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Sukces. Nocna opieka lekarska
pozostała w Darłowie

Bitwa o zachowanie dyżuru lekarskiego i pielęgniarskiego w darłowskiej przychodni została wygrana.
Wielka w tym zasługa posła Stanisława Gawłowskiego, który w tej
sprawie interweniował w ministerstwie zdrowia. Mocno angażowała
się również senator Grażyna Anna
Sztark (PO) i poseł Platformy Wiesław Suchowiejko. Batalia rozpoczęła się od decyzji prezesa Narodowego
Funduszu Zdrowia, który wprowadził swoim zarządzeniem nowe zasady świadczenia popołudniowej i

Członek rządu wiceminister Stanisław Gawłowski był tak
skuteczny, że NFZ specjalnie zmienił przepisy by w darłowskiej
przychodni dalej przyjmowali lekarze w niedzielę, święta i nocą.

Zlot na Patelni. Zagrają
gwiazdy rocka
Pełną parą trwają przygotowania
do kolejnego Zlotu na „Patelni” w
Darłówku. Tegoroczna impreza nosi
oficjalną nazwę: Zlot Pojazdów Wojskowych i Grup Rekonstrukcji Militarnych. Silną stroną imprezy, która
odbędzie się w dniach 20-26 czerwca
będzie scena muzyczna z gwiazdorską obsadą.
- Wiemy już, że w czwartek wieczorem wystąpi grupa T-LOVE z
Muńkiem Staszczykiem na czele,
a w sobotę kultowa polska grupa
grająca ciężkiego rocka Acid Drinkers. - ujawnia Krzysztof Walków
kierownik referatu promocji miasta
odpowiedzialny za organizację zlotu. - Kto zagra w piątek? Tego jesz-

cze nie mogę
powiedzieć bo
negocjuję z kilkoma zespołami
muzycznymi z
„górnej półki”.
- mówi K. Walków.
Silną stroną
imprezy będzie
również udział
wielu grup rekonstrukcji
militarnych.
Specjalizują się one w odtwarzaniu
z najdrobniejszymi detalami formacji wojskowych z czasów I, II
wojny światowej oraz wojen współ-

- Gdyby nie mocna interwencja
naszych parlamentarzystów to
darłowiacy w weekendy i nocą
musieliby szukać opieki lekarskiej
w Sławnie - podkreśla burmistrz
Arkadiusz Klimowicz.
Starosta Wojciech Wiśniowski
dodaje: - Jesteśmy jednymi z nielicznych powiatów w Polsce, gdzie
udało się utrzymać dwa punkty
nocnej opieki lekarskiej.

czesnych. Grupy
te często wykorzystywane
są
podczas kręcenia
scen batalistycznych w filmach
wojennych. Goście Zlotu będą
mogli nie tylko
zobaczyć żołnierzy
historycznych już formacji ale również
z a o b s e r w ow a ć
ich w „akcjach bojowych”.
Niebawem ruszy też zlotowa strona
internetowa, gdzie będzie można się
dowiedzieć o zlotowych atrakcjach.

świątecznej opieki lekarskiej na terenie całego kraju. W wyniku nowego
przepisu od 1 marca 2011 roku na
terenie powiatu sławieńskiego taka
opieka medyczna miała być pełniona nie w pięciu jak dotychczas, a jedynie w jednym miejscu. Skuteczne
interwencje polityków i samorządowców, w tym radnego powiatowego Krzysztofa Walkowa, którego
ostre wystąpienie na sesji w obronie
przychodni w Darłowie odbiło się
szerokim echem medialnym - przyniosły pożądany skutek. Zarządzenie prezesa NFZ zostało zmienione.
Oprócz Sławna również w Darłowie
nocna opieka lekarska funkcjonuje bez zmian dla pacjentów. Usługi
lecznicze świadczone są w budynku
darłowskiej przychodni przez lekarzy „Przychodni Rodzinnej” w dni
powszednie od godz. 18 do 8, a w
świąteczne całodobowo. Z lekarzem
można kontaktować się telefonicznie
pod numerem 609572999.

Na ratunek organom

Proboszcz o. Stanisław Piankowski przekonał burmistrza
o potrzebie ratowania organów.
Burmistrz skierował pod obrady
Rady Miejskiej projekt uchwały
przyznający Parafii Franciszkańskiej
w Darłowie dotację w wysokości
36 tys. zł. Pieniądze mają być przeznaczone na remont i konserwację
barokowego prospektu organowe-

go. Darłowski prospekt pochodzi
najprawdopodobniej z roku 1700 i
jest jednym z najciekawszych i największych na Pomorzu Zachodnim.
Całkowity koszt remontu wyniesie
40 tys. zł. Brakującą kwotę wyasygnuje parafia.

Przygotowania do regulacji
Wieprzy

Rozpisano przetarg na
dokończenie budowy
stadionu piłkarskiego
Miasto rozpisało przetarg na
wykonanie boiska piłkarskiego
przy ul. Sportowej. Umowa z
poprzednim wykonawcą została
rozwiązana. Nowy kontrahent
ma oddać obiekt do użytku 31
lipca. Oferty zainteresowane
firmy mogą składać w Urzędzie
miejskim w Darłowie do końca
marca.

Trwają przygotowania do przeprowadzenia największej od 100 lat
inwestycji przeciwpowodziowej w
Darłowie. Aktualnie jest sporządzana dokumentacja techniczna.
Prawdopodobnie jeszcze w tym roku
będzie uzyskane pozwolenie na budowę. Prace obejmą miejski odcinek
rzeki Wieprzy (ok. 5 km).
Rzeka od granicy miasta (poniżej
mostu koło Cisowa) do Wyspy Łososiowej zostanie obwałowana. Odcinek Wieprzy poniżej jazu do kładki „kutrowskiej” będzie pogłębiony.
Brzegi zostaną umocnione. Będzie

można przy nich cumować łodzie.
Inwestorem jest Wojewódzki Zarząd
Melioracji i Urządzeń Wodnych w
Szczecinie. Z inicjatywą pogłębienia
i regulacji rzeki wyszedł darłowski
ratusz w ubiegłym roku. Decyzja w
sprawie przygotowań do inwestycji
zapadła w trakcie spotkania dyrektora zarządu melioracji Tomasza Płowensa i burmistrza Darłowa Arkadiusza Klimowicza. Melioranci chcą
na inwestycje pozyskać fundusze
unijne. Spodziewany termin realizacji inwestycji to rok 2013. Jej koszt
to 30-40 milionów złotych.

Sukces Bałtyckiego Banku
Spółdzielczego
Darłowski
Bałtycki Bank Spółdzielczy
otrzyma prestiżową nagrodę „Orła Agrobiznesu”. Zostanie ona przyznana w kategorii „sukces rynkowy”.
Uroczyste wręczenie statuetki odbędzie się 29
marca w auli Domu Literatury w Warszawie.
Wyróżnienie
odbierze prezes banku
Ryszard
Mroziński.
Jednocześnie
burmistrzowi Arkadiuszowi
Klimowiczowi, który
rekomendował do tego

wyróżnienia BBS zostanie przyznany tytuł i honorowa nagroda
srebrnego promotora Orłów Agrobiznesu.
Przypomnijmy, że w
2009 roku statuetkę
Orła
Agrobiznesu
otrzymała darłowska firma “Drobdar”
należąca do rodziny
Jędrzejczyków. Również wtedy burmistrzowi jako promotorowi
przyznano wyróżnienie.

Lodowisko było popularne
Zakupione przez samorząd w tym
roku przenośne lodowisko czynne
było tylko 30 dni. Ale i tak skorzystało z niego ponad 5 tysięcy osób.
1214 łyżwiarzy wykupiło bilety. Dla
pozostałych miłośników łyżwiarstwa
wejście było darmowe, głownie w
okresie ferii szkolnych i w ramach
lekcji wychowania fizycznego.
- Planuję, że w następnym sezonie
zimowym lodowisko będzie czynne
ponad 100 dni - mówi Arkadiusz
Sip dyrektor Darłowskiego Ośrodka Kultury, odpowiedzialny za eksploatację lodowiska. - W tym roku
otworzyliśmy tą nową darłowską
atrakcję dopiero 7 lutego. Sądzę, że
w następnym sezonie lodowisko będzie czynne już w listopadzie.

Koszty funkcjonowania i posezonowego przechowywania lodowiska
(łącznie 43 tys. złotych) zostaną pokryte z dochodu z biletów (ok. 10
tys. zł) i miejskiego funduszu przeciwdziałania alkoholizmowi i innym
patologiom.

Drobet wybuduje ulicę
Flisacką
Aż 6 ofert wpłynęło na ogłoszony
przez miasto przetarg na budowę
ulicy Flisackiej. Najkorzystniejszą
ofertę złożyło Przedsiębiorstwo
Drogowe Drobet Tadeusz Broś
ze Sławna (108.569,47 zł). Inne
oferty wyglądały następująco:
Zakład Urządzania i Renowacji
Terenów Koszalin - 121.087,58
zł;
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno Drogowych “Krężel” z
Kobylnicy - 123.641,33 zł;
Firma Budowlana Krzysztof
Gomółka Nowe Bielice 124.998,63 zł;
PHU Domek Krzysztof
Bobrowski z Darłowa 139.652,85 zł;
Zakład Inżynieryjno - Budowlany Franciszek Dorosiński z
Darłowa - 139.963,37
Wartość kosztorysowa inwestycji wynosi - 167.000,00 zł.
Na budowę tej krótkiej ulicy
prowadzącej do nabrzeża rybackiego miasto pozyskało dotację
w wysokości 100 procent z
unijnego funduszu wspierającego
rybactwo.

MPGK inwestuje
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej kończy budowę wodociągu, który zasili ulicę Wiejską. Woda doprowadzona
została do budynku hospicjum.
Przyłączone zostaną również inne
pobliskie posesje. Koszt inwestycji
to 209 tysięcy złotych.
Miejska spółka prowadzi również
prace polegające na wymianie wodociągu i kanalizacji w ulicy Plażowej w Darłówku Zachodnim.
Tu wartość robót sięgnie 115
tysięcy złotych. Trzecią aktualnie
prowadzoną inwestycją jest wymiana wodociągu w ulicy Krótkiej (wartość 16 tys. złotych).
- Roboty przy ul. Plażowej i Krótkiej skoordynowane są z miejskimi inwestycjami polegającymi
na całkowitej przebudowie nawierzchni tych ulic. - wyjaśnia dyrektor MPGK Andrzej Głębocki.

Prokuratura apelacyjna: zarzuty pod
adresem burmistrza bezzasadne
Szczecińska prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie rzekomego
niedopełnienia obowiązków służbowych przez burmistrza Darłowa.
Sprawa dotyczyła procedur sprzedaży miejskich działek na rzecz
belgijskich inwestorów. Prokurator
Tomasz Wojtkiewicz za całkowicie
bezzasadny uznał zarzut przyjęcia
korzyści osobistych przez przedstawicieli miasta Darłowa. W uzasadnieniu umorzenia śledztwa prokurator podkreślił, że wizyta miejskiej
delegacji w Belgii miała na celu
sprawdzenie wiarygodności finansowej przyszłego inwestora i wyjazd
nastąpił już po rozstrzygnięciu przetargu.
W toku prokuratorskiego śledztwa
stwierdzono, że zbycie miejskiej nieruchomości na rzecz belgijskiej spółki Darłówko Development zostało
przeprowadzone poprawnie. Miasto
posiadało wszystkie wymagane zgody. Sposób zamieszczenia ogłoszeń
o przetargu „nie odbiegał od przyjętej w Urzędzie Miejskim w Darłowie praktyki. W latach 2008-2010
ogłoszenia w tym względzie były
publikowane w „Gazecie Prawnej”,
„Głosie Koszalińskim”, zamieszczane w internecie i na tablicy ogłoszeń
urzędu niekiedy również w prasie lokalnej - „Obserwatorze Lokalnym””.
W obszernym uzasadnieniu prokurator Wojtkiewicz podkreśla, że w
tym czasie cena nadmorskich działek
na wybrzeżu szczecińskim wynosiła
średnio 779 zł za metr kwadratowy.
W tym okresie w Darłowie, nadmorskie tereny sprzedawano średnio

za 426 zł za metr kwadratowy. W
zakwestionowanym przetargu miasto uzyskało od Belgów cenę 958,12
zł za m kw. Zdaniem prokuratora
„zebrany materiał dowodowy nie
uprawnia do przyjmowania, że zbycie (…) nieruchomości nastąpiło poniżej jej wartości rynkowej”.
Prokurator apelacyjny zauważa przy
tym, że „analizy tej nie osłabiają zeznania Zygmunta Kroplewskiego.
Wskazał bowiem on, iż otrzymał
ofertę sprzedaży swojej działki o powierzchni około 4200 m kw [obok
latarni morskiej - przyp. red.] za
kwotę ok 4 mln Euro, która to w
jego ocenie była za niska. Niemniej
treść jego zeznań wskazuje, iż czuje
się rozżalony tym, iż nie wziął udziału w przetargu, bowiem burmistrz
jako jego znajomy, nie powiadomił
go o jego terminie. W takiej sytuacji zeznania jego należy traktować
z dużą dozą ostrożności i jako takie,
nie mogą być miarodajnym punktem dla ustalenia rzetelności wyceny.”
Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez burmistrza Arkadiusza Klimowicza złożył
11 października 2010 roku Bogdan
Pasławski. Działo się to w trakcie
minionej kampanii wyborczej do samorządu. Radny Bogdan Pasławski
ubiegał się o stanowisko burmistrza
miasta. Ostatecznie wybory przegrał
uzyskując niespełna 7 procent głosów. Oskarżany przez niego Arkadiusz Klimowicz wygrał wybory w
pierwszej turze z poparciem prawie
68 procent.

Rozmawiali o szkole
społecznej
14 marca 2011 w ratuszu doszło
do kolejnego spotkania w sprawie
uruchomienia w Darłówku szkoły
społecznej.
Na spotkanie z burmistrzem Arkadiuszem Klimowiczem przybyli
członkowie zarządu nowo powołanego Koła Terenowego Nr 238 Społecznego Towarzystwa Oświatowego
(STO): Grzegorz Czerpak (Prezes),
Zbigniew Kotyza (Wiceprezes),
Elżbieta Przybycień (Sekretarz),
Lidia Kozińska (Skarbnik) i Robert
Wencel (Członek Zarządu). Delegacji darłowskiego Koła STO towarzyszył wiceprezes Zarządu Głównego
STO, Poseł Wiesław Suchowiejko
z Platformy Obywatelskiej. W rozmowach burmistrzowi towarzyszyli
radni: Krystyna Różańska (przewodnicząca komisji edukacji), Marian Wysocki i Jerzy Maciąg oraz
kierownik referatu oświaty w ratuszu
- Zbigniew Mielczarski. Półtoragodzinne spotkanie dotyczyło konkretnych aspektów utworzenia od
1 września 2011 roku w Darłówku
szkoły społecznej. Szkoła ta ma zastąpić likwidowaną z dniem 3o sierpnia
szkołę samorządową. Organizatorzy
szkoły społecznej z STO zadeklaro-

wali chęć kontynuacji tradycji szkoły
poprzez przejęcie imienia Lotników
Morskich i sztandaru. Padła również z ich strony deklaracja, że zarząd koła uczyni wszystko by szkoła
była bezpłatna. Ewentualna decyzja
o pobieraniu czesnego musiałaby
być zaakceptowana nie tylko przez
członków koła terenowego Nr 238
STO w Darłowie ale także przez
rodziców.
Przedstawiciele władz
miasta ze swojej strony zaoferowali
przekazanie Towarzystwu nieodpłatnie budynku szkolnego wraz z wyposażeniem oraz przyległego terenu.
Omawiano również wiele innych
szczegółowych kwestii i osiągnięto w
tych sprawach daleko idące zbliżenie
stanowisk. Rozmowy przebiegały w
dobrej atmosferze. Duży udział w
wypracowaniu
konstruktywnych
wniosków miał poseł Wiesław Suchowiejko, który przez ostatnie
szesnaście lat pełnił funkcję dyrektora Społecznej Szkoły w Szczecinku
obejmującej podstawówkę, gimnazjum i liceum. Uczestnicy spotkania
zadeklarowali, że rozmowy w sprawie powołania szkoły społecznej w
Darłówku będą kontynuowane.

Miasto przejmuje terminal
morskiego przejścia
granicznego

Starosta Sławieński - Wojciech Wiśniowski w imieniu skarbu państwa
przekazał w użyczenie miastu Darłowu budynek morskiego terminala.
Jest to parterowy, niepodpiwniczony
o lekkiej konstrukcji pawilon o powierzchni zabudowy 179 metrów
kwadratowych. Umowa użyczenia między starostą a burmistrzem
jest wstępem do przejęcia budynku
na własność miasta. W tej sprawie
wkrótce miasto wystąpi do wojewo-

dy zachodniopomorskiego.
- Przejęcie opieki nad budynkiem
terminalu to bardzo dobre posunięcie - mówi Krzysztof Walków
kierownik referatu promocji miasta.
- Jeśli nie będzie problemów adaptacyjnych to przed sezonem wakacyjnym uruchomimy tam informację
dla wczasowiczów. Znajdzie się też
miejsce na galerię z pamiątkami z
Darłowa i wystawę fotografii. - informuje się K. Walkow

Przygotowania do remontu
Komisariatu Policji

Burmistrz Darłowa Arkadiusz Klimowicz podpisał projekt uchwały
rady miejskiej w sprawie udzielenia
pomocy Komendzie Wojewódzkiej
Policji. Wsparcie polegać ma na
sfinansowaniu przez darłowski samorząd kosztu dokumentacji technicznej modernizacji darłowskiego

komisariatu. Remont polegać będzie
na termomodernizacji budynku,
czyli wymianie okien, drzwi wejściowych, remoncie dachu, ociepleniu
ścian, wykonaniu nowej elewacji,
wymianie rynien oraz modernizacji
instalacji centralnego ogrzewania.
Koszt dokumentacji to 25 tys. zł.

Spotkanie z ministrem
23 marca wiceminister do spraw
rybołówstwa w ministerstwie rolnictwa Kazimierz Plocke spotkał
się w Darłowie ze środowiskiem
rybaków i przetwórców ryb.
Kazimierz Plocke i pracownicy departamentu rybołówstwa
przedstawili obecny stan realizacji
Programu operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obsza-

rów rybackich” na lata 2007-2013.
Mówiono również o tym jak może
wyglądać następny unijny program
rybacki na lata 2014-2020.
Minister Plocke poinformował zebranych (ok. 60 osób), że 89 europejskich organizacji ekologicznych
protestuje przeciw dalszym dotacjom z budżetu unijnego dla europejskich, w tym polskich rybaków.
Plocke przypomniał, że w aktual-

W Darłowie poświęcono i oddano do użytku
Dom Opiekuńczo - Hospicyjny
W niedzielę 13 marca w Darłowie w
nowym budynku przy ul. Wiejskiej
otwarto i poświęcono Dom Hospicyjno - Opiekuńczy Caritas im. Biskupa Czesława Domina.
Uroczystego otwarcia i poświęcenia
kaplicy oraz wszystkich pomieszczeń
hospicyjno -opiekuńczych dokonał
biskup diecezji koszalińsko - kołobrzeskiej Edward Dajczak.
W uroczyści udział wzięły władze
samorządowe miasta Darłowa i powiatu sławieńskiego, władze Caritas
Polska i Caritas diecezji koszalińsko
- kołobrzeskiej, duchowni oraz liczne grono zaproszonych gości. Byli
wśród nich między innymi wiceminister, poseł Stanisław Gawłowski (PO), senator Piotr Zientarski
(PO) i radna sejmiku zachodniopomorskiego Magdalena Gąsecka
(PO), Krajowy Duszpasterz Hospicjów ks. Piotr Krakowiak. Biskup
Edward Dajczak gorąco dziękował
wszystkim, którzy pomagali tworzyć to wspaniałe przedsięwzięcie,
a szczególnie Honorowemu Komitetowi Budowy Domu Opiekuńczo
- Hospicyjnego Caritas i wszystkim
darczyńcom. Otrzymali oni z rąk ks.
Norberta Kwiecińskiego - zastępcy
dyrektora Caritas naszej diecezji, odpowiedzialnego za budowę ozdobne
podziękowania. Wśród wyróżnionych znalazły się organizatorki 5 bali
charytatywnych Joanna Klimowicz

i Danuta Woźniak. Biskup poświęcił również portret patrona Domu
biskupa Czesława Domina zmarłego
przed 15 laty - krajowego koordynatora duszpasterstwa dobroczynności.
Nowoczesny i funkcjonalny obiekt
został wzniesiony kosztem ponad 6
milionów złotych w uroczym spokojnym zakątku Darłowa na gruncie
sprzedanym przez darłowski samorząd za symboliczne 5 procent jego
wartości. Przedsięwzięcie zostało
zrealizowane dzięki pieniądzom pochodzącym z Caritasu oraz z różnych
publicznych zbiórek, darów i bali

charytatywnych, przeprowadzonych
w okresie ponad pięciu lat. Dom
Opiekuńczo - Hospicyjny będzie też
świadczył usługi opiekuńcze, psychologiczne i specjalistyczne w miejscu zamieszkania chorych. Chorymi
opiekować się będzie wykwalifikowany personel medyczny, ale także
psycholog, ksiądz oraz wolontariusze. Wspomagać ich będą siostry
zakonne.
To najnowocześniejsze hospicjum w
całym województwie zachodniopomorskim. Będzie mogło przyjąć 22
pacjentów.

Skuteczny Zarząd Portu
W pierwszy dzień wiosny, 21 marca napłynęła z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w
Szczecinie miła wiadomość. Kolejny
wniosek Zarządu Portu Morskiego w
Darłowie o dofinansowanie inwestycji uzyskał akceptację. Tym razem z
Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa
i nadbrzeżnych obszarów rybackich
2007-2013” w ramach Środka 3.3
Inwestycje w portach rybackich,
miejscach wyładunku i przystaniach
rybackich, dofinansowanie uzyskał
projekt pod nazwą „Budynek magazynowo-garażowy z zapleczem socjalnym”.
Całkowita wartość inwestycji to
2.070.561,00 zł z czego dofinansowanie wynosić będzie 1.700.788,00
zł czyli 100% kosztów kwalifikowa-

nym programie Polska na wsparcie
sektora rybołówstwa uzyskała ok.
1 miliarda euro. Czy uda się podobną kwotę pozyskać na nowy
program operacyjny, tego nikt
nie może zagwarantować - mówił
minister. Polska będzie się starała
przekonać Komisję Europejską,
że ekolodzy ostrzegający rybaków,
jako zagrożenie dla środowiska naturalnego nie mają racji. Potrzebny
jest zrównoważony rozwój a nie
dyktat którejkolwiek ze stron podkreślał K. Plocke.

nych.
Inwestycja w całości przeznaczona
na potrzeby rybaków składać się będzie z 14 boksów magazynowo-garażowych z niezależnymi wejściami z
zewnątrz oraz sali-świetlicy z aneksem kuchennym i zapleczem higieniczno-sanitarnym.
Przypomnijmy, że jest to już czwarty
w tym roku wniosek Zarządu Portu
Morskiego, który uzyskał dofinansowanie z tego programu. Poprzednie
to:

- zakup ciągnika do prac porządkowo-transportowych na terenie portu,
- zakup łodzi patrolowej do kontroli
torów wodnych i nabrzeży,
- zakup i montaż monitoringu wizyjnego w obu częściach portu, składającego się z 8 kamer i centrali z bezpośrednim podglądem i rejestracją
obrazu.
Wszystkie wnioski złożone przez Zarząd Portu Morskiego w Darłowie
uzyskały dofinansowanie w wysokości 100% wartości netto projektu.

Szkoła podstawowa nr 3 będzie miała
astronomiczne obserwatorium

FOTO Konkurs - Wszechświat w obiektywie
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Żołnierza
WOP w Darłowie ogłasza Konkurs Fotograficzny dla mieszkańców miasta Darłowo
„Wszechświat w obiektywie” pod patronatem Burmistrza Miasta Darłowo. Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie szkoły: www.
sp3.darlowo.pl oraz w bibliotece szkolnej.

Szkoła czeka również na decyzję o przyznaniu pieniędzy z rządowego programu „Radosna Szkoła”.
Będą one przeznaczone na budowę
przyszkolnego nowoczesnego
placu zabaw.

A

ndrzej Protasewicz dyrektor
SP nr 3 i Arkadiusz
Klimowicz burmistrz Darłowa
przedstawili na konferencji prasowej 14 marca koncepcję stworzenia
Darłowskiego Centrum Popularyzacji Astronomii.
Głównym elementem centrum
popularyzacji astronomii będzie
obserwatorium astronomiczne
zbudowane przy darłowskiej podstawówce.
- Mamy już opracowaną koncepcję
naszego obserwatorium - mówi A.
Protasewicz. - Budynek będzie miał
około 100 metrów kwadratowych
powierzchni użytkowej. To w zupeł-

ności
wystarczy by w niedużej salce konferencyjnej mogły odbywać się lekcje i
pokazy dla 30 osób. Dodatkowo w
kopule o średnicy 5,5 metra będzie
mogło się pomieścić również kilkanaście osób. - mówi A. Protasewicz.
Darłowskie przyszkolne obserwatorium będzie wyposażone w dwa
teleskopy. Jeden z systemem optycz-

nym
podobnym
do zastosowanego przez
NASA przy projektowaniu teleskopu Habla. Będzie
on służył do obserwacji nocnego
nieba. Drugim urządzeniem będzie
teleskop słoneczny. Obserwatorium
będzie całkowicie zautomatyzowane. System komputerowy będzie
czuwał nad pracą teleskopów,
kamery do astrofotografii oraz kopuły. Jednocześnie obserwatorium

będzie proste w obsłudze i umożliwi
korzystanie z urządzeń nawet
zupełnie początkującym miłośnikom
astronomii.
Całkowity koszt
stworzenia
DCPA wyniesie
od pół do
jednego miliona
złotych.
- Ostateczna cena
będzie zależała od klasy
sprzętu, który będziemy
chcieli zastosować. - mówi
pomysłodawca budowy w
Darłowie obserwatorium astronomicznego A. Klimowicz. - Wartość
obserwatorium astronomicznego
jest porównywalna z kosztem budowy średniej długości drogi osiedlowej. Chciałbym, żeby w tym roku
powstała dokumentacja techniczna
a obserwatorium rozpoczęło pracę
od pierwszego września 2012 roku.
- dodaje burmistrz.
- Do tego czasu stworzymy w
naszych darłowskich szkołach sieć
szkolnych kół miłośników astronomii - deklaruje A. Protasewicz.
- Powołamy również stowarzyszenie
sympatyków astronomii zrzeszające
dorosłych. Centrum astronomiczne

Andrzej Protasewicz dyrektor Szkoły
Podstawowej nr 3 w Darłowie

będzie pełniło przede wszystkim
rolę popularno - naukową poszerzającą ofertę edukacyjną naszych
szkół. Będzie również ofertą na
spędzenie wolnego czasu dla dorosłych. Może być też nową atrakcją
turystyczną - dodaje dyrektor.
Podobnego, jak planowane w Darłowie, obserwatorium astronomicznego nie ma na całym Pomorzu.

Samorząd dożywia prawie Na Portowej dewastują, dbają na Wybickiego
pół tysiąca osób
W zasobach darłowskiego samorządu zarządzanego przez Miejski
Zarząd Budynków Komunalnych
w Darłowie istnieje 68 lokali socjalnych zajmujących łącznie
1768,2 m2.
Zamieszkują je rodziny bądź osoby

Dożywianie dzieci do lat 7,
uczniów szkół podstawowych,
gimnazjum, ponadgimnazjalnych
oraz pozostałych osób odbywa się
na podstawie wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie
dożywiania”.
W tym roku darłowski samorząd pozyskał od wojewody 281 tysięcy złotych dotacji na dożywianie. Miasto
ze swojego budżetu wyasygnuje na
ten cel 290 tysięcy.
Dożywianie w postaci gorącego posiłku - obiadów prowadzone jest w
3 stołówkach tj. w Szkole Podstawowej Nr 3, Zespole Szkół w Darłówku oraz w stołówce PKPS. Ogółem
dożywianiem aktualnie objętych
jest 458 osób, w tym 180 dzieci i
uczniów.
W tej liczbie dożywia-

nych jest w stołówce SP Nr 3 - 134
dzieci, ZS w Darłówku- 3 dzieci oraz
w stołówce PKPS- 314 osób. Dodatkowo 7 uczniów dożywianych jest
w szkole w Dąbkach . Ponadto 106
osób- rodzin korzysta aktualnie z pomocy w formie zasiłków celowych na
zakup posiłku.
Dla porównania w 2010 roku dożywianiem objęto 737 osób, w tym
268 dzieci i uczniów, 213 osób- rodzin otrzymało pomoc w formie zasiłków celowych na zakup posiłków,
oraz 154 dzieci - w formie świadczenia rzeczowego (paczki świąteczne).
Ogółem koszt dożywiania w 2010 r.
wyniósł 772.477 zł, w tym z budżetu
gminy- 367.477 zł, z dotacji celowej
- 405.000 zł.

Przełom w sprawie uruchomienia
Darłowskiego Lokalnego Centrum
Pierwszej Sprzedaży Ryb?
Powstała niedawno Darłowska
Grupa Producentów Ryb i Armatorów Łodzi Rybackich wystąpiła
z prośbą o rozpoczęcie procedury
przejęcia od miasta lokalnego centrum sprzedaży ryb.
Centrum powstało kilka lat temu
za pieniądze unijne i krajowe z Ministerstwa Rolnictwa. Do tej pory
nie funkcjonuje. Było kilka prób
jego uruchomienia (ostatnio przez
Krajową Izbę Producentów Ryb z
Ustki) ale spełzły na niczym. Teraz
jednak może to się zmienić. Wkrótce wejdzie w życie ustawa nakazująca
sprzedawanie ryb morskich wyłącznie poprzez lokalne centra, takie jak

stworzone w darłowskim porcie.
Jak wynika z pisma Darłowskiej
Grupy Producentów Ryb - 11 marca
odbyło się spotkanie 33 rybaków i
armatorów kutrów rybackich zainteresowanych uruchomieniem centrum. Poparcia w tej sprawie udzieliły również firmy przetwórstwa
rybnego.
- Bardzo się cieszę, że jest wreszcie
realna szansa na uruchomienie centrum - mówi burmistrz Arkadiusz
Klimowicz. - Obiekt od kilku lat
stoi pusty. Miasto ponosi koszty
jego utrzymania. Mam nadzieję, że
wkrótce zacznie służyć darłowskim
rybakom.

Krótko o sesji
31 marca radni miejscy zadecydowali o udzieleniu dotacji na remont
organów w kościele mariackim w
wysokości 36 tysięcy złotych. Przeznaczyli również 25 tysięcy złotych
na wsparcie darłowskiej policji.
Pieniądze zostaną przeznaczone na
opracowanie dokumentacji technicznej potrzebnej do remontu
komisariatu. Dwa tysiące wsparcia
otrzyma również z kasy miejskiej

powiatowy inspektor nadzoru budowlanego.
Wszystkie te uchwały przegłosowano głosami radnych z Klubu
Platformy Obywatelskiej. Jedynie
opozycyjna radna Bożena Magier
była przeciwna dotacji dla parafii
franciszkańskiej i komendy wojewódzkiej policji. Nie poparła również uchwały o dofinansowaniu dla
inspektora nadzoru budowlanego.

W ubiegłym roku miasto wydało na
utrzymanie tego budynku 50 tysięcy
złotych.
Z 27 lokatorów budynku przy ul.
Portowej zaledwie 6 najemców regularnie opłaca czynsz. Tylko 9 rodzin
ma umowy najmu. Pozostali lokato-

Mieszkańcy domu socjalnego na ul. Wybickiego dbają o swoje mieszkania i otoczenie.

samotne o bardzo niskich dochodach. Takich lokatorów jest 151.
Przeciętny lokal socjalny ma 26
m2 powierzchni użytkowej. Lokale socjalne zgrupowane są głównie
w trzech miejscach przy ulicach: J.
Wybickiego – 12, F. Chopina – 20
i Portowej – 27. Kilka pojedynczych
mieszkań socjalnych znajduje się w
innych punktach miasta. Lokale socjalne zamieszkuje odpowiednio 48
osób na Wybickiego, 70 na Chopina
i 33 na Portowej.
Lokatorzy tych lokali powinni płacić
miesięczny czynsz w wysokości zaledwie 89 groszy za metr kwadratowy,
co nawet w stopniu minimalnym nie
pokrywa kosztów utrzymania tych
lokali. Średni koszt utrzymania jednego m2 budynku socjalnego - jak
nas informuje Arkadiusz Michalak
dyrektor MZBK - wynosi 6,36 złotego. Największy jest w budynku
przy ul. Portowej i wynosi aż 9,42
zł za m2. Tam, mimo częstych remontów najwięcej jest dewastacji.

nych mieszkaniach socjalnych przy
ul. Wybickiego.
Tam ich mieszkańcy z własnej inicjatywy zagospodarowali ogródki,
wyposażyli w urządzenia zabawowe
i nasadzili drzewka i krzewy. Warto
przypomnieć, że na budowę czterech
budynków socjalnych miasto wydatkowało 2,5 miliona złotych, otrzymując dotacje w wysokości 459 tys.
zł. Był to znaczny wysiłek finansowy
dla samorządu.
Mieszkania są przestronne, jasne,
czyste. Na podłogach znajdują się
wykładziny, w łazience i w kuchni kafelki, umywalki, prysznic i
kuchenka gazowa z piekarnikiem.
Wszystkie budynki zostały też z zewnątrz ocieplone, tak by koszty eksploatacji tych mieszkań w okresie
zimowym były jak najniższe.
- To jest ważne dla lokatorów mieszkań socjalnych - mówi zastępca
burmistrz a Elżbieta Karlińska.
Mieszkają w nich rodziny o ni-

Pomimo ciągłych napraw budynek przy ul. Portowej jest bezustannie
dewastowany przez część jego lokatorów.

rzy zajmują swoje lokale bezumownie z powodu nieopłacania czynszu.
Z tego tytułu powstało 15 tysięcy
złotych zaległości czynszowych. Lepiej z opłacaniem czynszu wygląda
sytuacja w bloku przy ul. Chopina.
Najlepiej w niedawno wybudowa-

skich dochodach z małymi dziećmi.
Wszędzie jest doprowadzona woda,
kanalizacja, gaz, a także centralne
ogrzewanie Przykładowe mieszkanie
składa się z dwóch pokoi, kuchni i
łazienki.

Liczby i fakty z działalności Straży
Miejskiej w Darłowie w roku 2010
Straż Miejska w Darłowie została
utworzona w roku 1993. Obecnie
zatrudnia 9 osób. W roku 2010
funkcjonariusze darłowskiej Straży
Miejskiej, wykonywali swoje powinności, przede wszystkim z zakresu
porządku w miejscach publicznych
i pod kątem przestrzegania ustaw:
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi, bezpieczeństwa osób i mienia, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz
porządku i czystości w mieście a także ochrony środowiska.
Dbając o porządek i bezpieczeństwo
strażnicy przeprowadzili 1645 kontroli bezpieczeństwa i porządku w
ruchu drogowym.
Ukarali grzywnami i mandatami

karnymi 1214 osób na łączną kwotę 252.900 złotych. Prawie połowa z
ukaranych mandatami to kierowcy
naruszający przepisy drogowe.
Poza tym karano mandatami za brak
porządku i czystości na swych posesjach, za niszczenie zieleni, niszczenie mienia publicznego, niezgodny z
przepisami handel, spożywanie alkoholu w miejscu zabronionym, brak
opieki nad zwierzętami itp.
Strażnicy ujawnili 3402 wykroczeń
o różnym charakterze oraz udzielili
2186 pouczeń. Przeprowadzili 3808
kontroli miejsc handlowych i sanitarno - porządkowych.
Interweniowali w 1713 nieporozumieniach sąsiedzkich i rodzinnych,
oraz w przypadkach samowoli budowlanych.

Przeprowadzili 18 akcji przeciwko
kłusownikom ryb. Złapali i wywieźli
do schronisk 25 bezpańskich psów.
Doprowadzili do Izby Wytrzeźwień
lub miejsca zamieszkania 11 osób,
które ze względu na stopień nietrzeźwości nie były w stanie pokierować
swym zachowaniem.
Straż Miejska w 2010 r. odbyła 91
służb wspólnie z Policją - informuje
Rafał Musiał komendant darłowskiej SM. - Ponadto na przestrzeni
minionego roku strażnicy miejscy
zabezpieczali 28 różnego rodzaju
zgromadzeń, uroczystości, festynów,
imprez o charakterze patriotycznym,
religijnym, kulturalno - oświatowym
oraz sportowym.

Ćwierć wieku Kapeli Darłowianie Święto Osadników

Ziemi Darłowskiej

Niedawno w sali królewskiej Gościńca w Darłowie odbył się jubileusz dwudziestopięciolecia pracy
artystycznej Kapeli Ludowej Darłowianie.

Kapela powstała w roku 1985 w
Darłowskim Ośrodku Kultury, kiedy miasto i gmina Darłowo tworzyły
wspólną jednostkę samorządu terytorialnego. Od samego początku
działalności Kapela wraz z Zespołem
Śpiewaczym brała udział w licznych
festiwalach i przeglądach folklorystycznych takich jak np:
Międzynarodowe Spotkania z Folklorem w Pyrzycach.
Festiwal Folkloru Krajów Nadbałtyckich i Ludów Północy w Gdańsku.
Międzynarodowe Spotkania z Folklorem Interfolk w Kołobrzegu.
Krajowy Przegląd Dorobku Kulturalnego Wsi w Kielcach i w Przytocznej (w woj. lubuskim).
Prezentacje Kulturalne Wsi Koszalińskiej.
Występy artystyczne poza granicami kraju w: Berlinie, Rostoku, Cze-

chach i Danii.
Od samego początku Kapelą Darłowianie kieruje i występuje Stefan
Jurczyk. Przez zespół przewinęło się
wielu muzyków, tancerzy i śpiewaków. Obecnie w jej skład wchodzą:
Stefan Jurczyk, Jan Skórski, Marian
Zimoch, Zdzisław Kowalik, Stefan
Marcisz i Andrzej Sztaba.
Za swoją pracę artystyczną Kapela
otrzymała szereg nagród i wyróżnień.
W uroczystościach jubileuszowych
udział wzięły władze miasta, ludzie
kultury i przyjaciele. Jubileuszowe

uroczystości uświetnili występami Kapela Swaty z Domu Kultury
w Będzinie i Kapela Pieńkowianie
z Gminnego Ośrodka Kultury w
Postominie. Aktualni członkowie
kapeli Darłowianie otrzymali listy
gratulacyjne od starostwa w Sławnie i od burmistrza miasta Darłowo.
Jubilatom i wszystkim członkom
zespołu dziękujemy za rozwijanie
kultury muzycznej i życzymy dalszej
owocnej działalności oraz kolejnych
jubileuszy.

Na wiosnę Zespół Szkół Morskich
w Darłowie otrzyma bezpieczny zespół boisk
W miejsce żużlowej bieżni i asfaltowego boiska przy Zespole Szkół
Morskich powstaje wielofunkcyjne
bezpieczne boisko do gier zespołowych. Oprócz pełnowymiarowego
boiska do piłki ręcznej na tej samej
powierzchni powstaną dwa boiska
do koszykówki. Ponadto zostaną wybudowane dwie bieżnie, jedna czterotorowa o 200-metrowej długości
i druga 100-metrowa oraz skocznia
w dal razem z rozbiegiem. Wszystkie
nawierzchnie boisk, bieżni i rozbiegu zostaną wykonane z masy poliuretanowej. Jak zapewnia nas Artur
Hamerling - dyrektor ZSM z przebudowanego zespołu boisk, bieżni i
skoczni będą mogli również korzystać uczniowie Zespołu Szkół im S.
Żeromskiego.
W ramach zadania zostanie też wykonane odwodnienie, oświetlenie i
zagospodarowanie terenu. Przebu-

Spotkanie młodzieży z pionierami odbyło się w Sali Królewskiej
gościńca Darłowo przy ul. Powstańców Warszawskich.
Jak co roku, 7 marca w rocznicę wyzwolenia Darłowa pierwsi osadnicy
i mieszkańcy spotykają się, aby oddać hołd tym, którzy dzielili z nimi
trudy życia w powojennym nadmorskim miasteczku. Wielu z nich już
odeszło, ale pozostaje we wspomnieniach, tych najbardziej pięknych, bo
ze szczęśliwego, beztroskiego dzieciństwa i młodzieńczych lat.
Pionierzy Darłowskiego Klubu Pioniera wiedzę o pierwszych dniach
polskiego Darłowa przekazali następnemu pokoleniu a ono, aby pamięć o pierwszych osadnikach tworzących historię rodzinnego grodu
była wieczna, przekazują ją dalej ich

wnukom i prawnukom.
W tym roku w przedstawieniu
słowno-muzycznym
przygotowanym przez Panią Krystynę Leśniewską i Ewę Majdańska z Miejskiego
Gimnazjum im. Stanisława Dulewicza w Darłowie, wystąpili uczniowie, ale nie Ci, którzy regularnie
uczęszczają na zajęcia koła teatralnego czy chóru, lecz ochotnicy, którzy
w ramach projektu edukacyjnego:
„Darłowo - Moja Mała Ojczyzna”
chcieli poznać historię miasta i jego
pierwszych mieszkańców.
E. Majdańska, K. Leśniewska

Da Vinci wspomaga
darłowską młodzież
dową zajmuje się Ogólnobudowlana Firma ARATO ze Staniszewa w
woj. pomorskim, która w listopadzie
2010 wygrała przetarg nieograniczony ogłoszony przez Starostwo
Powiatowe w Sławnie. Całkowity
koszt tej sportowej inwestycji wynosi
865.264 zł.
Starostwo Powiatowe w Sławnie liczy na wsparcie zadania kwotą 200

Magdalena Gąsecka
z wizytą w ratuszu
Radna sejmiku zachodniopomorskiego Magdalena Gąsecka jest częstym
gościem w darłowskim ratuszu.
- Pani Doktor na codzień pomaga miastu w załatwianiu naszych spraw w sejmiku wojewódzkim w Szczecinie. Za
tą pomoc jestem jest bardzo wdzięczny
- mówi burmistrz A. Klimowicz.
Radna M. Gąsecka jest wiceprzewodniczącą komisji zdrowia, opieki społecznej i bezpieczeństwa publicznego.
Żywo interesuje się problemami darłowskiej i powiatowej służby zdrowia.

tys. zł ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach
Programu Rozwoju Bazy Sportowej
Województwa Zachodniopomorskiego. Przebudowa boiska przy
Zespole Szkół Morskich zwiększy
ofertę sportową miasta Darłowa i
powiatu sławieńskiego. Planowany
termin zakończenia inwestycji maj
2011.

Jak nas informuje Monika Bielecka - Burzak, w ubiegłym tygodniu,
uczniowie Zespołu Szkół im. Stefana
Żeromskiego w Darłowie przeprowadzili warsztaty układania serwetek.
Warsztaty te są kolejnym etapem
w prowadzonym wśród szkolnej
młodzieży projekcie unijnym Leonardo da Vinci pod nazwą: „Polepszenie szans na rynku pracy w
UE”. Uczniowie z dużą dozą humoru podeszli do tego zadania. Na

początku sceptycznie a później z
wielkim zaangażowaniem tworzyli
nowe wzory. Wszystkie wyuczone
sposoby składania serwetek i kształtowania nakrycia na stole młodzież
wykorzysta w swoich macierzystych
zakładach pracy w czasie praktyk zawodowych, u swoich przyszłych pracodawców, ale również przygotowując okazjonalne przyjęcia w swoich
własnych domach.

Bal charytatywny na rzecz Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno –
Terapeutycznego

Dramatyczna sytuacja szpitala
powiatowego w Sławnie

Tradycyjnie od trzynastu lat w karnawale Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Ich Rodzin i Przyjaciół w Darłowie zorganizowało bal
charytatywny. Tegoroczny odbył się
w Hotelu „LIDIA” w Darłówku.
Na balu bawiło się ponad 130 osób.
Wśród gości byli starosta Wojciech
Wiśniowskii burmistrz Arkadiusz
Klimowicz. Zebrano ok. 30 tys. zł,
które zostały przekazane na działalność Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno - Terapeutycznego w Darłowie dla 28 podopiecznych z terenu
powiatu sławieńskiego.

Pierwszego marca na nadzwyczajnej sesji rady powiatowej w
Sławnie nowy dyrektor szpitala
Grzegorz Januszewski przedstawił analizę sytuacji finansowej w powiatowej lecznicy jaką
zastał po 10 latach kierowania
szpitalem przez Andrzeja Dą-

realnej koncepcji na uporanie się
z ciągle rosnącym zadłużeniem.
Jak podkreślił dyrektor Januszewski, z bieżącego kontraktu
(ok. 20 mln złotych) szpital nie
jest w stanie spłacić zadłużenia.
Najprawdopodobniej długi zaciągnięte przez A. Dąbrowskiego

ników, na 214 zatrudnionych
w szpitalu. Z miasta Darłowa w
sławieńskim szpitalu pracuje jedynie 28 osób, z tego w oddziale
w Darłowie 13.
Analiza rentowności oddziałów
szpitalnych przedstawiona przez
dyrektora Januszewskiego poka-

browskiego. Jest ona bardzo zła.
Poprzedni dyrektor A. Dąbrowski (odwołany 23 grudnia 2010
roku) pozostawił szpital z ogromnym zadłużeniem. Pod rządami

będą musiały być spłacone przez
samorząd powiatowy kosztem
rezygnacji z innych zadań, np.
inwestycji drogowych czy modernizacji szkół. Starosta Wojciech

zała także, iż najbardziej deficytowe są oddziały szpitalne zlokalizowane w Sławnie. Łącznie
deficytowe oddziały sławieńskie
przyniosły w ubiegłym roku pra-

A. Dąbrowskiego szpital stracił
płynność finansową. Dług szpitala sięga 9 milionów złotych.
Niezapłacone a wymagalne do
końca ubiegłego roku należności
opiewają na prawie 1,4 mln.
Warto przypomnieć, że dyrektor
A. Dąbrowski rozpoczął kierowanie szpitalem gdy ten nie miał
wogóle długów. Natomiast w
dniu odwołania A. Dąbrowskiego szpital miał zajęte konto przez
komornika, utracił płynność finansową a, co najważniejsze odwołany dyrektor nie miał żadnej

Wiśniowski zaproponował by
w oddłużenie szpitala włączyły
się również samorządy gminne i
miejskie z terenu naszego powiatu. W jakiej proporcji? To nie jest
przesądzone. Być może adekwatnej do korzyści jakie poszczególne
gminy osiągają z funkcjonowania
szpitala powiatowego w Sławnie.
Z przedstawionej przez dyrektora Januszewskiego analizy wynika, że prawie połowa pacjentów
(48%) pochodzi z terenu miasta
i gminy Sławno. Z tych dwóch
gmin jest również 150 pracow-

wie 1 350 000 złotych straty. Natomiast oddział wewnętrzny w
Darłowie nie bilansuje się - według słów starosty A. Wiśniowskiego - na 220 tysięcy złotych.

Gości przywitała Prezes Marzena
Górzyńska. Podziękowała wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji balu, za okazane wsparcie finansowe i rzeczowe, wyrazy dobroci
i chęci niesienia pomocy potrzebującym niepełnosprawnym dzieciom.
Imprezę prowadził Adam Kasprzyk dziennikarz telewizji tvn. Grał zespół
Agnieszki Siepietowskiej, Darka Bolesty i Mirka Siepietowskiego, którzy
nie tylko bawili szlagierami do białego rana, ale także uczyli kroków
tanecznych. Patronat medialny nad
balem objęła Telewizja Szczecin.

Najlepszy darłowski trener

Edmund Surdel (z prawej) odbiera nagrodę z rąk Krzysztofa
Walkowa kierownika referatu promocji miasta.
Dziennik Bałtycki zakończył Plebiscyt na Najpopularniejszego Sportowca Powiatu Sławieńskiego. 25
marca w Sławnie podczas uroczystej
gali sportowcy i trenerzy wytypowani przez czytelników DB otrzymali
nagrody ufundowane przez samo-

rządowców.
Drugie miejsce w kategorii najlepszych trenerów, z wynikiem 198
głosów zajął Edmund Surdel trener
siatkarzy Stoczni M&W Darłowo i
UKS Sztorm Darłowo. Gratulujemy.

Starosta Wiśniowski powołał
zespół, który przygotuje w krótkim czasie wariantowe propozycje wyjścia szpitala z zapaści, do
której doprowadził go poprzedni
dyrektor A. Dąbrowski.

Burmistrz Darłowa Park Linowy „NAD BAŁTYKIEM”
z wizytą u stulatki

W poniedziałek 14 marca mieszkanka Darłowa pani Albina Ładyko
obchodziła swoje setne urodziny. Z
tej okazji szacownej jubilatce złożył
wizytę Arkadiusz Klimowicz - burmistrz miasta Darłowo. W imieniu
samorządu wręczył stulatce kwiaty
oraz złożył życzenia i gratulacje.
Albina Ładyko, córka Antoniego i
Stefanii z domu Tuczkowska urodziła się 14 marca 1911 r. w Łyntupach
na Kresach Wschodnich (obecnie w
obwodzie witebskim na Białorusi).
Ślub wzięła w r. 1934 w Subotnikach
woj. nowogródzkie. Starszy o siedem
lat mąż Nikodem, nieżyjący od 26
lat pracował w Fabryce Maszyn Rol-

niczych w Darłowie.
Ładykowie mieszkali w Darłowie od
roku 1959.
Jubilatka wychowała cztery córki i
syna. Dochowała się dziesięciorga
wnucząt oraz szesnaścioro prawnucząt. Najmłodsza prawnuczka Wiktoria ma pięć miesięcy, a najstarszy
Łukasz ma 26 lat. Duża część rodziny związała swe życie z morzem.
Czwórka z pokolenia Ładyków
ukończyła Zespół Szkół Morskich
w Darłowie. Cześć z nich pracuje
w Niemczech, Wielkiej Brytanii i w
Norwegii. List gratulacyjny w imieniu Rządu RP nadesłał jubilatce premier Donald Tusk.

Darłowski most zwodzony
sprzedany!

30 kwietnia zostanie otwarty Park
Linowy NAD BAŁTYKIEM w
Darłówku Zachodnim. W parku
na powierzchni jednego hektara
powstanie 60 atrakcji tworzących
różnego rodzaju trasy. Znajdzie się
tu m.in.: trasa treningowa, zjazd
tyrolski, trasa dla najmłodszych oraz
trasy zróżnicowane pod względem
trudności: średnia i trudna.
Powstający w Darłówku Park
Linowy stanowić będzie dodatkową
atrakcję turystycznego Darłowa a
tym samym będzie nowym alternatywnym sposobem na spędzenie
czasu wolnego aktywnie. Przygotowana oferta skierowana jest zarówno
dla osób indywidualnych jak i dla
grup zorganizowanych oraz organizatorów imprez turystycznych.
Bilety indywidualne, w zależności
od rodzaju trasy kosztować będą

od 20 - 40 zł. W przypadku grup
zorganizowanych istnieje możliwość
negocjacji cen z menadżerem Parku
(Tel. 533-555-140).
Park Linowy Nad Bałtykiem czynny

będzie w godzinach 10:00 - 22:00.
Obecnie trwają prace nad budową
parku, który już od kwietnia poszerzy ofertę turystyczną Darłowa.

Złote gody na zamku

W Zamku Książąt
Pomorskich 26 marca
odbyły się uroczystości

Jadwiga i Julian Baran

jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego.
Trzy pary uhonorowano medalami za długoletnie pożycie małżeńskie przyznanymi przez
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Jadwiga i Julian Baran
małżeństwem są od 24
grudnia 1960 roku.
Janina i Jerzy Łucejko

Niedawno słynny darłowski most
zwodzony zmienił
właściciela.
Sprzedano go na aukcji za 52.875
dolarów amerykańskich. Chodzi
oczywiście o słynny obraz „Die
Brücke w Rügenwaldermünde”, namalowany przez Arthura Segal.
Olej na płótnie, sygnowany nazwiskiem A. Segala o wymiarach (69.2 x
90.2 cm.) został namalowany w 1925
r., w okresie kiedy artysta zajmował
się kubizmem. Arthur Segal (18751944) malarz, rzeźbiarz i pedagog
urodził się w rodzinie żydowskiej w
Jassach w Rumunii. Studia rozpoczął
w berlińskiej Akademii w 1892. Do
Monachium przeniósł się w 1896,
aby stać się uczniem Schmid-Reutte, a później Hoelzela. Następnie w

latach 1902-3 studiował w Paryżu i
we Włoszech. Ostatecznie przeniósł
się do Berlina.
Po dojściu Hitlera do władzy, ze
względu na swoje żydowskie pochodzenie, nie mógł wystawiać swoich
prac w Niemczech, więc wyemigrował w 1933 do Palma de Mallorca,
a następnie osiedlił się w 1936 w
Londynie. Założona tam Arthur
Segal - Szkoła Malarstwa dla profesjonalistów i nieprofesjonalistów,
istnieje do dziś. Oprócz malarstwa
tworzył drzeworyty głownie o tematyce wojennej. Segal był również
autorem wielu książek, artykułów i
często prowadził wykłady. Zmarł w
Londynie.

Wychowali dwóch
synów i córkę. Mają
cztery wnuczki i dwóch
wnuków. W tym
samym roku pobrali się
Janina i Jerzy Łucejko.
Państwo Łucejko mają
jedną córkę i doczekali
się dwóch wnuczek.
Alina i Jan Mielczarek
sakramentalne „tak”
Alina i Jan Mielczarek

powiedzieli sobie w
1961 roku. Dochowali się dwóch synów.
Mają również czworo
wnucząt.
Wszystkim złotym
jubilatom życzymy
dalszych szczęśliwych
lat w gronie rodziny i
przyjaciół.

