Zebrali ponad
10 tysięcy złotych

Marina

Rekordową kwotę
zebrano w Darłowie
podczas kwesty na rzecz
funkcjonowania Domu
Hospicyjno-Opiekuńczego Caritas
im. Biskupa Czesława
Domina.

gotowa!
W porcie zamontowano dwa pomosty pływające z odnogami cumowniczymi, wyposażone w urządzenia do cumowania jachtów, trapy zejściowe oraz postumenty z przyłączami energetycznymi i wodociągowymi.

Marzenia się spełniają.
Jeszcze tylko kilka
poprawek i nowoczesna
marina na 70 jachtów
w Darłówku Wschodnim
będzie mogła służyć
żeglarzom i motorowodniakom.
To jedna z najważniejszych inwestycji w Darłowie w ostatnich
latach. Ważna, bo z roku na rok
rośnie liczba jachtów krajowych
i zagranicznych odwiedzających
port w Darłowie. Dla nich już od
paru lat zbyt mała stała się tymczasowa przystań kontenerowa
usytuowana przy Nabrzeżu

Usteckim we wschodnim Darłówku. Zwiększa się również
liczba łodzi motorowych zarejestrowanych w naszym mieście.
Zamontowanie dwóch pomostów w basenie rybackim spowodowało podwojenie, stosunkowo
tanim kosztem, miejsc do cumowania, zwłaszcza dla mniejszych
jednostek pływających, a takich
w naszym porcie ciągle przybywa. Na tę inwestycję darłowski
samorząd pozyskał około pół
miliona złotych z unijnego Programu Operacyjnego „Innowacyjna Gospodarka”. Wartość całej
inwestycji to ok. 1,25 miliona zł.
„Stary” basen rybacki stanie się

– tak jak cały port – wielofunkcyjny. Będzie służył zarówno
rybakom, jak i wędkarzom, żeglarzom i motorowodniakom.
Wiosną przyszłego roku w nowoczesnej darłowskiej marinie
zostanie zorganizowane – przy
współpracy z Polskim Związkiem
Żeglarskim – uroczyste otwarcie
sezonu żeglarskiego.
Unijne dofinansowanie pokryło 40 procent kosztów tej inwestycji. Projekt darłowskiej mariny opracowało Biuro Alpinur
z Gryfina specjalizujące się w pracach podwodnych i hydrotechnicznych. Realizatorem inwestycji
był Nawimor Inwest S.A. ◗

W Darłowie tylko z kwesty zebrano 10.361,10 zł. Pieniądze do
puszek zbierano przy trzech wejściach na cmentarz oraz w kilku
punktach w mieście. Kwestowali
samorządowcy na czele ze starostą Wojciechem Wiśniowskim,
burmistrzem Arkadiuszem Klimowiczem, radnymi darłowskiej
Rady Miejskiej z przewodniczącym Zbigniewem Groszem,
dyrektorzy szkół, nauczyciele,
uczniowie.
Niezależnie od
zbiórki prowadzono sprzedaż

zniczy, gdzie zaangażowali się
pracownicy hospicjum, siostry zakonne i wolontariusze
– Dziękujemy wszystkim darczyńcom za przekazane datki na
rzecz naszego domu – mówi ks.
Krzysztof Sendecki, nowy dyrektor hospicjum. Dziękujemy
ludziom dobrej woli. Dziękujemy
wszystkim kwestującym za bezinteresowną pomoc. W przyszłym
roku chcielibyśmy zaangażować
w akcję samorządowców z pozostałych gmin powiatu.
Jednocześnie pieniądze zbierano na cmentarzach w Malechowie i Sławnie. Łącznie konto
darłowskiego hospicjum zasiliła
kwota 13.464,48 zł, to ogólna
kwota z przeprowadzonych
kwest.
Datki przeznaczono na działalność hospicjum w Darłowie. ◗

Kwesty na darłowskim cmentarzu to już tradycja. W tym roku padł rekord.
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W obecności rodziców
oraz władz samorządowych miasta i powiatu
sławieńskiego na rynku
przed darłowskim
ratuszem odbyło się
uroczyste ślubowanie
uczniów klas pierwszych
Zespołu Szkół Morskich.
Uroczystości rozpoczęły się
od mszy w Kościele Mariackim.
Stamtąd uczniowie przemaszerowali przed ratusz, gdzie odbyło
się ślubowanie uczniów klas
pierwszych i pasowanie na ludzi
morza.
Starosta powiatu sławieńskiego Wojciech Wiśniowski gratulował uczniom trafnego wyboru darłowskiej Szkoły Morskiej, która od lat cieszy się dużą
popularnością wśród młodzieży.
Arkadiusz Klimowicz – burmistrz Darłowa podkreślił, że całe
miasto jest dumne z tej najstarszej Szkoły Morskiej w Polsce,
która kształci dobrych fachowców. Od 65 lat szkoła kultywuje
tradycje morskie, co przejawia się
m.in. w umundurowaniu, uroczystym ślubowaniu czy praktykach na morzu. Po pasowaniu
trójzębem Neptuna uczniowie na
czele z Kompanią Reprezentacyjną ZSM przedefilowali przed
władzami samorządowymi, dowódcami jednostek wojskowych.
i Straży Granicznej oraz licznie
zgromadzoną
publicznością.
Dalsze uroczystości przeniosły się
na statek szkolny „Franek Zubrzycki II”, na którego sterówce
odsłonięto herb macierzystego
miasta i portu Darłowo. Jednocześnie w sali gimnastycznej rozgrywano turniej sportowy o Puchar
Starosty Powiatu Sławieńskiego. ◗

Morsacy krzyknęli:
ślubujemy!
Ślubowanie na głównym placu miasta to już tradycja ZSM.

W tym roku mimo niesprzyjającej pogody uroczystości przyglądało się wielu
mieszkańców i gości.

Po pasowaniu trójzębem Neptuna uczniowie na czele z Kompanią Reprezentacyjną ZSM przedefilowali przed władzami samorządowymi.

Kultura ma znaczenie
Zachodniopomorskie
forum dyrektorów
domów i instytucji
kultury odbyło się
w Darłowie.
W sali konferencyjnej hotelu
„Lidia” w Darłowie przeprowadzono dwudniową naradę dyrektorów domów i instytucji kultury z obszaru województwa
zachodniopomorskiego pod hasłem „Kultura ma znaczenie”.
Przybyło na nią blisko pięćdziesięciu ludzi kultury reprezentujących miasta i gminy zachodniopomorskie. Spotkanie otworzył
i przywitał gości burmistrz miasta
Darłowa – Arkadiusz Klimowicz.
Wielkie zainteresowanie wywołał
wykład o możliwości pozyskiwania pieniędzy na projekty kulturalne z różnego rodzaju programów europejskich.

Był również czas, aby zaprezentować dorobek Darłowskiego
Ośrodka Kultury. Arkadiusz Sip,
dyrektor tej instytucji mówił
o tym, że samodzielnie, a także
w partnerstwie z wieloma instytucjami i organizacjami pozarządowymi DOK organizuje: wystawy, koncerty, przedstawienia
teatralne, festiwale, pokazy filmowe, spotkania poetyckie, konkursy fotografii artystycznej i historycznej, spotkania z ludźmi
kultury, sztuki, mediów, pisarzami. Prowadzi orkiestrę dętą
i kilka zespołów muzycznych,
chór, szkoli grupy taneczne i wokalistów, organizuje zajęcia edukacyjno-plastyczne. Ponadto zarządza sztucznym lodowiskiem.
Mimo, że nie posiada domu kultury z prawdziwego zdarzenia to
imprezy, wystawy i koncerty prowadzi m.in. w: Terminalu Sztuki,

Z wielką sympatią i rzęsistymi brawami słuchali i oglądali znawcy kultury występ zespołu „Zgagafari”, który dał popis
oryginalnej muzyki dawnych Słowian i Skandynawów. Muzycy Zgagafari niedawno wydali debiutancką płytę p.t. „Układanka” i wyjątkowy teledysk z Kołysanką.
Kinie „Bajka”, kościołach Mariackim i św. Gertrudy. Dzięki ruchomej scenie organizuje występy
na rynku, Wyspie Łososiowej,
pod latarnią morską, czy na nabrzeżach portowych. Niektóre
imprezy odbywają się w namiotach lub bezpośrednio na plaży.

Szeroką ofertę kulturalną darłowskiego DOK-u dokumentowała towarzysząca spotkaniu wystawa plakatów.
Interesującą ofertę i prezentację dla placówek kultury przedstawiła firma Prolight, która zajmuje się profesjonalnie projekto-

waniem i realizacją nowoczesnego, kompleksowego oświetlania scen teatrów, oper, pałaców,
muzeów
zamków,
filharmonii itp. Swoimi doświadczeniami podzielił się przedstawiciel Zachodniopomorskiego
Forum Kultury w Szczecinie. ◗

kłusownictwo grozi mu kara grzywny,
ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do 2 lat.

organizacja rozpoczyna działalność.
Przypomnijmy: Lokalna Organizacja
Turystyczna (LOT) jest organizacją
współpracy samorządu terytorialnego (głównie szczebla gminnego
i powiatowego) oraz lokalnej branży
turystycznej w zakresie promocji turystycznej regionu. Do priorytetowych jej zadań należy kreowanie
(tworzenie, promocja i rozwój) lokalnych produktów turystycznych.
Darłowska Organizacja Turystyczna w

Dorzeczu Wieprzy, Grabowej i Unieści
obecnie przystąpiła do organizacji
swojej siedziby. Jak zapowiada Jarosław Lichacy , odpowiedzialny za promocję powiatu w Starostwie Powiatowym – najprawdopodobniej
siedziba niniejszej organizacji znajdować się będzie w odrestaurowanym
budynku dworca PKP w Sławnie.
W chwili obecnej trwają negocjacje z
koleją w tej sprawie. O szczegółach
będziemy informować.

Krótko

Kłusownik
i 58 kilogramów
ryby
W Darłowie 26 października
patrol Policji i Straży Miejskiej zatrzymał kłusownika,
który przewoził aż 58 kilogramów
łososia.
Patrol obu służb o godzinie 20.40 zatrzymał do rutynowej kontroli samo-

l

chód, którego kierowca podejrzanie
się zachowywał. Podczas sprawdzenia
pojazdu funkcjonariusze znaleźli 58
kilogramów łososia i kotwiczki do wyciągania siatek. Policjanci zabezpieczyli dowody przestępstwa. Obecnie
policja prowadzi dochodzenie w tej
sprawie. Warto przypomnieć, że
od 1 października do 31 grudnia obowiązuje okres ochronny dla ryb łososiowatych. Zapewne wkrótce kłusownik stanie przed sądem. Za

Teraz powalczą
o turystów

l

Darłowska Lokalna Organizacja Turystyczna została oficjalnie zarejestrowana w sądzie.
Rejestracja w sądzie oznacza, że nowa
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Głazy
do ratowania
brzegu
Projekt ratowania brzegów dotyczy widocznego na zdjęciu fragmentu między Bałtykiem a jeziorem Kopań.

200 tysięcy ton głazów
dotarło do Darłowa specjalnymi pociągami.
Posłużą one do ratowania brzegu morskiego
na wschód od miasta.
Transporty głazów to ważny
etap największego w powojennej
historii projektu ratowania
brzegów morskich. Inwestycja
jest realizowana na odcinku położonym na wschód od falochronu brzegowego w Darłówku
wschodnim na długości ponad
8 kilometrów.
Realizatorem zadania jest konsorcjum firm: Budimex S.A i hiszpański partner – Ferrovial Agroman S.A., które wygrało nieograniczony przetarg ogłoszony przez

Urząd Morski w Słupsku. Celem
przedsięwzięcia jest odbudowa
brzegu morskiego oraz jego
ochrona przed dalszym zniszczeniem.
Na najbliższe miesiące zaplanowano m.in. budowę wału przeciwsztormowego o długości 830
metrów, na którym (po wykonaniu korpusu ziemnego oraz odpowiednim uformowaniu skarp)
będzie droga inspekcyjna.
Na ziemny wał narzucone
będą też kamienie od strony morskiej na długości blisko 5 kilometrów oraz od strony jeziora na
długości blisko 5,5 km.
Zaplanowano też rozbiórkę
istniejących falochronów i budowę nowych na odcinku o długości 1330 metrów, które będą

Rozpoczną
budowę mostu
Zachodniopomorski Zarząd
Dróg Wojewódzkich w Koszalinie
przy współpracy z Urzędem Miejskim w Darłowie przekazał teren
pod budowę fragmentu obwodnicy Darłowa (w ciągu drogi wojewódzkiej nr 203 na długości ok.
0.56 km) wraz z mostem na rzece
Wieprzy. Teren przejęło Wrocławskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A., które
zobowiązało się do realizacji in-

westycji za sumę 15,3 mln zł.
Oprócz wiszącego mostu w
miejscu, gdzie obecnie znajduje się
tzw. „kładka kutrowska” zostanie
wybudowana ścieżka rowerowa
i chodnik z kostki betonowej,
a także kanalizacja deszczowa.
Przebudowane zostanie oświetlenie drogowe, urządzenia telekomunikacyjne i sieć gazowa. Wykonawca deklaruje zakończenie prac
do 31 października 2013 roku. ◗

Już wkrótce „kładka kutrowska” zniknie i zostanie zastąpiona mostem drogowym...

zlokalizowane w odległości 100120 m od brzegu.
O
skali
przedsięwzięcia
świadczy też konieczność przetransportowania i rozmieszczenia
200 tysięcy ton głazów i gwiazdobloków. Wszystkie głazy dotarły
do Darłowa koleją, gdzie są przeładowywane dźwigami z chwytakami na wywrotki o nośności
20 ton i następnie dowożone na
plac budowy. Obecnie cały teren
prac – zarówno pod wodą, jak nalądzie od Darłowa po Wicie – jest
przeszukiwany i rozminowany
przez saperów. Ochrona brzegu
morskiego na wschód od portu w
Darłowie to największa tego typu
inwestycja w powojennej historii
Polski. Projekt jest w 85 proc.
finansowany przez Unię Euro-

Pociągi z wielkimi głazami docierały w ostatnich tygodniach do Darłowa.
pejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Oś Priorytetowa II – Gospodarka odpadami i ochrona
powierzchni ziemi; Działanie 2.2
– Przywracanie terenom zdegra-

dowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich. Koszt inwestycji brutto wynosi 93,3 miliona złotych. Zakończenie prac planowane jest do 30
stycznia 2014 roku. ◗

Nasza akademia druga
Darłowski projekt
doceniony w konkursie
Senatu RP.
Stowarzyszenie na Rzecz Osób
Zagrożonych
Wykluczeniem
Społecznym „Otwarte Drzwi”
z Darłowa zostało docenione za
projekt pod nazwą „Akademia
Sztuki” i zajęło zaszczytne drugie
miejsce w ogólnopolskim konkursie. Z tej okazji senator RP Piotr
Zientarski wręczył w ratuszu Arkadiuszowi Klimowiczowi puchar
z tytułem „Darłowski samorząd
przyjazny edukacji osób starszych
i integracji międzypokoleniowej”.
Natomiast list gratulacyjny otrzymała Danuta Puczyńska – prezes
Polskiego Związku Emerytów
Rencistów Inwalidów – koło w
Darłowie i jednocześnie przewodniczącej Stowarzyszenia „Otwarte
Drzwi”.
Konkurs ogłosił Senat RP
w związku z tym, że rok 2012
ustanowiono Rokiem Uniwersytetów Trzeciego Wieku oraz Europejskim Rokiem Aktywności

Senator Piotr Zientarski wręczył puchar burmistrzowi i autorce projektu Danucie Puczyńskiej.
Osób Starszych i Solidarności
Międzypokoleniowej. Konkurs
służy zebraniu informacji o programach realizowanych przez samorządy i wyłonieniu najciekawszych przykładów tego typu
działań. Zgałszać mogły się samorządy aktywne w projektach
przeciwdziałających tak zwanemu wykluczeniu społecznemu.

Konkurs przeprowadzono w
dwóch etapach: okręgowym – w
senatorskich okręgach wyborczych i krajowym, w którym
wezmą udział najlepsze prace
wyłonione na etapie okręgowym.
Ogłoszenie wyników konkursu
i wręczenie nagród nastąpi podczas
konferencji w Senacie w listopadzie
2012 roku. ◗
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Hospicjum ma już rok.
I daje nam wszystkim nadzieję
W sobotę, 20 października, na terenie Domu
Hospicyjno-Opiekuńczego im. Bp.
Czesława Domina w
Darłowie odbyło się uroczyste rozpoczęcie 16.
edycji Międzynarodowej
Kampanii „Pola Nadziei”.
Kampania polega na zbieraniu
funduszy na opiekę dla osób terminalnie chorych oraz na sadzeniu żonkili. W Polsce takie
przedsięwzięcie rozpoczęło Towarzystwo Przyjaciół Chorych
„Hospicjum im. św. Łazarza”
w Krakowie, które również koordynuje ogólnopolską akcją.
W Darłowie zorganizowali ją
nowy dyrektor ks. Krzysztof Sendecki oraz koło „Caritas” działające przy Szkole Podstawowej nr
3. Uroczystość rozpoczęła się od
mszy świętej w hospicyjnej kaplicy. Celebrował ją biskup diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej
Edward Dajczak w asyście siedmiu księży. Udział w niej wzięli
m.in: starosta powiatu sławieńskiego – Wojciech Wiśniowski,
burmistrz Darłowa Arkadiusz
Klimowicz z małżonką, radni, wolontariuszki Caritasu, chorzy na
wózkach, rodziny chorych, siostry
zakonne i młodzież szkolna.
W kazaniu biskup przypomniał
o idei akcji „Pola Nadziei” oraz

Biskup Edward Dajczak (na zdjęciu z wolontariuszami) podczas akcji w Darłowie dużo mówił o potrzebie opieki nad osobami starszymi i ciężko chorymi.
życzył nowemu dyrektorowi
owocnej pracy w hospicjum.
Obok własnoręcznie posadzonych cebulek żonkili umieszczono
papierowe chorągiewki w kształcie żonkili z imionami i nazwiskami sadzących. Wiosną, gdy ce-

bulek wyrosną żonkile odbędzie
się drugi etap kampanii, czyli zbiórka publiczna na potrzeby chorych w hospicjum. Żonkile są
międzynarodowym symbolem
nadziei. Przypominają nam o ludziach cierpiących, oczekujących

Wyróżnienia dla prezesa
i burmistrza

już rok. Znajduje się tutaj 21 łóżek
dla osób wymagających stałej
opieki. Obiekt powstał dzięki wydatnej pomocy samorządu i mieszkańców Darłowa, którzy wspierali
budowę uczestnicząc m.in. w balach charytatywnych. ◗

Seniorzy, ruszajcie
na zamek!
Kto ma więcej
niż 60 lat może wejść
bezpłatnie!

Doceniono patriotyzm
i zaangażowanie w sprawy kombatantów.
Podczas sesji Rady Miejskiej w
darłowskim ratuszu przedstawiciel zarządu okręgu Związku
Kombatantów Rzeczypospolitej
Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych, uhonorował prezesa
Miejsko-Gminnego Koła ZKRP i
BWP Kazimierza Kuligowskiego
i burmistrza miasta Darłowo Arkadiusza Klimowicza najwyższym kombatanckim odznaczeniem Za Wybitne Zasługi dla
Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych
Więźniów Politycznych.
Był to dowód szczególnego
uznania za całokształt działalności społecznej na rzecz środowisk kombatanckich, za współudział w patriotycznym wychowaniu młodzieży oraz za popularyzowanie i utrwalanie pamięci
o ludziach i ich czynach w walce
o niepodległość Polski.
W Darłowie widoczna jest
troska burmistrza o organizacje
kombatanckie i ich członków oraz
wzorowa współpraca obu stron.
Objawia się to m.in. na tablicach
granitowych umocowanych na
murach przy Pomniku Zwycię-

naszej pomocy i opieki w trudnym okresie odchodzenia z tego
świata. Na zakończenie wszystkich uczestników częstowano
kawą, herbatą, grillowaną kiełbaską i pysznymi ciastami.
Hospicjum w Darłowie działa

Rok 2012 został ogłoszony
Europejskim Rokiem Aktywności
Osób Starszych i Solidarności
Międzypokoleniowej. Z tej okazji
Muzeum Zamek Książąt Pomorskich w Darłowie w porozumieniu ze Starostą Sławieńskim Wojciechem Wiśniowskim organizuje
akcję „Złota Jesień – muzeum
otwarte dla seniorów”. Adresatem
akcji są seniorzy – mieszkańcy powiatu sławieńskiego powyżej 60.

roku życia. W ramach akcji seniorzy otrzymają bezpłatne bilety
wstępu do Muzeum w Zamku
Książąt Pomorskich w Darłowie.
Bilety będą mogły być wykorzystane w piątki i soboty (w godz.
10-16) począwszy od 5 października do 15 grudnia 2012 r. Akcję
wspiera burmistrz miasta Darłowo Arkadiusz Klimowicz.
Bilety będzie można otrzymać u
przewodniczącej Polskiego Związku Emerytów i Rencistów Danuty Puczyńskiej w siedzibie
PZEiR w podwórzu MPGK, przy
ul. 1 Maja 1. ◗

Arkadiusz Klimowicz i Kazimierz Kuligowski otrzymali medale za Wybitne Zasługi dla Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów
Politycznych.
stwa. Wkrótce ukaże się drukiem
wyjątkowa księga Kombatantów
Ziemi Darłowskiej.
– Najlepszą zapłatą, którą
mogą wręczyć kombatanci
w dowód wdzięczności jest to odznaczenie kombatanckie, podkreślające jego wybitne zasługi dla
kombatantów – oznajmił Kazimierz Kuligowski.

Obydwaj panowie wyrażając
swą wdzięczność podkreślili, że
to najwyższe kombatanckie odznaczenie otrzymali nie tylko
z powodu zasług osobistych, ale
całego zarządu ZKRP i BWP oraz
zasług darłowskiego samorządu.
Jednocześnie zapewnili, że w dalszym ciągu będą działali na rzecz
środowiska kombatanckiego. ◗

Bezpłatne wejścia dla seniorów na zamek będą obowiązywały do 15 grudnia.
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Brawa dla naszych emerytów

Nowa siedziba mieści się w budynku przy ulicy 1 Maja. Oprócz oficjalnych podziękowań...

Darłowscy emeryci
gruntownie wyremontowali i zmodernizowali
stary pustostan,
w którym urządzili
swoją siedzibę.
Prace toczyły się przez siedem
miesięcy. Własnymi siłami i z pomocą samorządu oraz sponsorów
emeryci przygotowali cztery pomieszczenia: świetlicę, pokój
zajęć, kuchnię i sanitariaty o
łącznej powierzchni 130 metrów
kadratowych.
Wymieniono instalację elektryczną i wodną, położono nowe
podłogi, obniżono sufity, położono tynki, pomalowano okna,
ściany, wykonano nowe schody,

zamontowano nowoczesne toalety, umywalki, żyrandole.
Teraz jest to ciepłe przytulne
wnętrze.
Inicjatorem remontu i modernizacji siedziby zarządu regionu
Polskiego Związku Emerytów
Rencistów i Inwalidów jest prezes
tej organizacji Danuta Puczyńska.
Około 10 procent wartości inwestycji, czyli 6 tys. zł emeryci
otrzymali z Lokalnego Konkursu
Grantowego „Działaj Lokalnie
2012”, za pośrednictwem Akademii Rozwoju Filantropii oraz
Darłowskiego Centrum Wolontariatu. Trudne początki są za nimi,
a widoczne na każdym kroku
efekty wspólnego działania cieszą
nasze oczy i serca.

... Był też czas na występy artystyczne uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 3.

Otwarcie tak potrzebnej placówki zaszczycili: senator RP z
Ziemi Koszalińskiej Piotr Zientarski, burmistrz miasta Darłowa
Arkadiusz Klimowicz, przewodniczący Rady Miejskiej Darłowa
Zbigniew Grosz, przewodnicząca okręgowego zarządu
PZERiI z Koszalina – Janina Kokowska, członek zarządu powiatu sławieńskiego i jednocześnie sekretarz UM w Darłowie
Krzysztof Walków, prezes Darłowskiego Centrum Wolontariatu Dorota Kuriata. Na
otwarcie przybyli również liczni
emeryci i przedstawiciele instytucji i firm współpracujących z
emerytami.
Danuta Puczyńska serdecznie

dziękowała za pomoc w przeprowadzeniu remontu: burmistrzowi
miasta, dyrektorom MPGK – Andrzejowi Głębockiemu i MZBK –
Waldemarowi Bąkowi, Ewie Stasiak, Teresie Brodzińskiej, Urszuli
Ferenc, Dariuszowi Zielińskiemu,
Stanisławowi Stasiakowi, Leszkowi Zaporowi, Ryszardowi
Lampce, Rafałowi Karskiemu.
Dyplomami i podziękowaniami
uhonorowano za szczególny
wkład pracy w remont i modernizację siedziby: Alicję Czubik,
Zuzannę Starską, Annę Ładyko,
Leokadię Wojtczak, Elżbietę Gagjew, Marię Motyl, Teresę Kalinowską, Janinę Więckowską,
Zofię Gąsiorowską, Adelę Kubiak, Monikę Grykień, Janinę

wspominali minione 40 lat
17 października,
w siedzibie Polskiego
Związku Pomocy
Społecznej, spotkali
się niewidomi
i niedowidzący
z Darłowa.
Spotkanie rozpoczęło się mszą
świętą w Kościele Mariackim
w intencji osób niewidomych, niedowidzących i osób wspierających
działania darłowskiego koła Polskiego Związku Niewidomych.
Włodzimierz Balcerzak – prezes
darłowskiego koła przypomniał,
że koło PZN w Darłowie obchodzi
czterdziestolecie działalności.
Wcześniej niewidomi z Darłowa należeli do koła w Sławnie.
Z zalecenia i rad kierownika okręgu słupsko-koszalińskiego PZN
Mieczysława Misztala i przewodniczącego PKPS w Darłowie
Leona Glinieckiego zainicjowano
powołanie koła PZN w mieście
Króla Eryka. W składzie grupy
założycielskiej znaleźli się: Janina
Kapczyńska, Halina Wojciechowicz, Zygmunt Lach, Adam Gliniecki Zbigniew Dudziński,
Józef Broczkowski, Wanda Broczkowska, Wacław Zakrzewski,
Henryk Szynkowski, Bogumiła
Tałanda.
Koło
utworzono
w końcu roku 1972. Przewodniczącym wybrano Józefa Brocz-

kowskiego rodem z kresów RP.
W skład pierwszego zarządu PZN
w Darłowie wchodzili także:
Adam Gliniecki – zastępca przewodniczącego, Wanda Broczkowska – sekretarz, Henryk Szynkowski.
Okrągłe rocznice zachęcają
do spojrzenia wstecz. Dlatego
przypomniano darłowską filię
Spółdzielni Niewidomych w Słupsku, w której pracowało wielu niewidomych z Darłowa i okolic. – Po
wcześniejszym przeszkoleniu najczęściej metodą chałupniczą wytwarzano różnego rodzaju szczotki
i pędzle – mówiła Bogumiła
Tałanda. Asortyment większości
produkowanych wyrobów szczotkarskich zaprezentował na specjalnej tablicy prezes – Włodzimierz Balcerzak. W połowie lat 70.
założono filię słupskiej Spółdzielni
Niewidomych w Darłowie. Wkrótce rozpoczęto budowę pawilonu
szczotkarskiego przy ul. H. Wieniawskiego 13. Produkowano tam:
zamiatarki, szczotki do butów, do
czyszczenia ubrań, zmiotki, błotniarki oraz pędzle. Filia zatrudniała 25 osób niewidomych i niedowidzących. Materiały do produkcji, dostarczała i odbierała gotowe wyroby słupska Spółdzielnia
Niewidomych. Chałupniczo pracowało 50-60 osób. Na szczególną
uwagę zasługują ówcześni mi-

Asortyment większości produkowanych kiedyś przez niewidomych wyrobów
szczotkarskich zaprezentował na specjalnej tablicy prezes – Włodzimierz Balcerzak.
strzowie w produkcji: Urszula
Omylak z Barzowic, Jolanta Lorent, Zygmunt Lach ze Starego
Jarosławia, Dariusz Fularczyk
z Boryszewa, Paweł Fularczyk,
Stefania Sikora z Darłowa,
Spławscy z Nowego Krakowa,
Teresa Włodarczyk z Jeżyczek,
Marian Kozak z Domasławic,

Anna Czajkowska z Darłowa,
Henryk Cymerman z Malechowa.
Produkcja trwała do roku 1990,
kiedy to zamknięto Spółdzielnię,
a pomieszczenia przekazano do
Urzędu Miasta w Darłowie.
Budynek szczotkarni przejął PKPS
i urządził tam m.in. stołówkę.
Teraz żyje się trudniej, ale w

Przybycień, Krystynę Owczarek,
Teresę Hałat, Urszulę Rycombel,
Jadwigę Polakowską, Teresę Bieniarz, Mariana Tarzyńskiego, Michała Różyczko, Zbigniewa
Redke, Edwarda Stockiego, Romana Kondratowicza, Jerzego
Szczepińskiego,
Władysława
Szymczaka, Józefa Ferenc, Henryka Retmańskiego, Zygmunta
Żytowieckiego, Józefa Kozłowskiego, Ryszarda Wrzesińskiego,
Zygmunta Przewodowskiego,
Jana Kościanka, Grzegorza Kaczora, Romualda Kurantowicza.
Na ekranie można było obejrzeć prezentację jak wyglądały
poszczególne
pomieszczenia
przed remontem, w trakcie i po
remoncie.◗

Odznaczenia
W tym roku trzem szczególnie zasłużonym w niesieniu pomocy dla
niewidomych wręczono honorowe odznaczenia i certyfikaty
„Przyjaciel Niewidomych”. Otrzymali je: Arkadiusz Klimowicz
– burmistrz miasta, okulistka –
Barbara Szymańska i właściciel
firmy „Drobdar” – Tadeusz
Jędrzejczyk. W imieniu wyróżnionych podziękował Arkadiusz Klimowicz, który obiecał dalszą
pomoc i opiekę nad darłowskim
kołem PZN. Na integracyjnym
spotkaniu przy kawie, herbacie,
ciastach i owocach wspominano
ciekawe wydarzenia z okresu
czterdziestolecia koła PZN. Waleria Kaczkowska mówiła o konkursach poetyckich i plastycznych
dla niewidomych, w których odnosiła znaczące sukcesy. Dużo
zdrowia życzono niedowidzącej
Genowefie Ładyko, która ukończyła 101 lat. Pod koniec spotkania zrobiono zbiórkę na rzecz
Zespołu Szkół dla dzieci niewidomych w Laskach. Zebrano ponad
trzysta złotych.
urzędach są sympatyczni, mili ludzie. Pomagają na każdym kroku.
Czuje się taką ulgę, że mimo bariery jest zrozumienie dla osób
niepełnosprawnych. Dostrzegają
ludzi upośledzonych wzrokowo
– mówili niewidomi i niedowidzący. ◗
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Krótko

Luksusowy hotel
na wydmie

Więcej
za śmieci

l

Tak ma prezentować się nowy obiekt, w którym pracę znajdzie około 100 osób.

Właściciele ośrodka
wczasowego „Nord” do
2014 roku chcą w miejscu tego obiektu wybudować nowoczesny, luksusowy hotel na 400
osób.
Nord znajduje się przy ulicy
Plażowej w Darłówku Zachodnim
i może dziś przyjąć do 50 osób. W
jego miejscu państwo Gliszczyńscy chcą postawić dużo większy

Przeczytaj
reportaże Czarka
Łazarewicza
Ukazała się „Kafka z Mrożkiem. Reportaże pomorskie”
– nowa książka Cezarego
Łazarewicza, dziennikarza pochodzącego z Darłowa.
Książka wydana przy wsparciu samorządów – darłowskiego i szczecińskiego – jest żywym, reporterskim
zapisem zmian zachodzących w
ostatnich dwudziestu latach na Pomorzu Zachodnim, w tym także w
Darłowie. Zamieszczone w niej reportaże dokumentują najważniejsze
wydarzenia z życia regionu i są świadectwem czasów przemian. Teksty
te były nominowane do najważniejszych dziennikarskich nagród i wywoływały przed laty głośne dyskusje.
Odkurzone, odświeżone i uzupełnione trafiły do zbioru reportaży
dziennikarza Cezarego Łazarewicza.
Na okładce liczącej 210 stron książki
znajduje się Fontanna z Rybakiem
widziana z okien darłowskiego ratusza. Książkę można zakupić przez
internet – kulturalnysklep.pl. Niebawem książka pojawi się także na
półkach w sklepach sieci EMPIK.
Cezary Łazarewicz urodzony w 1966
w Darłowie jest dociekliwym, znakomitym dziennikarzem prasowym
i publicystą, który pracuje w tym zawodzie od ponad 20 lat. W Darłowie
ukończył Technikum w Zespole Szkół
Morskich. W połowie lat 80. zaangażował się w działalność pacyfistycznego i opozycyjnego Ruchu Wolność
i Pokój. Zajmował się redakcją i dys-

l

i luksusowy obiekt. Skąd takie
plany? – Turyści przyjeżdżający
nad polskie wybrzeże są coraz
bardziej wymagający. Stworzymy
dla nich wyjątkową ofertę – podkreślają właściciele.
Inwestycję wspiera darłowski
samorząd – na wniosek państwa
Gliszczyńskich został opracowany
i uchwalony w tym roku przez
radę miejską nowy miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego
dla terenu przyszłej budowy.

Nowy hotel ma powstać na wydmie w Darłówku Zachodnim. Ma
mieć sześć kondygnacji, podziemny parking, dwieście pokoi,
dużą salę konferencyjną, basen i
inne atrakcje charakterystyczne dla
5-gwiazdkowego hotelu. – Staramy
się, o ile to tylko jest w naszej mocy,
ułatwić inwestorowi zadanie –
mówi burmistrz Darłowa Arkadiusz Klimowicz. – Budowa tak
wielkiego nowoczesnego hotelu
stworzy wiele miejsc pracy przez

trybucją pism drugiego obiegu. Redagował m.in.: prasę podziemną
(„Ucho”, „Rewers”). Po przemianach
politycznych organizował „Gazetę
Obywatelską”. Wstąpił do Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. W latach 1991-1999 publikował w „Gazecie Wyborczej”. Później (20002003) został dyrektorem szczecińskiego Radia na Fali. Z radia wrócił do
prasy, w 2004 został dziennikarzem
„Przekroju”. W okresie 2007-2012 był
związany z „Polityką” jako publicysta
działu krajowego. W 2009 roku nominowany do nagrody dziennikarskiej MediaTory. Od pół roku pisze
dla „Newsweeka”.

Nowy sekretarz
i nowy dyrektor

Cezary Łazarewicz pochodzi z Darłowa. Jego książka wkrótce będzie
dostępna już w sklepach.

co najmniej dwa lata, bo pewnie
tyle czasu upłynie od wbicia pierwszej łopaty do przyjazdu pierwszych hotelowych gości. Gdy hotel
będzie już normalnie pracował, da
zatrudnienie dla ok. 100 osób –
podkreśla burmistrz. Aktualnie między darłowskim ratuszem oraz
Urzędem Morskim w Słupsku, a
inwestorem trwa wymiana korespondencji zmierzającej do jak najszybszego uzyskania pozwolenia
na budowę. ◗

Krzysztof Walków został
sekretarzem Darłowa,
zaś Zbigniew Pławski
szefem MZBK.
Od 5 października 2012 roku
stanowisko dyrektora Miejskiego
Zarządu Budynków Komunalnych w Darłowie objął Zbigniew
Pławski, który wygrał konkurs
ogłoszony na to stanowisko przez
Urząd Miejski.
Zbigniew Pławski ma 54 lata,
jest żonaty i ma trójkę dzieci. Zbigniew Pławski jest absolwentem
wydziału elektrotechniki Politechniki Gdańskiej oraz ukończył
kurs menedżerów i zarządzania.
Od ponad 25 lat pracował, jako
kierownik nadzoru telekomunikacji w Darłowie i w Koszalinie.
Jego pasją jest historia i literatura
faktu.
Do jego głównych zadań należeć będzie opracowywanie i
wdrażanie strategii komunalnej
gospodarki mieszkaniowej oraz
poprawy stanu zasobów komunalnych i mieszkań socjalnych.
Z kolei od 2 listopada nowym
sekretarzem w Urzędzie Miejskim w Darłowie jest Krzysztof
Walków – dotychczasowy szef
promocji miasta. Poprzedni sekretarz – Henryk Grzybak zakończył pracę w darłowskim sa-

Pierwsza podwyżka od 2009
roku.
Na niedawnej sesji Rady
Miejskiej na wniosek Miejskiego
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej podjęto uchwałę w sprawie
określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów
komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych. W nowej
uchwale dotychczasowa stawka
opłaty za 1 metr sześcienny odpadów komunalnych dla właścicieli
nieruchomości nie prowadzących
działalności gospodarczej wzrosła
z 57,80 zł do 76,81 zł. Dla osób fizycznych prowadzących działalność
gospodarczą oraz osób prawnych
opłata za 1 m3 odpadów wzrosła
z 81,54 do 97,14 złotych. Jednocześnie określono nową górną stawkę
opłaty za odbiór i transport nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych, która wynosi 37,80
za 1 m3.
Ta podwyżka, jak uzasadnił dyrektor
MPGK Andrzej Głębocki, spowodowana była tym, że od roku 2009
kiedy zostały ustalone poprzednie
stawki, ceny paliwa, pojemników
i worków na śmieci, robocizny i opłat
za składowanie odpadów znacznie
wzrosły. Po uwzględnieniu nowych
stawek opłata od osoby za wywóz
stałych odpadów komunalnych,
wzrośnie o niecałe 4 złote na miesiąc.

Nowy sekretarz miasta Krzysztof
Walków był do niedawna szefem
wydziału promocji w Urzędzie Miejskim w Darłowie. Zasiada również
w Zarządzie Powiatu Sławieńskiego.
morządzie formalnie pod koniec
października. W praktyce od
wielu miesięcy Henryk Grzybak
nie pełnił funkcji z powodów
zdrowotnych. W czasie nieobecności zastępował go kierownik
miejskiego centrum reagowania
kryzysowego – Leszek Kuca.
Nowy sekretarz ma 37 lat, a w
darłowskim samorządzie pracuje
od grudnia 2002 roku. Jest żonaty,
ma dwoje dzieci. ◗

Kwiaty
i podziękowanie
dla belfrów
Uroczysta akademia z okazji
Dnia Edukacji Narodowej
w kinie Bajka.
Nauczyciele, pracownicy oświaty,
emeryci ZNP i władze samorządowe
miasta Darłowa spotkali się z okazji
Dnia Edukacji Narodowej. Burmistrz
Arkadiusz Klimowicz podziękował
wszystkich przybyłym gościom za
trud i serce włożone w nauczanie
i wychowanie dzieci i młodzieży. Podziękowania złożył jako niedawny
uczeń, jako burmistrz miasta oraz
jako rodzic, ponieważ jego starszy
syn kształci się w szkole podstawowej.
Podczas spotkania burmistrz i przewodniczący Rady Miejskiej wręczyli
15 wyróżnionym pedagogom i pracownikom oświaty nagrody pieniężne i kwiaty.
W części artystycznej wystąpił Zespół
Muzyki Rozrywkowej Darłowskiego
Ośrodka Kultury im. Leopolda Tyrmanda „Scherzo” pod kierownictwem Jana Schwarzlose, który jest
także kompozytorem, liderem i aranżerem całego repertuaru. Tym
razem koncertowali: Jan Januszkiewicz – gitara basowa, Tadeusz
Cichosz – instrumenty perkusyjne,
Radosław Stasiak – saksofon altowy,
Krzysztof Starkowski – saksofon
tenorowy, Bogusław Jażdżejewski
– puzon, Zenon Lesner – trąbka.
Po dwa utwory wykonali wokaliści
– laureaci Powiatowego Przeglądu
Piosenki: Dominika Grylewicz, Daria
Dydyna i Kacper Kołodziejczyk. Przybyli na uroczystość nauczyciele i pracownicy placówek oświatowych gorąco nagradzali gromkimi brawami
muzyków i solistów.

l
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Kolejny Pociąg
do Jazzu

Jubileusze

Złote pary
Na początku obrad
31. Sesji Rady Miejskiej
w ratuszu Arkadiusz
Klimowicz – burmistrz
miasta Darłowo uhonorował dwie pary
małżeńskie Medalami
za Długoletnie Pożycie
Małżeńskie. Otrzymali
je: Marianna i Jerzy
Surowcowie (na zdjęciu)
oraz Marianna i Czesław
Augustynowicz.
Państwo Augustynowiczowie
pobrali się 9 czerwca 1962 roku.
Wychowali dwójkę dzieci: Roberta – absolwenta Wyższej
Szkoły Lotniczej w Dęblinie, pilota Lotniczego Pogotowia Ra-

15 listopada do Darłowa
przyjeżdża legenda polskiego jazz-rocka lat 70.
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tunkowego, oraz Aldonę – absolwentkę WSP w Słupsku, nauczycielkę darłowskiej Szkoły Podstawowej nr 3. Jubilaci dochowali się
także siedmiorga wnuczek i
wnuków
Marianna i Jerzy Surowiec
poznali się w darłowskim Liceum Ogólnokształcącym we
wrześniu 1959 roku. Pobrali się
14 lipca 1962 roku podczas
studiów. Dochowali się trojga
dzieci: Aldony – nauczycielki w
Zespole Szkół im. S. Żeromskiego
w Darłowie, Michała – absolwenta AWF w Gdańsku i Aleksandry – absolwentki filozofii
i dziennikarstwa w Uniwersytecie Gdańskim. Mają sześcioro
wnucząt. ◗

44. Pociąg do Jazzu w listopadzie proponuje nam nie lada osobliwości. Zespół „Laboratorium”
to legenda polskiego jazz-rocka
lat 70. Powrócili na scenę po sukcesie wydanego w 2006 r. dziesięciopłytowego box-u p.t. „Laboratorium Anthology 1971-1988”.
Pierwszy koncert Laboratorium
po niemal 20 latach przerwy odbył
się podczas 51. Krakowskich Zaduszek Jazzowych w listopadzie
2006 roku (choć w tzw. międzyczasie „Laborka” okolicznościowo
wielokrotnie koncertowała).
Następne koncerty zespół zagrał podczas United Europe Jazz
Festiwal w Zakopanem, kolejne
w Trzebini, Zielonej Górze oraz
Krakowie, Zakopanem i Chicago
podczas 52. Krakowskich Zadu-

szek Jazzowych, Komeda Jazz Festival w Słupsku, 34. Międzynarodowego Festiwalu Pianistów
Jazzowych w Kaliszu (2007 r.).
Rok 2008 – to koncerty podczas festiwali Bielskiej Zadymki
Jazzowej, Starzy i Młodzi, czyli
Jazz w Krakowie, Kieleckiej
Wiosny Jazzowej oraz wielu klubach w Polsce.
Kolejne lata wypełnione koncertami przede wszystkim festiwalowymi m.in. Fama w Świnoujściu, Jazz Od Nowa Festival w
Toruniu, Letni Festiwal Jazzowy
w Piwnicy pod Baranami, 54. i 55.
Krakowskie Zaduszki Jazzowe
(koncert jubileuszowy „40 lat Laborki”), Jazz Jamboree. 12. Explorers Festival w Łodzi, koncert
(transmitowany) w Studio im.
Agnieszki Osieckiej w PR Trójka.
W rozwoju artystycznym Laboratorium zachowało pewną konsekwencję. Zmieniał się skład oso-

Rekord
w porcie

Zabawa w sali morskiej i u króla Eryka

l

Port Darłowo zanotował kolejny rekord w ilości statków
handlowych i przeładun-

ków.
We wtorek 23 października wpłynął
setny (!) statek w tym roku. Był to
Iron Traider z ładunkiem 2 tysięcy
ton kruszywa.
Dziesięciomiesięczny okres styczeńpaździernik zamknął się wynikiem:
104 statki i 169,5 tys. ton towarów,
z czego 13 tys. to towary wyeksportowane (zboże i drewno).
– Bardzo nas cieszy taki wskaźnik
wzrostu przeładunków w porcie.
Już teraz jest to dwukrotnie większy obrót niż w 2011 r. i czterokrotnie większy niż w 2010 r. –
mówi dyrektor Zarządu Portu Morskiego Darłowo Waldemar Śmigielski. – Jednak przestrzegam
przed zbytnim optymizmem co do
lat przyszłych.
– Niestabilna sytuacja na rynkach
oraz kończące się inwestycje z dofinansowaniem w latach 2007-2013
mogą spowodować zahamowanie
tempa wzrostu przeładunków w
porcie. Dlatego pracujemy nad zwiększeniem asortymentu towarów
przechodzących przez nasz port oraz
zwiększeniem ilości towarów eksportowanych – dodaje Waldemar
Śmigielski.

bowy grupy, zmieniały się instrumenty, ale zawsze i wszędzie była
to „ta Laborka”. Filarami owej Laborki, od samego początku do dziś,
byli i są dwaj koledzy z lat dziecięcych, z tej samej ulicy i tych samych szkół, Janusz Grzywacz
i Marek Stryszowski. Te dwie muzyczne indywidualności szły obok
siebie w rozwoju artystycznym tak
długo, jak było im po drodze. Nadszedł jednak czas rozstania. Janusz
Grzywacz poszedł w kierunku
komponowania, głównie muzyki
ilustracyjnej, filmowej, do spektakli
teatralnych i wielkich widowisk
plenerowych. A w tym zakresie ma
niebagatelne osiągnięcia. Marek
Stryszowski natomiast powołał do
życia istniejącą po dziś grupę Little
Egoists, której dokonania są
ogromne. I tak to trwało przez lata,
aż wychowani na muzyce Laborki
fani zaczęli przywoływać ich do
koncertowych występów. ◗

W trakcie uroczystości nie zabrakło kwiatów, życzeń i gratulacji. Złotym
Jubilatom życzymy dalszych szczęśliwych lat, pełnych zdrowia.

W Darłowie działa
nowe, niepubliczne
przedszkole w sąsiedztwie Szkoły
Podstawowej nr 3.
Jasne, przestronne sale ogrzewane systemem podłogowym,
dębowe parkiety pokryte ekologicznym lakierem i bajkowe wyposażenie – to tylko część nowoczesnego przedszkola, które
niedawno otworzyło swoje podwoje dla maluchów.
W budynku położonym obok
SP3 znajdują się trzy obszerne i estetyczne sale: Morska, Króla Eryka
i Wielofunkcyjna. Osobne szatnie,
łazienki i toalety oraz odrębna stołówka to standard. Dzieci mogą
korzystać z małego i dużego placu
zabaw. W sali morskiej znajdują
się: statki, koła sterowe, dywany o
morskich motywach i odpowiednie pomoce dydaktyczne.
Nawet pościel dla dzieci posiada
morskie wzory. Tam można się
czuć niczym kapitan żeglugi wielkiej, albo pirat Morza Karaibskiego. Sala Króla Eryka ma pełne
ciepła otoczenie i wyposażona jest
m.in. w: zamki, kufry ze skarbami,
przedmioty używane przez ry-

cerzy i damy dworu oraz przytulanki w kształcie smoka. Sala wielofunkcyjna posiada pianino, komputery, sprzęt audiowizualny i
multimedialny oraz iPody, czekające na starszaków. Tam można
tańczyć śpiewać, prowadzić zajęcia graficzne, czy wsłuchać się w
wesołą muzykę. Na zewnątrz ekoogródek z uprawą ziół. Pomysłodawcą i dyrektorką nowego
przedszkola jest Patrycja Walków.
Młode, sympatyczne o pełnych kwalifikacjach nauczycielki
z pasją opiekują się 15 maluchami
i czwórką dzieci w żłobku. Jak in-

formują właściciele placówki zarówno przedszkole jak i żłobek
mają jeszcze wolne miejsca.
Przedszkole przy Szkole ma w
swoim programie m.in.: rytmikę,
zajęcia umuzykalniające, gimnastykę, naukę języków (angielski,
niemiecki, rosyjski), zajęcia rękodzielnicze (filcowanie, lepienie z
gliny), zajęcia tematyczne (rysowanie, malowanie, teatr itp.) oraz
multimedialne. Jak informuje dyrekcja zajęcia wychowawczo-dydaktyczne dostosowane są do
możliwości rozwojowych dzieci i
prowadzone są na wysokim po-

ziomie. Dzieci mają stworzone
warunki do twórczego działania,
przyswajają ważne umiejętności
przydatne w życiu dorosłego
człowieka. Przedszkole zapewnia
opiekę, wychowanie w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa.
Dzieci mają możliwość samorealizacji i aktywnego odkrywania
swoich możliwości.
Dzięki jednemu komunalnemu i sześciu niepublicznym
przedszkolom i żłobkom problem
opieki nad małymi dziećmi w Darłowie został, jak rzadko gdzie,
rozwiązany. ◗
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21 listopada miną dwa
lata od ostatnich
wyborów samorządowych, kiedy darłowiacy
po raz kolejny obdarzyli
mnie zaufaniem.
Chciałbym rozliczyć się
z tego kredytu…
Wybraliście też 15-osobową
radę miejską, w której aż 14 mandatów powierzyliście kandydatom na radnych z mojego komitetu wyborczego. Tak zdecydowane poparcie wynikało z pewnością z dobrej oceny dotychczasowej mojej pracy, jak
i współpracujących ze mną radnych. Z drugiej strony nasz program wyborczy oceniony został
jako ambitny i jednocześnie realistyczny.

Cięższe czasy
Co udało się osiągnąć przez
minione dwa lata? Jaki jest bilans
na półmetku kadencji?!
Liczę, że Państwa ocena
plusów i minusów będzie pozytywna. Przypomnę tylko, że
minione dwa lata nie były dla
nikogo w Polsce łatwe. To czas
narastającego kryzysu, który dotknął również samorządy. Dlatego musieliśmy, także w Darłowie zmierzyć się z nową
sytuacją – ograniczających się dochodów samorządowych i rosnących kosztów utrzymania
miasta. Mniej pieniędzy w miejskiej kasie i większe wydatki na
utrzymanie rozbudowanej w poprzednich latach infrastruktury.
To, w połączeniu z niżem demograficznym w szkołach, zmusiło
nas już na początku kadencji do
przykrych, ale koniecznych reform, zwłaszcza w oświacie.
Przypomnę! Zmuszeni byliśmy, w celu ograniczenia wydatków przekształcić szkołę w Darłówku w placówkę niepubliczną,
a dwa miejskie przedszkola sprywatyzować. Pomimo tego, że
przedszkola stały się prywatne
a szkoła społeczna, budżet miasta
łoży na ich utrzymanie. Są to
jednak mniejsze kwoty, niż w
przypadku placówek publicznych.
Likwidacji uległ również
Ośrodek Sportu i Rekreacji, a jego
funkcje częściowo przejął Darłowski Ośrodek Kultury i częściowo Miejskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej. Symbolem racjonalizacji kosztów stało
się oszczędzanie na oświetleniu
ulicznym. To budziło, i do dzisiaj
budzi opór części mieszkańców,
z czego doskonale zdaję sobie
sprawę.

Oszczędzając
aktywizujemy
Polityka oszczędzania miejskich funduszy miała również jaśniejszą stronę. Jej skutkiem stał
się burzliwy rozwój prywatnych
przedszkoli. Efekt? Darłowo jest
jednym z nielicznych miast w
Polsce, gdzie nie brakuje miejsc
dla przedszkolaków. Rywalizujące ze sobą o małego klienta placówki mają coraz lepszą ofertę
edukacyjną i… wolne miejsca!
Natomiast powstanie niepublicznej szkoły, która nie pobiera
czesnego i w utrzymaniu dla samorządu jest tańsza – wyzwoliło
energię rodziców. Tworząc Społeczne Towarzystwo Oświatowe
stali się bardziej niż dotąd odpowiedzialni za edukację swoich
dzieci. I to jest pozytywne.

Kadencja
na półmetku
Unijna pomoc,
czyli jak „wycisnąć
Brukselkę”
Minione dwulecie było jednocześnie okresem rozkręcania nowych inwestycji finansowanych
z funduszy unijnych. Ulica Nadmorska, rozbudowa nabrzeża
słupskiego, nowy basen rybacki,
boksy rybackie ze świetlicą w Darłówku Zachodnim, nowe odbojnice przy nabrzeżach rybackich,
budynek socjalny przy basenie
rybackim, marina dla żeglarzy,
przebudowa nabrzeży między
Darłowem a Darłówkiem, parking w Darłówku Wschodnim,
monitoring w porcie – to tylko
część inwestycji finansowanych
z funduszy unijnych, które
w ciągu minionych dwóch lat
ukończono, bądź są na ukończeniu. Do tego dodać należy budowę pierwszego odcinka miejskiej obwodnicy, czyli nowej
ulicy Sportowej, sfinansowanej w
połowie z dotacji rządowej.
Moim i rady miejskiej credo
jest, nie od dzisiaj zresztą, doskonałe wykorzystanie cywilizacyjnej szansy, jaka pojawiła się w
momencie przystąpienia Polski
do Unii Europejskiej. Nawet krytycy przyznają, że sztukę „wyciskania Brukselki” opanowaliśmy
prawie do perfekcji. Nauczyliśmy
się korzystać z różnorodnych funduszy unijnych. Darłowo jest liderem pod tym względem nie
tylko w regionie, ale również w
skali kraju znajduje się w czołówce aktywnych samorządów.

Dobre perspektywy
Następne dwa lata zaowocują
kolejnymi inicjatywami. Pozyskaliśmy już milion złotych na
budowę nowoczesnej sali sportowej przy liceum. Planujemy
kontynuować inwestycje w porcie, a w przyszłym roku ma ruszyć budowa etapu obwodnicy,
który stworzy nowe połączenie
ulicy Wojska Polskiego (na wysokości wlotu do miasta od
strony Karwic) z ulicą Lotników
Morskich prowadzącą do Darłówka Zachodniego.
Lada dzień rozpoczną się

prace ziemne przy budowie środkowej części obwodnicy, czyli
„spinki” między ulicą Lotników
Morskich, a ulicą Morską z
nowym mostem drogowym. To
inwestycja finansowana przez Zachodniopomorski Zarząd Dróg
Wojewódzkich, o którą miasto intensywnie zabiegało i przy której
współpracuje. Podobnie zresztą
jest w przypadku wspomnianych
już remontów nabrzeży wzdłuż

granicach. Z Koszalina droga wojewódzka nr 203 w połowie trasy
jest już unowocześniona. Do
końca tej kadencji przebudowany
zostanie odcinek do Dąbek. Do
pełni szczęścia zabraknie remontu
8-kilometrowej trasy do samego
Darłowa. Ale może i to jeszcze da
się wywalczyć w niedługim
czasie? Dojazd ze Sławna nie jest
już problemem. Droga wojewódzka 205 jest jak spod igły.

Oszczędność
– wymóg czasu

Inwestycje
Wydatki w roku 2011 wyniosły 17.2 mln zł, a w roku 2012 – 45.7
mln zł, stanowi ponad 56 proc. tegorocznych wydatków. W latach
2011/12 wykonano 4308 metrów dróg, co w przeliczeniu na jednego mieszkańca wynosi 314 metrów.
W tym czasie…
❚ przebudowano m.in.: ul. Gdyńską, Pucką, Chińską, Władysława IV,
Wilków Morskich, Kotwiczną, Plażową, Zamkową, Krótką, dwa odcinki ul. Zielonej, połączono dolną część portu z drogami lokalnymi
przez budowę ul. Nadmorskiej, odcinek ul. Franciszkańskiej oraz
część ul. Wenedów i Rzemieślniczej,
❚ zbudowano: budynek sanitarno-socjalny przy basenie rybackim, ul.
Chabrową, odcinek ul. Wiejskiej do hospicjum, chodnik przy ul. H.
Sawickiej i Wieniawskiego, parking nadmorski w Darłówku
Wschodnim na 70 samochodów, parking osiedlowy na 26 miejsc
przy ul. Wieniawskiego,
❚ przebudowano boisko przy ul. Sportowej, wybudowano drugiego
Orlika przy ul. Wyspiańskiego, uruchomiono lodowiska, szkolny plac
zabaw przy SP nr 3 oraz plac zabaw na osiedlu Wieniawskiego.

kanału portowego, gdzie intensywnie współpracujemy z inwestorem – Urzędem Morskim
w Słupsku. Identyczna sytuacja
dotyczy robót zabezpieczających
darłowskie plaże po stronie
wschodniej.

Droga nad morze
Po wielu latach sukcesem zakończyły się również nasze zabiegi o poprawę dojazdu do
miasta. Droga krajowa nr 37 z
Karwic do Darłowa jeszcze w tym
roku w całości będzie wyremontowana do miejskich rogatek. Do
zmodernizowania pozostanie jedynie kilkusetmetrowy odcinek
leżący już w samych miejskich

lanie dotacji rybakom i innym
przedsiębiorcom z budżetu Darłowskiej Lokalnej Grupy Rybackiej, której darłowski samorząd
jest członkiem a ja prezesem.
Mam nadzieję, że rozwojowi
„przemysłu turystycznego” służyć
będą również działania nowo powołanej Darłowskiej Lokalnej
Organizacji Turystycznej, która
skupiać będzie wokół Darłowa
siedem okolicznych gmin i przedsiębiorców powiatu sławieńskiego
i częściowo koszalińskiego.

Klimat dla biznesu
Wszystko wskazuje na to, że
druga połowa kadencji zaowocuje również poważnymi inwestycjami prywatnymi – budową
belgijskiego projektu „Marina
Darłówko” i pięciogwiazdkowego hotelu Nord przy ul. Plażowej. Cały czas zabiegamy również, by sukcesem zakończyły się
przygotowania do budowy browaru portowego i innych prywatnych, ale bardzo ważnych inwestycji. Ważnych, bo tworzących nowe miejsca pracy.
Instrumentem, który służy
ograniczaniu bezrobocia poprzez
inwestycje jest m.in. przydzie-

Muszę jednak uprzedzić, że
najbliższe dwa lata to będzie nie
tylko czas przecinania wstęg. Powinniśmy przygotować się również na dalsze zaciskanie pasa
w tych dziedzinach życia miasta,
które finansowane są z tzw. dochodów bieżących. To głównie
podatki i opłaty lokalne oraz
środki, które otrzymujemy z Warszawy na utrzymanie szkół. Te
bieżące dochody nie w pełni pokrywają bieżące wydatki: utrzymanie szkół i przedszkoli, oświetlenie, sprzątanie, zieleń miejska,
bezpieczeństwo, opieka społeczna, administracja, sport, kultura i promocja. Czyli w zasadzie
wszystko co nie jest związane
z nowymi inwestycjami. Na bieżące koszty utrzymania miasta
nie możemy przeznaczać ani złotówki np. z dochodów ze sprzedaży działek budowlanych czy
z bankowych kredytów.
Będziemy więc zmuszeni
ograniczać koszty, ciąć wydatki.
Wiem, że nie wszystkim to będzie
się podobać, ale nie mamy innego
wyjścia. Jestem jednak przekonany, że ze wzmagającego się
kryzysu wyjdziemy za kilka lat,
jako miasto obronną ręką. Z nowymi miejscami pracy, lepszą infrastrukturą komunalną i bardziej
zracjonalizowaną oszczędniejszą
siecią miejskich instytucji.
Wierzę jednak w zaradność
darłowiaków, ich kreatywność
społeczną i optymizm! I dlatego
sam też jestem optymistą!
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