią marszałek województwa zachodniopomorskiego
Władysław Husejko i wręczył trzem
osobom za zasługi dla regionu Honorowe Odznaki Gryfa Zachodniopomorskiego.
Złotego Gryfa otrzymał Arkadiusz
Klimowicz - burmistrz miasta Darłowo. Srebrnymi Gryfami uhonorowano Tomasza Bobina - dyrektora
Urzędu Morskiego w Słupsku i Bogdana Herbecia - dyrektora Zespołu
Szkół im. S. Żeromskiego w Darłowie. Obchodzącemu jubileusz dwudziestolecia pracy w samorządzie marszałkowi Władysławowi Husejce
burmistrz miasta wręczył darłowską
specjalność, czyli model żaglowca z
rybich ości. To już drugie wyróżnienie po statuetce Eryka Pomorskiego,

które otrzymał marszałek od darłowskiego samorządu.
W czasie obrad podjęto dwie uchwały. Jedna dotyczyła przyznania dotacji dla parafii MB Częstochowskiej w
kwocie 20 tys. zł z przeznaczeniem
na dofinansowanie prac konserwatorskich szafy organowej i prac remontowych chóru w Kościele Mariackim. Druga dotyczyła korekty
budżetu miasta. Po dokonanych
zmianach budżet miasta zamyka się
dochodami w wysokości 51.068.920
zł i wydatkami na sumę 60.749.993
zł.. W tych sumach aż 24.578.593
zł przeznaczono na tegoroczne inwestycje miejskie, co stanowi 40,4
% ogółu wydatków. Tak wielkiego
frontu robót inwestycyjnych nie pamiętają nawet najstarsi Darłowianie.
Obydwie uchwały podjęto jednomyślnie.

Sukcesy darłowskich nauczycieli
przedsiębiorczości
Najlepsi nauczyciele przedsiębiorczości oraz najlepsze zespoły
uczniowskie, uczestniczące w programach edukacyjnych NBP, odebrali w Warszawie 5 listopada
nagrody za całoroczną pracę edukacyjną z zakresu ekonomii, finansów i przedsiębiorczości.
W Domu Technika NOT w Warszawie odbyła się już V Gala Wręczenia
Nagród Klubu Przedsiębiorczych
Nauczycieli IMPULS 2010 zorganizowana przez Narodowy Bank Polski i Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości. Na Gali wręczono
nagrody dla najlepszych nauczycieli
przedsiębiorczości w roku szkolnym
2009/2010 i uczniów zrzeszonych
w Szkolnych Klubach Przedsiębiorczości z całej Polski. Galę prowadził
Artur Orzech, a gościem specjalnym
był prezes NBP Marek Belka.
     Darłowscy nauczyciele - Angelika Kuriata i Andrzej Protasewicz za osiągnięcia w minionym
roku szkolnym w rankingu NBP i
Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości uzyskali prestiżowy tytuł
„Najlepszego nauczyciela przedsiębiorczości w województwie zachodniopomorskim. Angelika Kuriata
jest nauczycielem języka polskiego i
bibliotekarzem, a od września 2009
r. opiekunem Szkolnego Klubu

Laureat konkursu Andrzej Protasewicz w towarzystwie prezesa NBP Marka Belki
(z lewej) i Zbigniewa Modrzewskiego - prezesa Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości.

Przedsiębiorczości w Miejskim Gimnazjum im. Stanisława Dulewicza w
Darłowie. Andrzej Protasewicz jest
dyrektorem Szkoły Podstawowej nr
3 w Darłowie, nauczycielem historii,
wiedzy o społeczeństwie, podstaw
przedsiębiorczości. Już czwarty raz
został uhonorowany tym zaszczytnym tytułem.
     Dyplomy i nagrody wręczali:
prezes NBP, prof. Marek Belka, dyrektor Departamentu Komunikacji
i Promocji NBP - Marcin Kaszuba i prezes Fundacji Młodzieżowej

Przedsiębiorczości - Zbigniew Modrzewski. Nagrody i tytuł zostały
przyznane za aktywną działalność
Szkolnego Klubu Przedsiębiorczości.
Szkolny Klub Przedsiębiorczości powołany został w darłowskim gimnazjum w 2006 r. Przez ostatnie 4 lata
kilkudziesięciu gimnazjalistów było
jego aktywnymi członkami.
W roku bieżącym Szkolny Klub
Przedsiębiorczości działa również w
Szkole Podstawowej nr 3 w Darłowie.

Nowe boisko w Darłówku
W przeddzień Święta Niepodległości
w Darłówku przekazana do użytku
nowe boisko szkolne. Jest to nowoczesny obiekt dostosowany do gry w
koszykówkę siatkówkę, piłkę ręczną i
tenisa.
Na tą inwestycję udało się pozyskać
dotację z Ministerstwa Sportu. Pokryła ona połowę kosztów. Po uroczystym
przecięciu wstęgi przez radnego Mariana Wysockiego, burmistrza miasta A. Klimowicza i dyrektor Bożenę
Tatuśko oraz poświęceniu przez o.
Czesława, rozegrano pierwszy mecz.
W pojedynku uczniowie - nauczyciele
wygrała młodzież.

W Darłowie przybędzie kolejny parking
Rozstrzygnięto przetarg
nieograniczony na budowę parkingu przy ulicy.
Henryka Wieniawskiego
pomiędzy budynkami nr
21 i 23. Przetarg wygrało
Przedsiębiorstwo
Handlowo- Usługowe Domek
z Darłowa - Bobrowski
Krzysztof, które kosztem
118.150 zł wykona parking z kostki betonowej
w terminie do 15 grudnia
2010 r. Parking pomieści
26 samochodów osobowych, w tym będzie tez
jedno miejsce dla osoby
niepełnosprawnej.

Z Andrzejem Protasewiczem – dyrektorem SP nr 3 rozmawia Leszek Walkiewicz
Panie dyrektorze, minął rok
jak Pan kieruje naszą największą szkołą. Co w tym czasie się
udało?
Dla sporej liczby uczniów dzięki
pozyskaniu sponsora udało się
zakupić i zainstalować na korytarzu szafki szkolne. Uczniowie
nie muszą teraz nosić wszystkich
książek i zeszytów do domu.
Urządziłem świetlicę wyposażając ją w komputery, zabawki
i pomoce dydaktyczne. Udało
się również wyremontować z
miejskich pieniędzy schody prowadzące na boisko i dziedziniec
apelowy. Zabiegałem również o
instalację kamer obserwujących
otoczenie szkoły
A plany na przyszłość?
Jestem częstym gościem w ratuszu. Biorę udział wraz z panem
burmistrzem i radnymi w przygotowywaniu następnych szkolnych inwestycji.
Jakich?
W przyszłym roku szkoła uzyska nowe ogrodzenie. W ten
sposób stanie się bezpieczna.
Zabezpieczymy się też przed
wandalizmem. W ramach rządowego projektu „Bezpieczna
Szkoła” oczekujemy na przyznanie dotacji na budowę nowoczesnego szkolnego placu zabaw i
wyposażenie świetlicy oraz zakup

wyposażenia do świetlicy dla sześciolatków.
Burmistrz przewidział w projekcie budżetu na rok przyszły fundusze na realizację tych inwestycji.
Cieszę się również z tego, że koło
„Trójki” ma w przyszłości powstać basen pływacki. Marzy mi
się także remont placu apelowego
i przerobienie boiska asfaltowego
na boisko wielofunkcyjne z poliuretanową nawierzchnią.
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Wiem, że został pan najlepszym
nauczycielem przedsiębiorczości w województwie zachodniopomorskim. Czy obecnie
szkoli pan w tej materii swoich
uczniów?
10

Tak, i to w dwóch szkołach. W
dalszym ciągu uczę gimnazjalistów jak zostać mistrzem przedsiębiorczości. Natomiast w SP nr
3 utworzyłem w roku ubiegłym
Szkolny Klub Przedsiębiorczości, w którym prowadzę zajęcia
i turnieje jak np. międzyklasowy
turniej wiedzy pod nazwą „Mały
człowiek w świecie wielkich finansów”. Bierze w nich udział
ponad 200 uczniów i 10 wychowawców z klas starszych (V i VI).
Nabyte umiejętności uczniowie
będą prezentować w DOK-u i w
kinie w postaci multimedialnych
projektów.
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Dziękuję za rozmowę
L. W
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Najważniejsze inwestycje
publiczne i remonty
w latach 2007 - 2010
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1. Władysława IV - przebudowa
ulicy na deptak,
2. Władysława IV - przebudowa II
etap (w trakcie realizacji)
3. ul. Chińska, Pucka, Gdyńska przebudowa ulic (w trakcie realizacji)
4. ul. Kotwiczna, Wschodnia, Zachodnia - budowa wraz z nabrzeżami
5. ul. Wilków Morskich - budowa
6. Remont szkoły i budowa boiska
w Darłówku,
7. Promenada przy latarni morskiej i ul. Zawiszy Czarnego
8. ul. Słowiańska - przebudowa
9. Nabrzeża i place po stronie
wschodniej,
10. ul. Conrada z odcinkiem ul.
Morskiej - remont jezdni i chodni-

ków. Inwestycja wspólna z ZZDW,
11. ul. Lotników Morskich - remont wraz z budową oświetlenia
- inwestycja wspólna z powiatem,
12. ul. Długa, Mickiewicza - budowa ulic.
13. ul. Sowińskiego - remont nawierzchni (ZZDW)
14. ul. Wyspiańskiego - boiska
ORLIK
15. ul. Wyspiańskiego - parking
między blokami 7 i 9 oraz 9-11
(inwestycja rozpoczęta)
16. ul. Wyspiańskiego - parking
17. ul. Żeromskiego - przebudowa
chodników (razem z powiatem)
18. Wyspa Łososiowa
19. ul. Wieniawskiego - budowa
chodnika do cmentarza
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20. ul. Wieniawskiego - budowa
parkingu przy blokach nr 23 i
21(w trakcie realizacji)
21. Zagospodarowanie terenu
za barem „Edyta” (w trakcie realizacji)
22. Remont przedszkola nr 2
23. Remont liceum i budowa
boiska ORLIK,
24. ul. Chopina - budowa 16
mieszkań socjalnych wraz z dojściem
25. Remont chodnika przy
ośrodku zdrowia (wspólnie z
gminą i powiatem),
26. Budowa ronda, chodników i
nowy dywanik asfaltowy przy ul.
M. Curie - Skłodowskiej (wspólnie z ZZDW),
27. Przebudowa chodników
wraz z fragmentem nowego dywanika asfaltowego przy ul. o.
Damiana Tynieckiego,
28. Remont przedszkola nr 3
29. Remont przedszkola nr 1 i
dojazd do ogródków działkowych,
30. Remont kina
31. Budowa ul. Jana Matejki
32. Przebudowa rynku i okolic
kościoła mariackiego,
33. Remont gimnazjum,
34. Remont ratusza (w trakcie),
35. Przebudowa ul. Hotelowej
wraz z kanalizacją,
36. ul. Rynkowa 6 - budowa
parkingu,
37. ul. Rynkowa 11 - budowa
parkingu,
38. ul. M. Curie - Skłodowskiej
- budowa parkingu,
39. ul. Królowej Jadwigi - przebudowa chodników i budowa
zatok postojowych (zrealizowano częściowo przy współpracy z
powiatem).
40. ul. Wieniawskiego - remont
placu przy siedzibie PKPS,
41. ul. St. Moniuszki - budowa
chodnika i parkingu
42. ul. Kopernika - budowa ulicy
43. ul. Księżnej Anny - parking
44. ul. Słowackiego - budowa
ulicy.
45. Szkoła Podstawowa nr 3 remont i budowa boiska piłkarskiego
46. ul. Wieniawskiego - budowa
pasażu handlowego
47. ul. Hubala - budowa ulicy,
48. ul. Emilii Plater - budowa
chodnika
49. ul. kard. St. Wyszyńskiego i
ks. Jerzego Popiełuszki - budowa
dróg tymczasowych
50. Dojazd do ogródków działkowych
51. Budowa ul. Wybickiego jako
drogi tymczasowej wraz z wodociągiem
52. Budowa wodociągu przy ul.
Tynieckiego i Wiejskiej (do hospicjum)
53. Budowa Euroboiska (w trakcie realizacji).
54. Budowa przejścia przez park
przy „starej gminie”

Rozmowa z Elżbietą Betlińską założycielką
Wielofunkcyjne boisko sportowe
Klubu Amazonek w Darłowie
przy Miejskim Gimnazjum w Darłowie Lubię pomagać ludziom

Schetynówką rozpocznie się
budowa obwodnicy Darłowa

Wkrótce uczniowie Miejskiego
Gimnazjum im. S. Dulewicza będą
grać, ćwiczyć i biegać po wielofunkcyjnym boisku z poliuretanu.
Umożliwia ono młodzieży grę: w
piłkę ręczną, piłkę siatkową, tenisa
oraz koszykówkę na dwóch boiskach
jednocześnie. Została także wybudowana rzutnia do pchnięcia kulą i
skocznia w dal oraz dwutorowa bieżnia lekkoatletyczna.
Koszt budowy tego boiska wyniesie
prawie pół miliona złotych.

Kwesta na cmentarzu
Burmistrz Darłowa - Arkadiusz
Klimowicz, przewodniczący Rady
Miejskiej - Zbigniew Grosz,
dyrektor MPGK Wojciech Wiśniowski, radni: Dorota Podgórska Renata Potomska, Krystyna
Różańska oraz Jerzy Maciąg
kwestowali przy bramach cmentarza położonego przy kościele
św. Gertrudy. Wspomagał ich syn
burmistrza Aleksander. Tym razem kwestowano na rzecz budowy
Domu Hospicyjno - Opiekuńczego im. Biskupa Czesława Domina
w naszym mieście. Jak nas informuje ks. Norbert Kwieciński wicedyrektor diecezjalnego Caritasu
podczas jednodniowej kwesty zebrano 5342,25 zł.

Chęć pomocy innym wyniosłam z
domu rodzinnego. A to samo, czego
nauczyłam się w domu staram się
zaszczepić mojemu synowi. Pomagać
innym uczono mnie też w PCK i w
ZHP. Od małego pragnęłam zostać
pielęgniarką i tak się stało.

ROZMOWA Z WOJCIECHEM WIŚNIOWSKIM DYREKTOREM MPGK

Firma to ludzie
Od kilku lat kieruje pan dużą
spółką - zatrudniającym 83 pracowników Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej w Darłowie. Co się w tym
czasie zmieniło?
Miałem świadomość, że nie uda
mi się nic zrobić, jeżeli nie wyzwoli się aktywności, pomysłowości
i zaangażowania wśród pracowników. Uświadomiłem ludziom,
że jesteśmy w stanie w dobrej atmosferze - od kierowcy zamiatarki począwszy poprzez księgową,
pracowników wodociągów, czy
pracowników oczyszczalni ścieków
- zrobić więcej i lepiej dla naszej
firmy i naszego miasta. Jednocześnie obiecałem ludziom, że ich
dobra praca będzie się przekładać
na lepsze pensje. I mój plan się powiódł. Wielu darłowiaków dostrzega coraz lepszą pracę naszej firmy.
Darłowo jest miastem czystym i
zadbanym. To zasługa dobrej pracy
załogi MPGK.

Znana jest Pani z niesienia pomocy ludziom znajdującym się
w ciężkich sytuacjach życiowych.
Wystarczy, że przypomnę okres
stanu wojennego, kiedy wszechstronnie pomagała Pani internowanym w Darłowie, w tym m.in.
Tadeuszowi Mazowieckiemu, Bronisławowo Geremkowi, Grażynie
Kuroniowej (żonie Jacka Kuronia)
i dziesiątkom innych osób. Skąd to
się wzięło?

Jest Pani inicjatorką, założycielką i
prezesem Klubu Amazonki w Darłowie. Jak do tego doszło?
Przygotowania do założeniu klubu,
który pomagałby kobietom po ma-

Czy pozyskujecie środki z zewnątrz?
Oczywiście. Systematycznie pozyskujemy środki z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i

Czym zajmuje się stowarzyszenie?
Organizujemy różne formy wzajemnego wsparcia i samopomocy.
Amazonki propagują również wśród
kobiet badania profilaktyczne piersi i częstą kontrolę ginekologiczną.
Chcemy ustrzec inne kobiety przed
schorzeniami, które nas dotknęły.
Jak się z Wami skontaktować?
Mamy swoją siedzibę w budynku
Przedszkola nr 2 przy ul. Wieniawskiego 13, gdzie co wtorek mamy
dyżury w godz. 16-18. Zebrania
wszystkich członkiń (ok. 36) organizujemy raz w miesiącu, a w razie
potrzeby częściej. Ściśle współpracujemy z Ogólnopolską Federacją
Klubów Amazonek. Organizujemy
spartakiady, turnusy rehabilitacyjne,
spotkania matek i córek, konkursy
(np. „Mam haka na raka”), spotkania
z lekarzami - onkologami, psychologami i doradcami zawodowymi.

Jakie inwestycje udało się zrealizować?
W ciągu ostatnich czterech lat położyliśmy 6 km sieci wodociągowej
i 3 km sieci kanalizacyjnej. Są to
inwestycje podziemne i ich nie widać, ale żadne miasto bez nich nie
może funkcjonować. Dokończyliśmy budowę nowego cmentarza
oraz utworzyliśmy punkt segregacji i przeładunku odpadów komunalnych.
W momencie, gdy obejmowałem
stanowisko dyrektora firmy ceny
za wodę i odprowadzenie ścieków
były u nas jednymi z najwyższych
w regionie. W tej chwili dzięki
temu, że udało nam się ograniczyć
koszty, są jednymi z najniższych na
Pomorzu Środkowym.

stektomii (amputacji piersi, najczęściej z powodu raka) rozpoczęłam
już w roku 2003. Sama jestem Amazonką. Z ruchem wspomagającym
kobiety chore na raka piersi i szyjki
macicy zapoznałam się w Wielkopolsce. W Darłowie na mój apel
początkowo odpowiedziało kilkanaście kobiet, w tym lekarka Jadwiga
Gosiewska. Początkowo działaliśmy
nieformalnie. Od pięciu lat jesteśmy
zarejestrowani jako stowarzyszenie
Klub Amazonki w Darłowie i mamy
status organizacji pożytku publicznego.

Jak pozyskujecie środki finansowe?

Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska. Dla przykładu powiem, że na zagospodarowanie
nieczynnego wysypiska śmieci w
Porzeczu otrzymaliśmy bezzwrotną dotację w wysokości 200 tys. zł.
Co nas czeka w gospodarce komunalnej w najbliższych latach?

zacyjnych. Ponadto przymierzamy
się do modernizacji stacji wodociągów i oczyszczalni ścieków. Pragnę
również dodać, że wspieramy młodych ekologów organizując konkursy z nagrodami. W tym roku
po raz czwarty ogłosiliśmy konkurs
pod nazwą „Mistrzowie zbiórki
makulatury”.

Będziemy kontynuować rozbudowę sieci wodociągowych i kanali-

Rozmawiał
Leszek Walkiewicz

Stowarzyszenie darłowskich „Amazonek” wspomagają zacni darłowianie. Chętnie przyjmujemy 1-procentowe odpisy z corocznych podatków.
Wspierają nas też władze samorządowe Darłowa i powiatu, PFRON
i MOPS. Nasz budżet powiększają
również nasze składki.
Rozmawiał
Leszek Walkiewicz

Z ogłoszonej przez wojewodę zachodniopomorskiego listy rankingowej budowy „schetynówek” wynika,
że darłowski samorząd otrzyma dofinansowanie 3 mln zł na realizację
projektu „Budowa ulicy Sportowej
- I etap budowy obwodnicy miasta.
Pieniądze na ten cel pochodzą z
Narodowego Funduszu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2010 2011. Celem programu jest wsparcie
budowy, przebudowy oraz remontów dróg gminnych i powiatowych.
Na konkurs wpłynęły 33 wnioski od
różnych gmin województwa zachodniopomorskiego. Dofinansowanie
otrzyma jedynie 16 projektów. Darłowski wniosek znalazł się na wysokiej 4 pozycji. Powstanie 1222- metrowy odcinek łączący ulicę Morską
z Al. Jana Pawła II. Jezdnia będzie
mieć 7 metrów szerokości oraz ścież-

kę pieszo-rowerową i oświetlenie. Ul.
Sportowa będzie mieć nawierzchnię
asfaltową, a oddzielony pasem zieleni chodnik ze ścieżką rowerową będzie wykonany z kostki betonowej.
Wartość kosztorysowa inwestycji 6,8
mln zł.
Jeszcze w tym roku po podpisaniu
umowy samorząd planuje ogłosić
przetarg na wykonanie drogi. Roboty zaczną się najprawdopodobniej
wiosną i zakończą jesienią 2011 r.,
mówi Arkadiusz Klimowicz - burmistrz miasta Darłowo.
Będzie to I etap budowy obwodnicy, która rozpoczyna się od al. Jana
Pawła II poprzez ul. Sportową, most
na rzece Wieprzy do al. Wojska Polskiego.
Tak ma przebiegać planowana obwodnica miasta.

Wydatki na inwestycje
w latach 2007-2010

Marina Darłówko

W Darłówku powstanie kompleks apartamentowców, marina, centrum usługowe i podziemny parking
We wtorek 26 października w zapełnionej sali kina „Bajka” w Darłowie
odbyło się spotkanie mieszkańców, radnych i burmistrza miasta z
przedstawicielami belgijskiej firmy
deweloperskiej Darłówko Development na temat budowy kompleksu
mieszkalno - usługowego „Marina
Darłówko”, jaki powstanie pomiędzy ulicą Rybacką a morzem.
Firma ta kupiła w przetargu od
miasta za ponad 15 milionów złotych nadmorską nieruchomość o
powierzchni półtora hektara i teraz
zleciła opracowanie projektów zabudowy terenu.
Belgowie stopniowo w ciągu 7 lat
wybudują ogólnodostępne nabrzeże
od strony awanportu z przylegającą do niego promenadą spacerową.
Wzdłuż niej wzniesione zostaną trzy
budynki o zróżnicowanej architekturze nawiązującej do estetyki polskich
i europejskich kurortów z apartamentami. Na parterze znajdować się
będą restauracje, kawiarnie, salony i
sklepy o wysokim standardzie, a na
pozostałych kondygnacjach apartamenty. Najwyższy budynek zwany
„wieżą” liczyć będzie siedem kondygnacji. Jak to będzie wyglądać zarów-

no od strony morza, latarni, rzeki i
ul. Rybackiej można było zobaczyć
na przedstawionej wizualizacji. Koncepcja przewiduje budowę od 250
do 400 apartamentów w zależności
od konkretnego zapotrzebowania na
ich powierzchnie. Do nabrzeża przylegać będzie letnia marina na około
150 jachtów i łodzi. W podziemiach
zostanie wybudowany parking na
450 miejsc.
W końcowej części spotkania belgijscy inwestorzy i urbaniści odpowiadali na zadawane pytania. Wyraźnie powiedzieli, że nie przeszkadza
im ewentualna budowa elektrowni
atomowej w odległym o kilka ki-

lometrów Kopaniu. Rozpoczęcie
inwestycji planuje się w drugiej połowie przyszłego roku. W Darłowie
będą płacić podatki od nieruchomości. Tu też przeniosą siedzibę
spółki Darłówko Development. Na
konkretne pytania były konkretne
odpowiedzi. Spotkanie zakończyło
się głosowaniem. Na blisko dwieście
osób tylko 2 były przeciwko tej inwestycji. Zdecydowana większość
publiczności głosowała na Tak.
Całkowity koszt budowy Mariny
Darłówko wyniesie ok. 200 milionów złotych. Prace rozpoczną się
najprawdopodobniej pod koniec
2011 roku.

Promujemy przez cały rok
Rozmowa Krzysztofem
Walkowem, kierownikiem
referatu promocji miasta.
Od siedmiu lat kieruje Pan promocją Darłowa. Jak Pan ocenia swój
dorobek?
Pamiętam, że gdy zostałem zatrudniony w nowo powstającym referacie
promocji, Darłowo było znane w Polsce jako ośrodek kolonijny i tyle. Dla
turystów było przygotowane niewiele
bo 5 tysięcy miejsc noclegowych a
większość obiektów działała tylko w
sezonie. Media omijały nas szerokim
łukiem, często nie wiedząc w ogóle,
że Darłowo to jedno z najbardziej
urokliwych miejsc nad Bałtykiem.
Dziś po kilku latach pracy mogę powiedzieć, że sytuacja diametralnie się
zmieniła. Przybywa nam obiektów
turystycznych, rośnie liczba turystów
a media i duże agencje reklamowe
same do nas „pukają” proponując
atrakcyjną współpracę.
To prawda. Rozpoznawalność marki Darłowa dzisiaj i 8 lat temu dzieli odległość lat świetlnych, ale inni
też nie stoją w miejscu. Czy ma Pan
pomysł jak nie tylko dogonić (co
już moim zdaniem się stało) Ustkę
i Łebę ale wyjść zdecydowanie na
prowadzenie?
Nie uważam, żebyśmy musieli gonić
te nadmorskie miasta. Jestem pewien, że w niczym im nie ustępujemy
a w wielu aspektach już prześcigamy
naszych sąsiadów. Potwierdzają to
chociażby coroczne rankingi nadmorskich kurortów, w których zaj-

mujemy wysokie lokaty ustępując
tylko znacznie większym i przez to
bogatszym miejscowościom nadmorskim. Choćby takim jak Świnoujście
czy Sopot.
Darłowo zrobiło duże postępy w
promocji ale ciągle jeszcze nie ma
nośnej rozpoznawalnej w Polsce
imprezy. Niektórzy uważają za taką
zlot historycznych pojazdów wojskowych ale jednak nie jest to impreza adresowana do wszystkich.
W Darłowie nie ma tak znanego
wydarzenia jak choćby festiwal
gwiazd w Międzyzdrojach.
Faktem jest, że to bardzo medialna
impreza z udziałem najbardziej znanych celebrytów. W tym roku najprawdopodobniej w Darłowie także
będziemy mieli swój duży festiwal.
Od kilku miesięcy przygotowujemy
imprezę, na którą chcemy zaprosić
wielu najbardziej znanych polskich
dziennikarzy i publicystów, reprezentujących opiniotwórcze gazety
i popularne programy telewizyjne.
Mam nadzieję, że dla Darłowa będzie
to najbardziej medialne wydarzenie

dekady i jeśli się przyjmie to Festiwal
Mediów będziemy organizować co
roku.
Dzisiaj ważnym źródłem wiedzy o
Darłowie jest internet. Jak nasze
miasto prezentuje się w sieci?
Nie mamy się czego wstydzić. Choć
projekt serwisu www.darlowo.pl ma
już swoje lata to w dalszym ciągu jest
najlepszym źródłem wiedzy dla internautów. Na bieżąco uzupełniamy
stronę o nowe informacje, tak by czytelnicy byli na bieżąco.
Przygotowujemy się też do zmiany
designu strony internetowej. Tak,
by nie odbiegała od nowoczesnych
trendów i wygody obsługi. Trzeba
przecież pamiętać, że coraz więcej
użytkowników korzysta z przeglądarek internetowych nie tylko w komputerach ale też w urządzeniach mobilnych - telefonach, tabletach itp.
To są najważniejsze sprawy, którymi
wydział promocji miasta będzie się
zajmował przez najbliższe miesiące.
Lansujemy Darłowo przez cały rok nie tylko przed wakacjami.
Rozmawiał Leszek Walkiewicz

Umowa na 1,5 miliona podpisana O działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji
rozmowa z jego dyrektorem Waldemarem
Śmigielskim

16 listopada burmistrz Darłowa
podpisał umowę z kierownikiem
Przemysławem Osińskim (na zdjęciu), przedstawicielem Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa.
Na mocy porozumienia agencja
przekaże miastu 1.578.232 złote.
Pieniądze będą przeznaczone na inwestycję „Budowa budynku sanitar-

no - socjalnego przy basenie rybackim w porcie Darłowo.
Do końca grudnia przyszłego roku
przy ul. J. Conrada ma powstać
dwukondygnacyjny budynek. Będą
w nim toalety, prysznice i świetlica
dla rybaków i innych osób odwiedzających port rybacki.
Dotacja pochodzi z unijnego programu rybackiego.

92. rocznica Odzyskania Niepodległości
Tegoroczne uroczyste obchody
upamiętniające
92 rocznicę odzyskania niepodległości w Darłowie rozpoczęły
się przy zapalonym zniczu na
Placu Marszałka
Józefa Piłsudskie- Delegacja miejska: Z. Grosz, E. Madalińska - Marciniak,
A. Klimowicz, R. Potomska i K. Różańska
go pod Pomnisię w Kościele Mariackim. Uroczykiem Tysiąclecia.
Uroczyste mowy wygłośili burmistrz stą Mszę Świętą w intencji Ojczyzny
Arkadiusz Klimowicz oraz Kazimierz odprawił o. Stanisław Piankowski Kuligowski - prezes Związku Kom- proboszcz parafii MB Częstochowbatantów RP i Byłych Więźniów skiej w asyście czterech duchownych
Politycznych, który podziękował - zwierzchników darłowskich parafii.
władzom miasta i gminy Darłowo Po mszy w Kościele Mariackim odza wmurowanie granitowych tablic z był się uroczysty koncert p.t. “Za
nazwiskami nieżyjących kombatan- Polskę Właśnie”. Wystąpili soliści
Opery Bałtyckiej w Gdańsku i Tetów RP.
  Dalszy ciąg uroczystości odbywał atru Muzycznego w Gdyni.

Co się zmieniło w OSiR-ze jak objął pan funkcję dyrektora?
Od 2003 roku nastąpiło mnóstwo
zmian, praktycznie w każdym obszarze działalności Ośrodka. Na terenie
stadionu miejskiego przy ul. Sportowej powstało pierwsze w Darłowie
boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej. Ogrodzony i
oświetlony obiekt dostępny jest dla
każdego i, co ważne, nieodpłatnie.
Trybuna kibiców przy boisku piłkarskim zmieniła całkowicie swój wygląd. Połamane, drewniane ławki zastąpiliśmy plastikowymi siedziskami,
a całkiem niedawno wymieniliśmy
stary, przeciekający dach. Ośrodek
stał się także właścicielem budynku
klubowego przy ul. Moniuszki, który udostępnia Klubowi Kolarskiemu
“Ziemia Darłowska”.
Gdy przyszedłem do OSiR-u
praktycznie jedynym sprzętem mechanicznym był tu stary ciągnik Ursus z napędem na jedną oś, częściej
naprawiany niż pracujący. Jednym z
pierwszych moich zakupów był więc
ciągnik zdolny zarówno do prac
agrotechnicznych na 3 trawiastych
boiskach jak i do prac transportowych na plażach miejskich. A potem
było sukcesywne wzbogacanie bazy
sprzętowej Ośrodka – maszyna do
przesiewania piasku na plaży, nowe
kosiarki, piły, agregat prądotwórczy,
itd. Aż do ostatniego, jeszcze „ciepłego” zakupu - ciągnika kompaktowego oraz kompletu maszyn do pielęgnacji i konserwacji boisk z trawy
syntetycznej.
OSIR zajmuje się również plażami.
Prowadzenie kąpieliska to jedno z
ważniejszych naszych zadań.
W ostatnich latach OSiR oddał do
dyspozycji ratowników 2 skutery
wodne: Kawasaki zakupiliśmy sami,

Yamahę otrzymaliśmy od PZU. Rozpoczęliśmy stopniową wymianę starych, zniszczonych łodzi wiosłowych
na nowe. Najnowszy zakup to 3 łodzie oraz tzw. indywidualny sprzęt
ratowniczy: koła ratunkowe, kołowroty, rzutki, boje SP. Sukcesywnie
uzupełniamy radiowy sprzęt łącznościowy. Naszym oczkiem w głowie
jest jednak szkolenie młodzieży. Dlatego z inicjatywy darłowskich ratowników, przy organizacyjnej pomocy
OSiR-u powstało Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Powiatu
Sławieńskiego z siedzibą w Darłowie. Oddział, którego mam zaszczyt
być wiceprezesem, organizuje kursy i
szkolenia ratowników.
Proszę powiedzieć kilka słów o
współpracy z klubami i stowarzyszeniami sportowymi.
Statutowym zadaniem, z którego, w
mojej ocenie, Ośrodek wywiązuje się
wzorowo jest współpraca z klubami
sportowymi i stowarzyszeniami. Nie
przypominam sobie, aby w czasie
mojej obecności OSiR kiedykolwiek
odmówił pomocy przy organizacji
imprez przez te podmioty. Udostępniamy swoje obiekty, wspomagamy
sprzętowo, technicznie, organizu-

jemy transport, fundujemy nagrody. Nawet pomagamy przygotować
dokumenty potrzebne do rejestracji
klubu, jak miało to ostatnio miejsce
w przypadku klubu windsurfingu.
Jak obecnie działają sekcje sportowe?
Dziś funkcjonowanie sekcji piłki
nożnej młodzików oraz sekcji siatkówki dziewcząt w kategoriach młodziczek i mini siatkówki sprawia mi
największą satysfakcję.
Ważne, że kilkadziesiąt dziewcząt
i chłopców uprawia sport, bierze
udział w rozgrywkach, że wolny czas
spędzają na sali gimnastycznej pod
okiem trenera.
Na niedawnej sesji Rady Miejskiej podjęto uchwałę o likwidacji
OSiR-u. Co będzie działo się dalej?
To zmiana wyłącznie organizacyjna.
Zmieni się tylko tabliczka na naszej
siedzibie. Od tej pory będziemy „filią” Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej.
Zajęcia sportowe będą prowadzone
normalnie.
Rozmawiał Leszek Walkiewicz

O Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów rozmawiam z Danutą Puczyńską przewodniczącą koła PZERI w Darłowie

Jesteśmy aktywni
Zanim
zostałaś
szefową Związku
Emerytów i Rencistów w Darłowie,
czym zajmowałaś
się wcześniej?
Przez 17 lat pracowałam w wydziale
rybactwa w szczecińskiej Akademii
Rolniczej. Następnie byłam kierownikiem handlu
kolejno dwóch firmach zajmujących się przetwórstwem ryb i ich
sprzedażą. Zawsze jednak dodatkowo pracowałam społecznie.
Niedawno organizowałaś uroczystości jubileuszu dwudziesto-

pięciolecia działania
związku emerytów w
Darłowie. Przypomnij
zatem kilka faktów
działalności związku z
ostatnich lat.
Od siedmiu lat przewodniczę związkowi.
Jest to największa w
Darłowie organizacja
pozarządowa
licząca
ponad 250 członków. W grudniu
ubiegłego roku biuro koła przeniesiono z budynku przy ul. H. Wieniawskiego do siedziby MZBK przy
ul. 1 –Maja w podwórzu.
Od kilku lat oprócz udzielania
wszechstronnej pomocy naszym
członkom organizujemy wyjazdy

do teatrów w Koszalinie, Słupsku
i Gdyni, wycieczki krajoznawcze
do ciekawych miejsc w kraju i zagranicą. Systematycznie organizujemy ostatki, dzień kobiet, opłatek,
bezpłatne turnusy wypoczynkowe i
rehabilitacyjne, spotkania literackie,
odczyty. Pomagamy załatwić pobyt
w sanatoriach. W roku przyszłym
będziemy korzystać z zabiegów
usprawniających kondycję, finansowanych przez Narodowy Fundusz
Zdrowia w sanatorium w Jarosławcu.
Jak układa się współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej?
Bardzo dobrze współpracujemy z

pracownikami socjalnymi z MOPS-u. Wspólnie z nimi utworzyłam
grupę „Tęcza”. Naszym wspólnym
celem jest aktywizacja emerytów i
rencistów - osób posiadających duże
doświadczenie w wielu dziedzinach
życia, które pragną je przekazać jak
najszerszej części społeczeństwa.
Staramy się pobudzać do działania
i uaktywnić życie emeryta „wyciągając ich z domu”.
Wiem, że współpracujecie również z Darłowskim Centrum Wolontariatu.
Dzięki temu dostaliśmy nowy wiatr
w nasze żagle. Nauczyliśmy się pozyskiwać pieniądze na wszechstronną działalność. W ramach programu „Działaj Lokalnie” wygraliśmy
konkurs zorganizowany przez Darłowskie Centrum Wolontariatu i

Fundację Amerykańską. Pozyskane
pieniądze przeznaczamy na realizację projektu „Szczęśliwy Senior”,
którego jestem koordynatorem. Pod
kierunkiem fachowców propagujemy nordic - walking, uczymy się
samoobrony, prowadzimy zajęcia
relaksacyjne i gimnastykę ogólnousprawniającą z elementami aerobicu.
A co planujesz na najbliższe lata?
Chcę, aby darłowscy emeryci i renciści byli nowocześni, umieli obsługiwać najnowsze komputery, aparaty cyfrowe, mikrofalówki i wszystkie
nowinki techniczne. Pragniemy
także, aby w Darłowie utworzyć
Uniwersytet Trzeciego Wieku.
Dziękuję za rozmowę L.W

