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Będę słuchał darłowiaków
rozmowa o trzeciej kadencji z burmistrzem Darłowa Arkadiuszem Klimowiczem
Panie burmistrzu, zaczyna Pan
dziewiąty rok pracy na tym stanowisku. Czego możemy się spodziewać w 2011 roku?
Wiosną rozpoczniemy budowę
obwodnicy miasta. Pierwszy etap
połączy aleję Jana Pawła II z ulicą
Morską. Pod koniec lata zacznie się
budowa hali widowiskowo - sportowej. W trakcie tego roku chcemy
też opracować dokumentację techniczną na budowę nowego centrum
kultury nad rzeką, między ulicą Rzemieślniczą a Traugutta. Weźmiemy
się też za zaniedbane parki miejskie i
lasy komunalne. Chcę w 2011 roku
mieć gotowe koncepcje ich zagospodarowania w taki sposób, by były
miejscami rekreacji i wypoczynku
darłowiaków i turystów.
W wyborach uzyskał Pan wysokie
prawie siedemdziesięcioprocentowe poparcie. Są opinie, że to dlatego iż w przeciwieństwie do Pana
konkurentów często spotykał się
Pan z mieszkańcami i z nimi rozmawiał.

Nie zamierzam być burmistrzem zza
biurka. Chcę jeszcze częściej niż do
tej pory spotykać się z mieszkańcami przy różnych okazjach i słuchać
tego, co maja do powiedzenia, co
ich boli, co im się podoba. Oprócz
bezpośrednich spotkań zamierzam w
dalszym ciągu utrzymywać kontakt z
wyborcami poprzez moją stronę internetową www.arkadiuszklimowicz.
pl.
Myślę również o innych nowoczesnych formach kontaktu z darłowiakami, by nie musieli oni fatygować
się do ratusza chcąc wyrazić swoje
zdanie na temat tego, co się dzieje w
mieście lub co się dziać powinno.
W radzie miejskiej 14 na 15 radnych wywodzi się z komitetu wyborczego Platformy Obywatelskiej, którego był Pan liderem. Czy
brak opozycji w ratuszu będzie
przeszkadzał czy może pomagać?
Na pewno oznacza to, że burmistrz
i radni klubu Platformy nie będą
mogli niczego zwalić na opozycję.
Wzięliśmy pełną odpowiedzialność
za miasto i z niej zostaniemy za czte-

ry lata rozliczeni.
Jednocześnie deklaruję chęć rozmowy i współpracy ze zwolennikami
innych opcji. Budowa obwodnicy,
mostu drogowego czy hali sportowej
nie ma barw partyjnych i powinna
połączyć wszystkich mieszkańców.
Ale nie ukrywam, że trudno mi będzie przejść do porządku dziennego
nad tą kampanią oszczerstw i pomówień, której byłem obiektem przed
głosowaniem. Co prawda ci, którzy
posługiwali się w kampanii wyborczej plotką, kłamstwem i obmową
zostali przez większość mieszkańców
odrzuceni jako kandydaci do funkcji burmistrza czy radnego. Tym nie
mniej, za tą brudną kampanię ktoś
odpowiada. Nie tylko pochodzący
ze Sławna sponsor i wydawca gazetki o szumnej nazwie „Wybrzeże
Środkowe”. Ale także i w Darłowie
znalazło się spore grono ludzi, którym takie metody pasowały, którym
to nie przeszkadzało. Nie widzieli
nic złego w kandydowaniu z komitetów, których przywódcy postawili
na kampanię negatywną i czarny
PR. Uśmiechali się do nas z kolorowych plakatów wyborczych wiedząc

dobrze jakimi brzydkimi metodami
posługują się ich obaj liderzy i ich
wspólny protektor z nadmorskiego
hotelu.
Rewolucji kadrowej w urzędzie i
miejskich instytucjach nie będzie?

pracuje dobrze albo bardzo dobrze.
Czasami ktoś z tej drużyny odchodzi
ale ostatnio są to miłe odejścia. Miłe
i tymczasowe, jak choćby planowane
odejścia trzech młodych urzędniczek, które spodziewają się dzieci.
Dziękuję za rozmowę

Nie będzie. Zdecydowana większość pracowników samorządowych

Gratulacje i życzenia dla burmistrza
i radnych w imieniu Klubu Seniora i
Klubu Pionierów Ziemi Darłowskiej
złożył Jan Skórski. Obradom pilnie
przysłuchiwali się Radni z Młodzieżowej Rady Miejskiej Darłowa. Na
sesję inauguracyjną nie przybył nikt

spośród kandydatów do rady miejskiej, którzy przegrali wybory. W
zaprzysiężeniu radnych i burmistrza
A. Klimowicza nie wzięli również
udziału kandydaci do fotela szefa
miasta z ostatnich wyborów – Bogdan Pasławski i Marian Laskowski.
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Komentarze pokonanych kontrkandydatów Arkadiusza Klimowicza

Wybrano składy i przewodniczących
Komisji Rady Miejskiej w Darłowie
W czwartek 9 grudnia na sesji Rady
Miejskiej w Darłowie powołano
składy stałych komisji rady miejskiej
i wybrano ich przewodniczących.
Marian Wysocki, Roman Dudziński, Ewa Madalińska Marciniak,
Krystyna Różańska zostali szefami
stałych komisji rady miejskiej.
W skład Komisji Rewizyjnej weszli:
Krzysztof Cybulski, Roman Dudziński, Bogdan Sajko, Marian Wysocki,
Edward Ziółkowski. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej wybrano
Mariana Wysockiego.
Członkami Komisji Gospodarczo
- Budżetowej RM zostali: Roman
Dudziński, Ewa Madalińska - Marciniak, Jerzy Maciąg, Dorota Podgórska, Renata Potomska, Edward
Ziółkowski. Przewodniczącym komisji wybrano Romana Dudzińskiego.
W skład Komisji Planowania, Rozwoju i Gospodarki Morskiej RM
powołano: Krzysztofa Cybulskiego,
Zbigniewa Grosza, Jerzego Maciąga,
Bogdana Sajko, Krystynę Sokolińską
i Mariana Wysockiego. Przewodniczącym komisji planowania wybrano
radnego Bogdana Sajko.

Szefową Komisji Spraw Społecznych RM została Ewa Madalińska
- Marciniak, a w jej skład wchodzą:
Andrzej Herdzik, Bożena Magier,
Krystyna Różańska, Krystyna Sokolińska, Czesław Woźniak.
Przewodniczącą Komisji Edukacji,
Kultury i Turystyki została Krystyna Różańska, a członkami: Roman
Dudziński, Andrzej Herdzik, Jerzy
Maciąg, Dorota Podgórska, Renata
Potomska.
Sprawozdanie z działań pomiędzy

sesjami Rady Miejskiej w imieniu
burmistrza miasta przedstawił Henryk Grzybak sekretarz UM. Sprawozdanie zostanie zamieszczone na
stronach internetowych darłowskiego samorządu.
Podczas obrad rady ustalono wynagrodzenie burmistrza miasta Darłowo na tym samym poziomie, co
do tej pory. W końcowej części sesji
Rada upoważniła burmistrza miasta
do zaciągnięcia kredytu na kwotę
2 mln zł na inwestycyjne potrzeby
miasta.

Wyborcze niespodzianki
Głosowanie 21 listopada przyniosło
w Darłowie wiele niespodzianek. W
wyścigu do rady miejskiej i rady powiatowej „poległy” osoby uważane
za „pewniaków”. I tak zaledwie 176
głosów otrzymał były przewodniczący Rady Miejskiej w latach 19982002 Eugeniusz Trzpis.
Mandatu radnego nie zdobył również kandydat na burmistrza Bogdan
Pasławski (158 głosów). Kandydat
tego samego komitetu wyborczego,
co E. Trzpis i B. Pasławski - Henryk
Siewierski (były komendant Straży
Miejskiej) otrzymał zaledwie 105
głosów. Robert Biliński (były komendant Straży Granicznej) ubiegający się o mandat radnego z komi-

tetu Bogdana Pasławskiego otrzymał
w Darłówku poparcie zaledwie 70
osób. W tym samym okręgu wyborczym Elżbieta Gagiew, emerytowana
bibliotekarka (z komitetu Mariana
Laskowskiego), która przez wielu
była typowana na lidera wyścigu o
mandat, uległa ostatecznie dotychczasowemu radnemu z PO Marianowi Wysockiemu.
Porażkę zaliczyła również Janina
Częścik (KWW ML), znana w Darłowie była naczelniczka ze starostwa
powiatowego w Sławnie. Zaledwie
106 głosów otrzymał również dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych
Jerzy Surowiec (KWW ML).
Do powiatu mandatu nie zdobyła

była radna rady miejskiej Genowefa Klingiert i dwukrotny radny powiatowy Eugeniusz Berliński. Po raz
kolejny sukcesu nie osiągnęli byli
radni miejscy Waldemar Mital i Leszek Dydyna. Z mandatem radnego
pożegnał się również A. Lewandowski, a powtórną porażkę zaliczyła liderka listy PiS Jadwiga Czarnołęska
- Gosiewska. Do powiatu nie wszedł
również były radny miejski Andrzej
Rachwalski, niegdyś związany z prawicą, a ostatnio kandydujący z komitetu Mariana Laskowskiego.
Jedynym radnym z Komitetu Wyborczego Platformy Obywatelskiej
RP, któremu nie udało się osiągnąć
reelekcji był Stanisław Wacław Ślązak.

Marian Laskowski

Bogdan Pasławski

Półtora tysiąca głosów (które otrzymał
M.L. - przyp. red.) z pewnością trzeba docenić. Sądzę, że będę teraz jeszcze
mocniej angażował się w życie miasta
- choćby walcząc o moct zwodzony i
„odblokowanie” promenad. A za cztery lata? Zobaczymy jaką podejmę decyzję. - mówi Laskowski
Źródło: Głos Koszaliński/ Głos
Sławna i Darłowa (26.11.2010)

Taka jest decyzja wyborców i się z nią
pogodziłem. - mówi Pasławski. - Zaskakuje mnie jedynie skala poparcia
dla kandydatów do rady miejskiej z
komitetu A. Klimowicza. Wygląda na
to, że wyborcy głosując kierowali się
kluczem partyjnym. - ocenia.

Wygrał Arkadiusz Klimowicz i mu
tego gratuluję. - mówi krótko Marian
Laskowski
Źródło: Dziennik Bałtycki/Dziennik Sławieński (26.11.2010)
Foto: www.marianlaskowski.pl

Darłowscy Radni VI kadencji

Bogdan Pasławski
wybory na burmistrza
- 2010 rok
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Arkadiusz Klimowicz
wybory na burmistrza
- 2010 rok

Pierwszą sesję nowo wybranej Rady
Miejskiej w Darłowie otworzył 30
listopada najstarszy radny Edward
Ziółkowski. Na wstępie przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej Leszek Kuca wręczył Radnym i
Burmistrzowi Miasta Arkadiuszowi
Klimowiczowi zaświadczenia o ich
wyborze na kadencję 2010 - 2014.
Po objęciu mandatów nastąpiło ślubowanie radnych. Dalej odbyły się
wybory przewodniczącego i zastępcy
przewodniczącego Rady Miejskiej.
Kandydatury zostały zarekomendowane przez zawiązany Klub Radnych
PO.W tajnym głosowaniu przewodniczącym RM wybrano Zbigniewa
Grosza, a jego zastępcą został Czesław Woźniak. Dalej nastąpiło ślubowanie burmistrza miasta Arkadiusza Klimowicza.

Wybory burmistrza Darłowa
- wyniki głosowania

Arkadiusz Klimowicz
wybory na burmistrza
- 2006 rok

Inauguracyjna sesja Rady Miejskiej

Źródło: Dziennik Bałtycki/Dziennik Sławieński (26.11.2010)

Zbigniew Grosz - 63 lata. Żonaty,
1 dziecko. Wykształcenie średnie.
Obecnie pracuje w Zarządzie Portu
Morskiego Darłowo. Radny Rady
Miejskiej w Darłowie od 2002 roku.
Od 2004 roku przewodniczący rady.
Otrzymał 377 głosów (44,09%),
członek PO.

Czesław Woźniak - 58 lat. Żonaty,
1 dziecko. Wykształcenie średnie
- pilot. Emerytowany wojskowy.
Obecnie dyrektor oddziału Agencji
Ochrony „Szabel”. Członek Związku Żołnierzy Wojska Polskiego prezes darłowskiego koła związku.
Radny Rady Miejskiej w Darłowie
od 1998 roku. Otrzymał 327 głosów (49,70%), członek PO. Wiceprzewodniczący rady miejskiej.

Krystyna Sokolińska Wykształcenie
wyższe. Bezpartyjna. Pełni funkcję
kierownika darłowskiej filii Powiatowego Urzędu Pracy. Jest członkiem
Darłowskiej Lokalnej Grupy Rybackiej Dorzecza Wieprzy, Grabowej
i Unieści. Od 2002 roku jest radną
Rady Miejskiej w Darłowie. Otrzymała 556 głosów (53,46%)

Ewa Madalińska - Marciniak
- wykształcenie wyższe - administratywistka. Pracuje w Starostwie
Powiatowym w Sławnie w wydziale
komunikacji i dróg. Jest członkiem
Rady Społecznej Szpitala Powiatowego w Sławnie. Otrzymała 415 głosów (51,68%), członkini PO. Radna
rady miejskiej od 2006 roku.

Renata Potomska - wykształcenie
wyższe. Pracuje w Muzeum Zamek
Książąt Pomorskich w Darłowie
jako dokumentalista. Jest członkiem
Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Darłowskiej. Współpracuje z Klubem
„Amazonki”. Radna Rady Miejskiej
w Darłowie w latach 2006-2010.
Otrzymała 333 głosy (41,47%).

Bożena Magier - dyplomowana położna od 34 lat pracuje w Przychodni Zdrowia w Darłowie. Otrzymała
351 głosów (33,75%), bezpartyjna.
Radna rady miejskiej w latach 199498 i 2002-10. W poprzedniej kadencji była wiceprzewodniczącą rady.

Marian Wysocki - 60 lat. Wykształcenie wyższe techniczne - pilot.
Obecnie rencista wojskowy. Członek Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych. W latach 2002 - 2006
Przewodniczący Zarządu Osiedla w
Darłówku. W latach 2006 - 2010
radny Rady Miejskiej w Darłowie.
Członek PO. Asystent społeczny
wiceministra środowiska Stanisława
Gawłowskiego. Otrzymał 165 głosów (42,42%)

Jerzy Maciąg 51 lat. Wykształcenie
średnie. Pracuje w Ośrodku Sportu i
Rekreacji w Darłowie oraz jest trenerem koordynatorem w MKS Darłovia Darłowo. W latach 1990 - 1994
radny Rady Miejskiej w Darłowie.
Otrzymał 245 głosów (56,19%),
Bezpartyjny.

Bogdan Sajko - 54 lata. Wykształcenie średnie. Bezpartyjny. Od 20 lat
związany z morzem. Obecnie kieruje Brzegową Stacją Ratownictwa
w Darłowie. Od 2002 roku radny
Rady Miejskiej. W poprzedniej radzie członek komisji rewizyjnej i
budżetowej. Otrzymał 383 głosy
(50,26 %).

Roman Dudziński 51 lat. Wykształcenie średnie. Emerytowany funkcjonariusz pożarnictwa. Obecnie
pracownik ochrony w firmie „Skorpion”. Przewodniczący wspólnoty
mieszkaniowej przy ul. Wyspiańskiego 5. Współpracuje z Uczniowskim
Klubem Sportowym Neon w Darłowie. otrzymał 406 głosów (53,28%)
Bezpartyjny. Radny rady miejskiej
od 2006 roku.

Narodowy spis powszechny
ludności i mieszkań
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań zostanie przeprowadzony w dniach od 1 kwietnia do 30
czerwca 2011, wg stanu na 31 marca
2011, godz. 24.00.
W terminie do 20 grudnia 2010 r.
jest prowadzony przez Gminne Biuro Spisowe w Urzędzie Miejskim
w Darłowie nabór kandydatów na
rachmistrzów do Narodowego Spisu
Powszechnego Ludności i Mieszkań
2011. Rachmistrzem może zostać
osoba pełnoletnia, niekarana, co najmniej ze średnim wykształceniem ze
znajomością, co najmniej w dobrym
stopniu obsługi komputera oraz znająca zasady funkcjonowania systemu
GPS i topografię miasta Darłowa.

Praca rachmistrza spisowego trwać
będzie ponad 3 miesiące. Szczegółowe wymagania i informacje można znaleźć w Biuletynie Informacji
Publicznej na stronie internetowej
Urzędu Miejskiego w Darłowie.
Oferty kandydata na rachmistrza
spisowego wraz ze stosownymi dokumentami i informacjami należy składać w Urzędzie Miejskim w pokoju
nr 22 w godz. 8-12. Szczegółowych
informacji w sprawie naboru rachmistrzów udziela Lider Spisowy - Teresa Kozłowska w pokoju nr 27 lub
telefonicznie centrala 943142223 do
26 nr wewnętrzny 207, albo poprzez
e- mail   t.kozlowska@darlowo.pl.

Krystyna Różańska Wykształcenie
wyższe (filolog). Emerytowana nauczycielka. Przewodnik turystyczny.
Honorowa członkini darłowskiego
Klubu Amazonek, współpracuje z
darłowskimi pionierami. W latach
1994 - 1998 i 2006- 2010 radna
Rady Miejskiej w Darłowie. Otrzymała 308 głosów (36,02%), bezpartyjna.

Dorota Podgórska Wykształcenie
średnie. Obecnie pracuje w Zespole Szkół w Darłówku. Radna Rady
Miejskiej w Darłowie w latach
2006-2010. Otrzymała 409 głosów
(55,05%), bezpartyjna.

Edward Ziółkowski - lat 66. Dwoje dzieci. Wykształcenie średnie.
Emeryt. Członek Klubu Pionierów
Ziemi Darłowskiej. W latach 1994
- 2006 radny Rady Miejskiej w Darłowie. Otrzymał 293 głosy (28,17%)

Andrzej Herdzik 42 lata. wykształcenie średnie. Obecnie pracuje jako
mistrz zakładu wodociągów w darłowskim Miejskim Przedsiębiorstwie
Gospodarki Komunalnej. Żonaty,
dwoje dzieci. Otrzymał 327 głosów
(49,70%), członek PO.

Krzysztof Cybulski - lat 53. Żonaty, 4 dzieci. Emeryt wojskowy.
Prywatny przedsiębiorca - właściciel warsztatu samochodowego. Od
2006 roku radny Rady Miejskiej w
Darłowie. Otrzymał - 300 głosów
(40,38% w skali okręgu); członek
PO.

Sezon świąteczny rozpoczęty

Święty Mikołaj zawitał
do Darłowa
Pod honorowym patronatem Arkadiusza Klimowicza - burmistrza
Darłowa w niedzielę 5 grudnia na
rynku pod Rybakiem przebranym za
św. Mikołaja odbył się po raz drugi
wielki kiermasz rodzinny pod nazwą
„Darłowska Laponia św. Mikołaja”, zorganizowany przez placówki
oświatowe i wolontariuszy.
Rynek został zapełniony stoiskami
ze świątecznymi ozdobami wykonanymi przez wolontariuszy i opanowany przez zastępy dziecięcych
ulubieńców w czerwonych czapkach. Podczas kiermaszu można
było wykonać własnoręcznie świąteczne ozdoby, przygotować stroik
świąteczny, napisać list do Mikołaja,
zrobić kartkę świąteczną, pomalować własną bombkę, czy spróbować
świątecznych wypieków. W ramach
Elfowej Poczty dzieci pisały i ozdabiały listy i kartki świąteczne z życzeniami, co chciałyby otrzymać od św.
Mikołaja. Na kilku stoiskach dzieci
przygotowywały świąteczne stroiki,
malowały choinkowe bombki.
Imprezie towarzyszyły cały czas występy od przedszkolaków począwszy po utalentowaną młodzież z
DOK-u, Gimnazjum i Liceum. Na
scenie z ogromnym bałwanem prezentowały się Zespół Taneczny z
LO, Break Dance z DOK-u, grupy
dzieci ze SP Nr 3 z montażem słowno - muzycznym oraz z inscenizacją

p.t. „W oczekiwaniu na Św. Mikołaja”.
W połowie kiermaszu pod scenę
przybył entuzjastycznie witany przez
dzieci i elfów Św. Mikołaj z Rovaniemi w Laponii. Pod ratusz dotarł
wspaniałymi saniami. Zmęczone
przedzieraniem się przez zaspy renifery zawróciły do Laponii, a w Polsce
zastąpiły ich konie. Szacowny gość z
Laponii rozdawał dzieciom z wielkiego wora przywiezione upominki. Następnie kolejno występowały
na scenie: tercet w składzie Patrycja
Szafraniec, Patrycja Szymczewska i
Marta Grobelna z repertuarem Natalii Kukulskiej, grupy dziecięce z
Przedszkoli Nr 1,2 i 3. Po nich koncertowała młodzież z Zespołu Szkół
Morskich. Osobno prezentowało
swoje niedoścignione umiejętności
muzyczne „Świąteczne Reggae Studio”.
Podczas kiermaszu wszyscy zajadali się świątecznymi wypiekami przy
stoiskach z gorącą cynamonową herbatą i gorącym barszczykiem.
Udała się Loteria Fantowa Latających Reniferów. Na zakończenie
kiermaszu nastąpiło uroczyste odpalenie miejskiej choinki przy udziale
starosty powiatu sławieńskiego Wojciecha Wiśniowskiego. Po czym
utworzono wokół choinki żywy łańcuch dobrych serc.
W czasie imprezy prowadzona była

Darłowski MOPS zorganizował spotkanie opłatkowe dla osób niepełnosprawnych i seniorów.
zbiórka pieniędzy do puszek i sprzedaż cegiełek przez wolontariuszy ze
Szkolnych Klubów Wolontariusza z
Darłowa i Dąbek. Zebrano 3070,49
złotych i 8 €. Jak nas informuje Dorota Kuriata z Darłowskiego
Centrum Wolontariatu, a zarazem
koordynator Mikołajowej imprezy
część zebranych pieniędzy zostanie
przeznaczona na stypendia dla dzieci
z niezamożnych rodzin, a część na
potrzeby wolontariatu.
Organizatorzy „Darłowskiej Laponii
Świętego Mikołaja” dziękują wolontariuszom, placówkom oświatowym
oraz wszystkim sponsorom za ich
wkład w tę udaną tłumnie odwiedzaną przez rodziny darłowiaków
imprezę.

Powstanie sztuczne lodowisko
8 grudnia darłowski samorząd ogłosił przetarg nieograniczony na zakup
i instalację sztucznego lodowiska.
Władze Darłowa szykują dla mieszkańców, a przede wszystkim dla dzieci i młodzieży nie lada atrakcję - na
staromiejskim rynku zostanie zainstalowane lodowisko o powierzchni
400m² (20m x 20m). Dotrzymanie
wszelkich procedur i terminów przetargowych pozwoli na rozstrzygnięcie przetargu na zakup lodowiska w
styczniu przyszłego roku. Dostawa,
montaż i rozruch, czyli wytworzenie odpowiednio grubej tafli lodu i
wypoziomowanie lodowiska potrwa
około 3 tygodni. Czyli na przełomie stycznia i lutego powinien nastąpić początek wielkiej zabawy.
Będzie to rozkładane lodowisko
wykonane w technologii mat ziębniczych z rurek polietylenowych wypełnionych glikolem etylenowym.
Całości dopełni agregat chłodniczy,

bandy, chodniki gumowe, suszarka
do łyżew z dezynfekcją oraz ostrzałka do łyżew. Przewidziano także niewielką wypożyczalnię łyżew.
Technologia ta zapewnia utrzymanie
tafli lodu i funkcjonowanie lodowiska nawet do temperatury otoczenia
+10° C. Najważniejsze jest to, że
lodowisko zostanie zakupione przez
miasto na własność. Oznacza to,
że w latach następnych mieszkańcy

Darłowa też będą mieli na rynku lub
w innym miejscu ogólnodostępne
lodowisko. Będzie to konstrukcja sezonowa, rozkładana na czas zimy, a
w marcu będzie składana.
Czas, więc pomyśleć o zakupie łyżew
dla siebie i bliskich. Może pod choinkę?
Najprawdopodobniej
lodowisko
zacznie funkcjonować na początku
lutego.

Uczeń darłowskiego Licem im. S. Żeromskiego, Eryk Jęcka otrzymał
stypendium
Prezesa
Rady Ministrów.
Uroczystość
wręczenia stypendiów Prezesa
Rady Ministrów i Ministra Edukacji Narodowej
odbyła się w sali gimnastycznej Zespołu Szkół nr 1 im.
Mikołaja Kopernika w Koszalinie.

Stypendium przyznaje się
jednemu uczniowi danej
szkoły na okres od września
do czerwca w danym roku
szkolnym. Wynosi ono 258
zł miesięcznie. Stypendia
Prezesa Rady Ministrów
przyznawane są od 1997 r.
Eryk Jęcka - uczeń humanistycznej klasy IIa darłowskiego liceum, bez wątpienia jest
najzdolniejszym uczniem w szkole.

W roku ubiegłym otrzymał średnią - 5,04. Bez problemów daje
sobie radę ze wszystkich przedmiotów. Szczególnie ceni sobie język
angielski, niemiecki, informatykę,
matematykę i chemię. Po maturze
zamierza iść na medycynę lub chemię. Lubi podróżować. Otrzymane
stypendium zamierza przeznaczyć
na zdobycie prawa jazdy. Gratulujemy Erykowi wyników w nauce i
zdobytego stypendium.

W trakcie spotkania świątecznego w Darłowskim kole PZW pamiątkowymi paterami wyróżniono osoby wspierające wędkarzy…
a zarząd koła otrzymał od burmistrza ozdobione motywami wędkarskimi talerzyki.

Listy w obronie ludzi

Monitoring w porcie

Darłowskie amazonki po d kierownictwem Elżbiety Betlińskiej
spotkały się z przyjaciółmi w świetlicy darłowskiego liceum.
11 i 12 grudnia odbywał się Maraton Pisania Listów. Do tej akcji o zasięgu globalnym przyłączyli się także
darłowiacy, którzy od godz. 12.00 w
sobotę do południa w niedzielę mogli przychodzić do świetlicy naszego
Liceum Ogólnokształcącego i pisać
listy w obronie praw człowieka.
W tym roku Amnesty International
wytypowało 20 przypadków, wymagających zainteresowania i reakcji.
Amnesty International jest ogólnoświatowym ruchem ludzi działających na rzecz praw człowieka.
Członkowie organizacji dobrowolnie
poświęcają swój czas i energię, solidaryzując się z ofiarami przypadków
naruszeń praw człowieka.
Patronat nad Maratonem w darłowskim LO objął dyrektor Bogdan
Herbeć, a akcję zorganizowały Edyta

Resil, Joanna Witkowska i Dorota Kuriata, działające w Szkolnym
Klubie Wolontariusza i Darłowskim
Centrum Wolontariatu.
Pisano w obronie więźniów politycznych i więźniów sumienia, pochodzących z takich państw jak: Chiny, Rosja, Irak, Birma, Meksyk czy
Gwatemala. W Maratonie Pisania
Listów uczestniczyli ci, którym los
obcego, torturowanego i niewinnie
osadzonego w więzieniu człowieka
nie jest obojętny. Organizatorzy są
przekonani, że tak jak w minionych
latach chociaż niektóre apele przyczynią się do zmiany sytuacji choćby
niektórych, których los ich poruszył.
Ostateczna liczba listów, które podliczono we wtorek 14 grudnia to 424!

W siedzibie szczecińskiego oddziału
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 6 grudnia Małgorzata
Tepurska - dyrektor Zarządu Portu
Morskiego Darłowo podpisała umowę o sfinansowaniu systemu monitoringu w porcie Darłowo.  
Umowa dotyczy dofinansowania z
unijnego Programu Operacyjnego
„Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów
rybackich 2007-2013” ze środka
3.3 - Inwestycje w portach rybackich, miejscach wyładunku i przystaniach.  
Dofinansowane będzie
zadanie „Zakup i montaż systemu
monitoringu portu Darłowo”. Wartość inwestycji wynosi 150.484zł. W
ramach systemu zostanie zamontowanych 8 kamer na odcinku od portu

wewnętrznego do terminala odpraw
granicznych. System będzie monitorował i rejestrował obrazy przez
24 godziny na dobę we wszystkich
najważniejszych miejscach darłowskiego portu i jego nabrzeży. Zbiorcze stanowisko podglądu i rejestracji
obrazów ze wszystkich kamer będzie
umiejscowione w siedzibie zarządu
portu Darłowo. Planowany termin
zakończenia prac to 31 marca 2011.
Przypomnijmy, że Zarząd Portu pozyskał w tym roku również fundusze
na montaż profesjonalnych odbojnic
przy nabrzeżach rybackich. Zastąpią
one stare opony samochodowe.
Aktualnie prace przy montażu nowych odbojnic trwają mimo trudnych warunków atmosferycznych.

„Szlachetna Paczka” z Darłowa
W dniach 6-10 grudnia 2010 roku w
ramach akcji “Szlachetna Paczka” pracownicy Miejskiego Gimnazjum im.
Stanisława Dulewicza w Darłowie, pracownicy Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Darłowie oraz
Radni Rady Miejskiej wsparli finansowo
inicjatywę świątecznej pomocy dla jednej z darłowskich rodzin. Potrzebującymi byli: niewidomy Pan Janusz i opiekująca się nim siostra.     Darczyńcy okazali
się bardzo hojni. Za zebrane pieniądze

zakupiono radiomagnetofon dla Pana
Janusza oraz przygotowano paczkę żywnościową na święta.     W niedzielę 12
grudnia 2010 r. darłowscy wolontariusze
dostarczyli paczkę potrzebującej rodzinie. Okazana pomoc przyniosła radość
wszystkim, a łzy wzruszenia polały się z
oczu obdarowanych. Za wsparcie finansowe wszystkim darczyńcom w imieniu
własnym oraz potrzebującej rodziny serdecznie dziękujemy.
D. Borkowska i I. Witkowska

Wrócił
na zamek

Wojewoda zachodniopomorski
Marcin Zydorowicz unieważnił
decyzję poprzedniego zarządu
powiatu, kierowanego przez
Andrzeja Lewandowskiego,
zwalniającą Jerzego Buziałkowskiego z funkcji dyrektora
darłowskiego Zamku Książąt
Pomorskich. Unieważnienie
niezgodnego z prawem zwolnienia skutkuje powrotem J.
Buziałkowskiego na stanowisko
dyrektora muzeum po blisko
dwóch miesiącach przerwy.
- Bardzo się cieszę z decyzji
wojewody. Moje odwołanie było
nie tylko nielegalne ale również
niczym nie uzasadnione - komentuje dyrektor Buziałkowski.
- Wróciłem do pracy i od razu
zająłem się termomodernizacją
zamku. Na ten remont udało
mi się pozyskać pieniądze jeszcze
przed odwołaniem mnie przez
byłego starostę A. Lewandowskiego.

Andrzej
Lewandowski
zwolniony
Po przegraniu wyborów na radnego powiatowego i wybraniu
nowego starosty A. Lewandowski zgłosił gotowość do powrotu
na poprzednie stanowisko pracy
(dyrektora Miejskiego Zarządu
Budynków Komunalnych), z
którego był urlopowany.
Wkrótce po powrocie do MZBK
były już dyrektor otrzymał wypowiedzenie umowy o pracę, bez
obowiązku jej dalszego świadczenia w okresie wypowiedzenia.
Decyzję w tej sprawie podjął
burmistrz Arkadiusz Klimowicz
motywując ją utartą zaufania do
A. Lewandowskiego.
Dyrektorem MZBK jest w dalszym ciągu Arkadiusz Michalak.

Nowi „starzy” wójtowie i burmistrz

Rozmowa
z Wojciechem
Wiśniowskim,
nowym starostą
sławieńskim
Został Pan jednogłośnie wybrany
na starostę podczas pierwszej sesji
powiatowej. To się jeszcze w historii powiatu sławieńskiego nie zdarzyło. Co to oznacza?
Zaciągnąłem u radnych z wszystkich gmin i stronnictw politycznych
kredyt zaufania. Nie zamierzam go
roztrwonić. Będę współpracował ze
wszystkimi radnymi. Chcę na bieżąco konsultować się również z wójtami i burmistrzami. Powiat nie może
funkcjonować w oderwaniu od życia
gmin, które go tworzą.
W swoim wystąpieniu tuż po wyborze mówił Pan o szczególnym
wsparciu dla gmin wiejskich.
Jako starosta muszę równo traktować
wszystkie gminy powiatu. Ale komfort życia mieszkańców niektórych
gmin wiejskich odbiega znacznie od
tego, co oferują miasta. Chciałbym
coś w tej sprawie zmienić, chociaż w
niewielkim stopniu.

Czego mieszkańcy Darłowa mogą
się spodziewać po nowym staroście?
Spokojnej pracy. Moim priorytetem
w Darłowie będzie utrzymanie i rozwój naszego oddziału wewnętrznego.
Chcę doprowadzić do jego remontu
i modernizacji. Potrzebna jest budowa windy dla pacjentów. Liczę w
tej sprawie na współpracę i wsparcie ze strony samorządów obu gmin
darłowskich. Drugą ważną sprawą
dla mnie będzie wspieranie rozwoju naszej szkoły morskiej. Wiosną
rozpoczniemy budowę nowoczesnego obiektu sportowego przy szkole,
który zastąpi stare boisko asfaltowe i
żużlową bieżnię.
Dziękuję za rozmowę.

Franciszek Kupracz

Jan Szlufik

Janusz Bojkowski

Mieszkańcy gminy wiejskiej Darłowo na stanowisko wójta wybrali po
raz kolejny Franciszka Kupracza,
który pokonał w II turze swojego
kontrkandydata Jana Górskiego stosunkiem głosów 1987 do 1467.
Będzie to już czwarta kadencja F.
Kupracza.

W gminie Malechowo w fotelu
wójta zasiądzie ponowie Jan Szlufik
(1499 głosów), który wygrał w II turze wyborów z Czesławem Galkiem
(1108 głosów).
J. Szlufik kieruje gminą od 1990
roku z przerwą w latach 1998-2002.
Jest bezpartyjny. W obecnych wyborach kandydował z poparciem PO.

Janusz Bojkowski - jest najmłodszym wójtem w naszym powiecie.
Ma 35 lat. Zdeklasował w pierwszej
turze swoich dwóch kontrkandydatów zyskując prawie 85 procent
głosów. Jako kandydat miał poparcie Platformy Obywatelskiej. Rządzi
gminą od 2008 roku.

Krzysztof Frankenstein

Ryszard Stachowiak

Krzysztof Frankenstein jako jedyny
w powiecie nie miał kontrkandydata
na fotel burmistrza. Wyborcy w
Sławnie zdecydowali, że będzie sprawował swój urząd przez następne
cztery lata.
K. Frankenstein jest członkiem
Platformy Obywatelskiej.

Zwycięzcą drugiej tury wyborów w
gminie Sławno został Ryszard Stachowiak. Dotychczasowy wójt Wojciech Stefanowski, pełniący tą funkcję od 1991 roku nie kandydował.
Stachowiak pokonał kandydatkę PO
Iwonę Najdę. Nowy wójt ma 39 lat i
jest leśnikiem.

Waldemar Śmigielski - wiceprzewodniczący rady powiatu.
Członek Platformy Obywatelskiej.
Szef Klubu Radnych PO w radzie
powiatowej. Debiutuje w roli
radnego.

Tomasz Bobin - typowany na
przewodniczącego komisji rewizyjnej. Doświadczony samorządowiec.
Był radnym i wiceprzewodniczącym
rady miejskiej w Darłowie w latach
1994-98, radnym powiatowym w
latach 1998-2006 oraz wicestarostą
sławieńskim w latach 2002-06.
Członek PO.

Prezydium
Rady Powiatu

ZARZĄD POWIATU

Wojciech Stefanowski - przeIwona Najda - wicestarosta sławieński. Członkini Platformy Obywatelskiej. Zdobyła mandat radnej
powiatowej po raz pierwszy. Mieszka
w gminie Sławno.

Krzysztof Walków - członek za-

rządu powiatu. Ma 35 lat. Jest najmłodszym radnym w tej kadencji.
W radzie powiatu zasiadał również
w kadencji poprzedniej pełniąc rolę
wiceprzewodniczącego rady. Jest
członkiem Platformy Obywatelskiej.

wodniczący rady powiatowej. Był
już radnym powiatowym w latach
1998-2002. Przez 19 lat pełnił funkcję wójta gminy Sławno. W tych
wyborach nie ubiegał się o to stanowisko. Radny senior. Członek PSL.

Roman Granisz - członek zarządu

powiatu. Wieloletni radny miejski
i powiatowy ze Sławna. Był m.in.
przewodniczącym rady miasta
Sławna (1994-2002) i wiceprzewodniczącym rady powiatowej (200206). Jest członkiem Sojuszu Lewicy
Demokratycznej.

Józef Wiącek. Członek Polskiego

Stronnictwa Ludowego. Radny
powiatowy z gminy Malechowo od
2006 roku. Drugą kadencję zasiada
w zarządzie powiatu.

Bogdan Herbeć - wiceprzewod-

niczący rady. reprezentuje w radzie
gminę Darłowo. Jest radnym powiatowym trzecią kadencję. Należy do
Platformy Obywatelskiej.

