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Felieton

Zaplanujmy
razem
przyszłość

N

iedługo minie 10 lat od
kiedy jesteśmy w Unii
Europejskiej. W tym
czasie w Darłowie zaszły wielkie
zmiany. Zbudowaliśmy kilometry
nowych dróg, wyremontowaliśmy szkoły i przedszkola, zmodernizowaliśmy i ciągle ulepszamy infrastrukturę portu.
Inwestycji z udziałem dotacji unijnych w tym czasie wykonano
w Darłowie kilkadziesiąt, a ich
łączna wartość liczona jest już
w setki milionów złotych.
To wszystko nie byłoby możliwe
bez precyzyjnego planu, który nasz
samorząd konsekwentnie realizuje.
Ten plan, sformułowany ponad 10
lat temu, którego główną ideą jest
uczynienie z Darłowa nowoczesnego kurortu, miasta przyjaznego
dla darłowiaków, turystów i inwestorów, został rozpisany na poszczególne lata.
Wiele, jako darłowiacy, w tym
czasie osiągnęliśmy. Ale pojawiły
się też nowe wyzwania: spadek
liczby mieszkańców, utrzymujący
się wysoki poziom bezrobocia. Dlatego uważam, że musimy mieć
nowy plan na kolejną dekadę.
W tym celu należy opracować Strategię Rozwoju Darłowa na lata
2015-2022. Będzie to okres praktycznej realizacji nowego budżetu
Unii Europejskiej. Pojawią się
szanse sięgnięcia po nowe fundusze na rozwój infrastruktury,
biznesu i programy społeczne dla
Darłowa. Musimy się do tego dobrze przygotować.
Dlatego zapraszam już dziś
wszystkich Państwa do wspólnej
pracy nad tym ważnym dokumentem. Powinien on zawrzeć wypracowaną w trakcie twórczych
dyskusji wspólną wizję przyszłości
naszego miasta.
Nasza nowa strategia powinna
być jednocześnie ambitna i realistyczna. Określać nowe cele i pokazać jak je osiągnąć. Wierzę, że jesteśmy w stanie dobrze to zadanie
zrealizować.
Każdy darłowiak, każda organizacja społeczna, każda firma
będzie miała okazję zgłosić swoje
pomysły. W tym celu, przez najbliższy rok, będziemy organizować
wiele otwartych spotkań by
szczerze ze sobą rozmawiać. Uruchomimy również specjalną stronę
internetową, gdzie każdy zainteresowany będzie mógł zgłaszać
swoje uwagi i pomysły. Za rok o tej
porze powinniśmy już mieć gotową nową wizję przyszłości Darłowa.
Jeszcze raz zachęcam wszystkich do współpracy w tej sprawie.
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Pieniądze dla aktywnych
Darłowska Grupa
Rybacka podzieliła
pieniądze. Warunkiem
uzyskania dofinansowania było działanie „non
profit”. Rozdysponowano ponad 450 tysięcy
złotych!
– Cieszę się, że pieniądze trafią
głównie do organizacji pozarządowych – mówi prezes DLGR
Arkadiusz Klimowicz. – Chociaż
szkoda, że o dofinansowanie nie
wystąpiła żadna organizacja
z gminy Malechowo czy Polanów.
Mam nadzieję, że w nowym
naborze dla stowarzyszeń, który
planujemy na lipiec, mieszkańcy
tych gmin się uaktywnią i sięgną
po pieniądze – zachęca.
Po pieniądze sięgnęły głównie
stowarzyszenia. Darłowskie koło
PZW otrzyma prawie 40 tys. złotych na rekultywacje stawu „Inkula” w Darłowie. Po pogłębieniu
i odmuleniu tego zbiornika ma to
być atrakcyjne miejsce wypo-

czynku i uprawiania wędkarstwa.
Wsparcie w wysokości prawie 50
tys. zł otrzyma darłowska wspólnota mieszkaniowa kamienicy na
rogu ulic Powstańców Warszawskich i Rynkowej. Pieniądze przeznaczą na remont elewacji historycznego domu Heptenmacherów.
Fundacja „Dziedzictwo” ze Sław-

Indywidualnie też
Jerzy Buziałkowski, jako osoba prywatna otrzyma dofinansowanie
(ok. 31 tys. zł) na modernizację
i rozwój portalu internetowego
www.galeriadarlowo.pl. Ta popularna strona internetowa utworzona kilka lat temu prezentuje widoki starego Darłowa i Darłówka
utrwalone na kartach pocztowych
– czasami jeszcze z XIX wieku. Po
modernizacji portal ma prezentować również ikonografię innych
miejscowości starego, historycznego powiatu sławieńskiego.

na 84 tys. złotych przeznaczy na
przygotowanie do zwiedzania
i oznakowanie stanowiska archeologicznego we Wrześnicy (gm.
Sławno) oraz utworzenie tam
miejsca odpoczynku dla turystów.
Z kolei Stowarzyszenie Przyjaciół
Warszkowa za 88 tysięcy zagospodaruje i wyposaży plac rekreacyjny
przy świetlicy wiejskiej w tej miejscowości.
Po pieniądze sięgnął również
Uczniowski Klub Sportowy „Kometa” z Sianowa, który na zakup
sprzętu sportowego otrzyma 46,5
tys. zł.
Wszystkie gminy powiatu sławieńskiego oraz Polanów i Sianów
z powiatu koszalińskiego skorzystają na projekcie, który chce
zrealizować Darłowska Lokalna
Organizacja Turystyczna. Projekt
„Nowoczesny System Promocji
Regionu” obejmuje m.in. stworzenie aplikacji na smartfony i inne
urządzenia mobilne. Turysta odwiedzający nasz region poprzez
swój telefon komórkowy, tablet lub

Dofinansowanie mogą dostać również organizacje i osoby fizyczne
z miasta Sławna i gminy Postomino, pomimo tego, że te samorządy nie należą do DLGR. Jednak
pod warunkiem, że projekt, który
otrzyma dofinansowanie zostanie
zrealizowany na obszarze Darłowskiej Lokalnej Grupy Rybackiej.
komputer będzie miał w każdym
miejscu dostęp do bezpłatnej informacji np. o naszych atrakcjach,
bazie noclegowej. Dofinansowanie
na ten cel to 90 tysięcy złotych.
Na liście rezerwowej znalazł się
projekt Darłowskiego Centrum
Wolontariatu – stworzenie Młodzieżowej Akademii Aktywności
w pomieszczeniach starego Dworca
PKP. Wolontariusze wnioskowali
o 200 tysięcy. Na razie mogą liczyć
na 70 tysięcy złotych, ale kwota
może ulec jeszcze zwiększeniu. ❚

Rosną
dochody
miasta

Strefa nowych szans
Władze Darłowa chcą
stworzyć na terenach
obejmujących m.in.
okolice portu specjalną
strefę ekonomiczną.
– To duża szansa na
większy rozwój w regionie – tłumaczy
burmistrz.
11 marca Arkadiusz Klimowicz
i jego pełnomocnik ds. rozwoju
portu Wiesław Kamiński uczestniczyli w Warszawie w ogólnopolskiej konferencji na temat przyszłości specjalnych stref ekonomicznych.
– Pracujemy nad koncepcją
utworzenia takiej strefy w Darłowie
– wyjaśnia burmistrz. – Jednak, aby
taka strefa przemysłowa obejmująca m.in. tereny portowe miała
rację bytu, potrzebne jest przedłużenie funkcjonowania SSE powyżej
roku 2020 – uzupełnia burmistrz.
Tej właśnie tematyce poświęcona była warszawska konferencja,
która zgromadziła około 400: polityków, samorządowców i działaczy gospodarczych zainteresowanych przedłużeniem funkcjonowania stref. Z inicjatywą działania SSE do 2025 roku albo nawet
bezterminowo wystąpiło ministerstwo gospodarki. Orędownikiem
takiego rozwiązania jest minister

Zachęcamy

l

Wydatki na inwestycje na
poziomie 45 procent nie zagrożą stabilności finansowej miasta.
– Musimy się rozwijać – przekonuje
burmistrz.

gospodarki, wicepremier Janusz
Piechociński.
W trakcie konferencji wsparcia
tej koncepcji funkcjonowania SSE
udzielił również były premier Jerzy
Buzek. W czasie warszawskiej konferencja ścierały się różne koncepcje
i poglądy, ponieważ idei przedłużeniu istnienia SSE nie jest zbyt
chętne ministerstwo finansów.
– W rządzie toczy się na ten
temat dyskusja – relacjonuje Arkadiusz Klimowicz. – Ministerstwo
gospodarki wspiera w tej sprawie
minister pracy i polityki społecznej,

ministerstwo rozwoju regionalnego
oraz władze samorządowe. Moim
zdaniem wszystko wskazuje na to,
że minister Rostowski w końcu
zgodzi się na przedłużenie funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych. Mam nadzieję, że doceni, iż jest to ważny instrument
wspierania rozwoju gospodarczego, zwłaszcza w dobie kryzysu.
Strefy lepiej również aktywizują
rynek pracy w regionach z dużym
bezrobociem. Dlatego może być
szansa dla nas – wyjaśnia zaangażowanie burmistrz Darłowa. ❚

W poniedziałek, 18 marca, w darłowskiego ratusza miała miejsce 37.
nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej.
Poświęcona była przede wszystkim
zmianom w budżecie Darłowo oraz
odzwierciedlenie tych zmian w wieloletniej prognozie finansowej miasta
na lata 2012-2018.
Głównym tematem obrad nadzwyczajnej sesji były zmiany dotyczące
zwiększenia dochodów o kwotę
1,23 mln złotych. Dochody wzrosły
z tytułu subwencji oświatowej
i udziałów w podatkach od osób
fizycznych.
Po uchwalonych zmianach budżet
miasta zamyka się dochodami na
sumę 44,82 mln zł i wydatkami na
kwotę 73,30 mln zł.
W ramach tegorocznych wydatków
na inwestycje przeznaczono 33,07
mln zł, co stanowi 45 procent ogółu
wydatków.
Budżet miasta Darłowa zamyka się
deficytem w kwocie 28,48 mln zł,
który będzie pokryty nadwyżką z lat
ubiegłych. ❚

Czternastu prymusów
Stypendia i dyplomy
otrzymało od burmistrza
Darłowa 14 uczniów
Zespołu Szkół Społecznych w Darłówku.
Podczas uroczystego apelu burmistrz Darłowo wspólnie z dyrektorką szkoły Joanną Tarkowską,
wręczył najlepszym uczniom. To
nagroda za średnią ocen co najmniej 5,0 i wzorowe zachowanie.
Jednorazowe pieniężne stypen-

dium naukowego ma promować
szczególne osiągnięcia uczniów.
Mają one stanowić zachętę dla
wyróżnionych, by powtórnie je
otrzymać oraz być celem dążeń pozostałych uczniów.
O tym jak wielu jest dobrych
uczniów w tej szkole świadczy
liczba wniosków o stypendia – złożono ich 34. Spośród nich wyłoniono 14 najlepszych uczniów,
w tym 12 uczniów z podstawówki
(Patrycja Przybysz, Patrycja Tom-

czyk, Jolanta Wachowska, Liza
Hanula, Agata Bilińska, Zuzanna
Mickiewicz, Jakub Rokicki, Aleksandra Smętek, Emilia Walasek,
Piotr Libucha, Daria Sokolińska,
Robert Wiatrzyk. Stypendia otrzymało także dwóch gimnazjalistów:
Kacper Rokicki i Bartosz Bąk.
Wszystkim nagrodzonym oraz
ich rodzicom i nauczycielom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
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Brawo! Stypendia
dla najlepszych

Nauka się opłaca.
I to dosłownie. W marcu
najlepsi uczniowie
z darłowskiego liceum
i gimnazjum otrzymali
od burmistrza stypendia
za dobrą naukę.
To kilkudziesięciu młodych i ambitnych ludzi!
Burmistrz Arkadiusz Klimowicz
odwiedził
licealistów
w szkole i osobiście wręczył sty-

pendia siódemce najlepszych:
Piotrowi Morawskiemu, Nicoli
Domaser, Szymonowi Żebrowskiemu, Łukaszowi Radzińskiemu,
Annie Krzyszczak, Karolinie
Komoś, Monice Graczewskiej.
Uczniowie za osiągnięcia naukowe
otrzymali nagrody w wysokości
200 złotych.
Co robią, aby mieć takie wyniki w nauce?! Jak zgodnie
twierdzą młodzi darłowiacy,
wspólnym mianownikiem osią-

Uczą się
bezpieczeństwa

Najlepsi „uczniowie-strażacy” oprócz szansy reprezentowania miasta w eliminacjach powiatowych otrzymali również nagrody rzeczowe.

14 marca rozstrzygnięto
eliminacje miejskie ogólnopolskiego konkursu
wiedzy pożarniczej
„Młodzież zapobiega
pożarom”.
Udział w nim wzięli uczniowie
wszystkich szkół z Darłowa.
W każdej kategorii dwa pierwsze
miejsca premiowane były awansem
na szczebel powiatowy.
Wśród podstawówek
dwa
pierwsze miejsca zajęli uczniowie
SP nr 3. Pierwszą okazała się Aneta
Walczak, a za nią uplasował się
Dawid Jasiewicz.
W kategorii gimnazjów pierwsze miejsce zajął Dawid Sawosz,

Trzymamy
kciuki!

l

Nicola Domaser, uczennica
klasy IIIa Liceum Ogólnokształcącego w Darłowie, za-

drugie Krzysztof Szemraj. Obaj
są uczniami gimnazjum Zespołu
Szkół Społecznych.
Wśród szkół ponadgimnazjalnych pierwsze miejsce zajął
Szymon Nadkański z Zespołu
Szkół Ogólnokształcących, a drugie
Wojciech Żyłka z Zespołu Szkół
Morskich.
Szczególne podziękowania organizatorzy (pracownicy referatu
oświaty Urzędu Miejskiego) składają nauczycielom: Danucie Traczyk, Romanowi Petrych i Arturowi Śmiech, którzy od wielu lat
przygotowują wychowanków do
konkursu strażackiego, zaś komendantowi Bogdanowi Herbeciowi za
patronat nad finałem miejskim. ❚
kwalifikowała się do finału ogólnopolskiego konkursu „Z poprawną
ortografią na co dzień”. Finalne dyktando zaplanowano na 28 kwietnia
2013 r. w Warszawie w Państwowej
Akademii Nauk. ❚

gnięcia tak wysokich not, jest systematyczność i świadomość celu
jaki się chce osiągnąć w przyszłości. Uczniowie zapewniali, że
aby mieć dobre wyniki nie trzeba
całymi dniami ślęczeć nad książkami i wkuwać.
Dyrektor ogólniaka, Bogdan
Herbeć zapowiedział utworzenia
galerii absolwentów, którzy swoimi
osiągnięciami mogliby stanowić
dobry przykładu, bo w dorosłym
życiu okazali się wybitnymi oso-
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Nagrodzeni
gimnazjaliści:
Anna Ciechanowska, Paulina Dominiak, Marta Sobieraj, Dominika
Schań, Karolina Sikora, Wiktoria
Lachocka, Natalia Ordak, Monika
Rettmańska, Wiktoria Siepietowska, Aleksandra Worobiej, Nikoła Olchowik, Klaudia Szymczak,
Magdalena Walczak, Marta Balicka, Weronika Firmowska, Piotr
Dudziński, Dominika Kuźniarowska, Oliwia Lendzian, Kamila
Pawluk, Aleksandra Struska, Filip
Mordacz, Kamila Stefaniak,
Kacper Krakowiak, Martyna Chabinka, Kinga Ławrów, Justyna Kałużna, Dominika Roman, Monika
Trapik, Marta Balcerzak, Dominika Madejczyk, Klaudia Wrzesień.
bami w różnorodnych dziedzinach
np. w polityce bądź nauce. Byłby to
niewątpliwie motywujący przykład
dla młodzieży, że z niedużego
Darłowa można się wybić i odnieść
sukces w skali kraju.
Okazją do uhonorowania gimnazjalistów było uroczyste otwarcie
wyremontowanej i zmodernizowanej sali gimnastycznej Miejskiego
Gimnazjum im. Stanisława Dulewicza. Łącznie 31 gimnazjalistów
otrzymało stypendia naukowe.

– Wszystkim stypendystom
serdecznie gratulujemy – mówił
burmistrz miasta. – Z dumą patrzymy na osiągnięcia uczniów,
którzy mają sukcesy w nauce, sporcie i chętnie angażują się w prace
społeczne na rzecz swoich środowisk. Gratulujemy również tym,
którzy przyczynili się do waszych
sukcesów – burmistrz zwrócił się
do grona pedagogicznego i rodziców.
❚

Komfortowy „wu-ef”
Kilkuset uczniów
Miejskiego Gimnazjum
ćwiczy już w wyremontowanej i zmodernizowanej sali gimnastycznej. Koszt inwestycji to
prawie 400 tysięcy zł.
Sala sportowa gimnazjum przylega do wielofunkcyjnego szkolnego boiska sportowego i jest jednokondygnacyjnym budynkiem
murowanym z cegły ceramicznej
pełnej. To solidna konstrukcja posadowionym na kamiennych fundamentach. Niestety, wymagała już
kapitalnego remontu. Przetarg na
wykonanie prac budowlanych wygrała koszalińska spółka EKO-INSTAL. Modernizacja była kompleksowa.
Wykonano nową podłogę na
nowym podłożu, odgrzybiono
i ocieplono ściany, zaimpregnowano legary, zamontowano otwory
wentylacyjne po obu stronach budynku, zmodernizowano instalację
grzewczą, wzmocniono konstrukcję dachową oraz wyremontowano magazynek sportowy. Sala

W obiektywie
Uczniowie „Trójki” wraz
z nauczycielami uważnie
patrzą w kalendarz
i 21 marca powitali
wiosnę na darłowskim
rynku.
Choć sceneria była jeszcze
raczej zimowa,
to być może „czarowanie”
dzieci sprawi, że zima
na dobre zniknie powracając dopiero za kilka
miesięcy. Liczymy na to
wszyscy!

W odnowionej sali zajęcia to prawdziwa przyjemność.
zyskała również nowe wyposażenie – wymieniono drabinki gimnastyczne, tablice rozdzielcze,
bramki do piłki ręcznej, kosze oraz
boazerię.
Ogólny koszt remontu i modernizacji wyniósł 388.629 zł. Pieniądze na ten cel pochodziły wyłącznie z budżetu miasta. Remont
przedłużył się, ponieważ pod
podłogą prowadzono prace archeologiczne. Okazało się, że ziemia

kryła pamiątki sprzed wieków.
Znaleziono m.in. kafle piecowe,
z których słynęło Darłowo na
całym Pomorzu oraz w krajach
ościennych.
Uroczystego otwarcia dokonał
Arkadiusz Klimowicz – burmistrz
miasta Darłowo wraz przewodniczącym Rady Miejskiej – Zbigniewem Groszem i dyrektorką
Miejskiego Gimnazjum Małgorzatą
Świątkowską. ❚
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Tak było
Wybory 2010
❚ Okręg nr 1
Ulice: Admiralska, Aleja Parkowa, Bosmańska,
Chińska, Dorszowa, Helska, Jachtowa, Józefa
Muchy, Kapitańska, Kaszubska, Lotników Morskich, Marynarska, Masztowa, Nadmorska,
Plażowa, Południowa, Pomorska, Sosnowa,
Szantowa, Zwycięstwa, Zygmunta III Wazy, Żaglowa

Wiadomości
iadomości

w w w. d a r l owo . p l

Samorządowy półmetek 5
Marzec 2013 r.

w w w. d a r l owo . p l

Tak będzie

Samorządowy półmetek za nami

Wybory 2014
❚ Okręg nr 1

Połowę kadencji samorządowej 2010-2014 mamy już za sobą. Zapytaliśmy radnych co udało im się w ciągu minionych dwóch lat osiągnąć i co zamierzają jeszcze zdziałać. Musimy jednak
pamiętać, że radni choć są wybrani w konkretnych okręgach nie reprezentują jedynie swojej dzielnicy. Muszą interesować się i zajmować sprawami całego miasta. Rolą burmistrza i przewodniczącego rady miejskiej jest dbanie o to, by godzić interesy poszczególnych dzielnic i obszarów, tak by Darłowo rozwijało się równomiernie. W przyszłych wyborach samorządowych wybierać
będziemy radnych w okręgach jednomandatowych. Prezentujemy Państwu zmiany administracyjne okręgów wyborczych!

❚ Okręg nr 2

❚ Okręg nr 3

❚ Okręg nr 4
Ulice: Hanki Sawickiej nr nr 1, 3, 5, 7 D, 7 E, 10,
12, Henryka Wieniawskiego nr nr 1, 3, 5, 7, 9,
10, 11, 15, 17, 17A-F, 19, blok nr 10, 16, 18,
Marii Curie Skłodowskiej od nr 1 – 43, Mikołaja
Kopernika, Ogrodowa, Plac Zamkowy, Podzamcze, Rynkowa nr nr 4 A-C, 6 A-C, 8, 9, 11 AC, 11D, 11E, 11f, 13, 15, 17, 17 A, 19, 21, Zamkowa

Marian Wysocki
165 głosów
(42.42 procent)
– Darłowo jest ważne ale dla
mnie jest ważniejsze moje ukochane Darłówko. Jako radny z
tego osiedla ciągle zabiegam o
nowe inwestycje. Najważniejszą
z nich z ostatnich dwóch lat jest
budowa ulicy Nadmorskiej. Ta
droga pozwoli na rozwój portu
rybackiego i umożliwi dojazd do
działek przeznaczonych pod
nowe pensjonaty. A rozwój portu
i bazy turystycznej to przecież
nowe miejsca pracy.

❚ Okręg nr 5
Ulice: Aleja Jana Pawła II, Emilii Plater, gen.
Józefa Bema, gen. Stanisława Maczka, gen.
Stefana Roweckiego, gen. Władysława Andersa, gen. Zygmunta Berlinga, Hanki Sawickiej nr nr 7 A-C, 14, 16, 18, 20, 22, 22 A, Henryka Wieniawskiego nr nr 20, 21, 22, 23,
Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Kazimierza
Pułaskiego, ks. Jerzego Popiełuszki, Letnia,
Marii Curie Skłodowskiej od nr 44 – 50, mjr
Henryka Sucharskiego, mjr Hubala, Ojca Damiana Tynieckiego, Polna, Słoneczna, Szarych
Szeregów, Świętej Gertrudy, Wiejska, Wiosenna, Wojsk Ochrony Pogranicza, Żwirki i Wigury

❚ Okręg nr 6
Ulice: Feliksa Nowowiejskiego, Fryderyka Chopina, Henryka Wieniawskiego nr nr 12, 14,
Ignacego Jana Paderewskiego, Jana z Maszewa, Józefa Wybickiego, Karola Kurpińskiego, Karola Szymanowskiego, Królowej Jadwigi, Księżnej Anny, Księżnej Zofii, Michała
Ogińskiego, Mieczysława Karłowicza, Racisław,
Stanisława Moniuszki, Szpitalna, Witolda Lutosławskiego, Władysława Żeleńskiego

❚ Okręg nr 7
Ulice: Adama Mickiewicza, Akacjowa, Aleje
Wojska Polskiego od nr 5 – 57, Brzozowa,
Cicha, Dębowa, Długa, gen. Józefa Sowińskiego, Jana Henryka Dąbrowskiego, Józefa
Chłopickiego, Juliana Tuwima, Juliusza Słowackiego, Kanałowa, Kolejowa, Leśna, Łąkowa,
Mikołaja Reja, Miodowa, Osadnicza, Przemysłowa, Rzeczna, Spławie, Spokojna, Stanisława
Wyspiańskiego nr nr 5, 7, 8, 8a, 9, 10, 15, 17,
Tkacka, Wierzbowa, Wiśniowa, Władysława
Reymonta, Zacisze

❚ Okręg nr 8
Ulice: Aleje Wojska Polskiego od nr 1 – 4, od
nr 58 – 68, Bogusława X, Nadbrzeżna, 1 Maja,
Portowa, Stanisława Wyspiańskiego nr nr 11,
13, 19, 21, 25, 33, 37, Stefana Żeromskiego,
Stodolniana.

Ulice: Admiralska, Aleja Parkowa, Bosmańska,
Chińska, Dorszowa, Gdyńska, Helska, Jachtowa, Józefa Muchy, Kapitańska, Kaszubska,
Kotwiczna, Lotników Morskich, Marynarska,
Masztowa, Nadmorska, Plażowa, Południowa,
Pomorska, Pucka, Rybacka, Sosnowa, Szantowa, Wilków Morskich Władysława IV, Zachodnia, Zwycięstwa, Zygmunta III Wazy, Żaglowa

❚ Okręg nr 2

Ulice: Bałtycka, Chabrowa, Fiołkowa, Flisacka,
Gdyńska, Hieronima Fiodorowa, Jagiellońska,
Józefa Conrada, Kąpielowa, Kotwiczna, Makowa, Morska nr: 70 – 101, Nagietkowa, Piastowska, Północna, Pucka, Rybacka, Słowiańska, Sportowa, Stanisława Dulewicza,
Stoczniowa, Wczasowa, Wilków Morskich,
Władysława IV, Wschodnia, Zachodnia, Zawiszy Czarnego

Ulice: Adolfa Dygasińskiego, Artura Grottgera,
Franciszkańska, Jana Matejki, Józefa Chełmońskiego, Juliana Fałata, Hotelowa, Kościelna,
Kowalska, Krótka, Marii Konopnickiej, Młyńska, Morska od nr 1 – 69, Okrężna, Plac Tadeusza Kościuszki, Pocztowa, Powstańców
Warszawskich, Ratuszowa, Romualda Traugutta, Rynkowa nr nr 1, 2, 2A-D, 3, 5, 7A-D,
Rzemieślnicza, Sami swoi, Ścienna, Wałowa,
Wenedów, Wojciecha Kossaka, Zielona
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Zbigniew Grosz
377 głosów
(44.09 proc.)
– Minęło osiem lat odkąd przewodniczę radzie miejskiej w Darłowie. Jako przewodniczący siła
rzeczy skupiam się nie tylko na
pracy w swoim okręgu wyborczym, czyli na osiedlu Bema,
Wieniawskiego i H. Sawickiej, ale
muszę widzieć problemy całego
miasta. W ciągu dwóch lat tej kadencji miasto prowadzi wiele inwestycji, zwłaszcza w porcie.
Rozwój portu to szansa na nowe
miejsca pracy dla mieszkańców z
całego miasta, niezależnie gdzie
kto mieszka. Cieszę się, że staw
„Inkula” na skraju mojego
osiedla będzie zagospodarowany. Stanie się tak dzięki dotacji, którą darłowskie koło PZW
dostanie za pośrednictwem naszej grupy rybackiej, której jestem członkiem-założycielem.
Popierałem ten projekt na komitecie przyznającym granty.

Czesław Woźniak
327 głosów
(49.70 proc.)
– Udało mi się doprowadzić do
stworzenia na moim osiedlu
Wieniawskiego najpiękniejszego
placu zabaw w mieście. Razem z
Andrzejem Herdzikiem lobbuję
za budową nowych parkingów.

Edward Ziółkowski
293 głosów
(28.17 proc.)
– W moim okręgu wyborczym,
na starym mieście udało się przeprowadzić kapitalny remont sali
gimnastycznej przy gimnazjum.
Popieram również remonty podwórek na starówce.

Bożena Magier
351 głosów
(33.75 proc.)
– Cieszę się, że nawet kilka razy
w roku Darłowo odwiedza mammobus. Zachęcam wszystkie
Panie do regularnego badania
piersi. Cały czas interesuję się tematem ponownego uruchomienia oddziału wewnętrznego i
mam nadzieję, że to wkrótce nastąpi.

Jerzy Maciąg
245 głosów
(56.19 proc.)

Krystyna Sokolińska
556 głosów
(53.46 proc. )

– Zawodowo całe życie związany
jestem ze sportem. Dlatego
cieszę się, że jeszcze w tym roku
rozpoczynamy budowę największej w Darłowie sali sportowej
przy naszym liceum.

– Jako radna i dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy staram się
łagodzić problem bezrobocia w
Darłowie. Uruchomiliśmy spore
fundusze na zatrudnianie absolwentów. Chodzi o to by ułatwić
start i wejście na rynek pracy
młodym darłowiakom.

Andrzej Herdzik
285 głosów
(43.31 proc.)
– W tej kadencji udało się zbudować nowy parking przy ul.
Wieniawskiego. Staram się by
zbudować następne bo miejsc
do parkowania na osiedlu ciągle
jest zbyt mało.

Komisja Gospodarczo-Budżetowa

1. Marian Wysocki – Przewodniczący komisji
2. Krzysztof Cybulski
3. Roman Dudziński
4. Bogdan Sajko
5. Edward Ziółkowski

1. Roman Dudziński – Przewodniczący Komisji
2. Ewa Madalińska-Marciniak
3. Jerzy Maciąg
4. Dorota Podgórska
5. Renata Potomska
6. Edward Ziółkowski

❚ Okręg nr 3
Ulice: Emilii Plater, gen. Władysława Andersa,
gen. Józefa Bema, Stanisława Maczka, gen.
Stefana Roweckiego, gen. Zygmunta Berlinga,
Kazimierza Pułaskiego, mjra Henryka Sucharskiego, mjra Hubala, Polna, Słoneczna, Szarych Szeregów, Wiejska, Żwirki i Wigury

❚ Okręg nr 4
Ulice: Jana z Maszewa, Królowej Jadwigi,
księżnej Zofii, Stanisława Moniuszki

❚ Okręg nr 5
Ulice: Feliksa Nowowowiejskiego, Fryderyka
Chopina, Ignacego Paderewskiego, Józefa Wybickiego, Karola Kurpińskiego, Karola Szymanowskiego, ks. Anny, Michała Ogińskiego, Mieczysława Karłowicza, Ogrodowa, Racisława,
Witolda Lutosławskiego, Władysława Żeleńskiego

Komisje Rady Miejskiej
Komisja Rewizyjna

Ulice: Adolfa Dygasińskiego, Jana Pawła II, Artura
Grottgera, Bałtycka, Chabrowa, Fiołkowa, Flisacka, Hieronima Fiodorowa, Jagiellońska, Juliana Fałata, Jana Matejki, Józefa Conrada, Józefa
Chełmońskiego, kardynała Ignacego Jeża, kardynała Stefana Wyszyńskiego, Kąpielowa, Księdza Jerzego Popiełuszki, Letnia, Makowa, Marii
Konopnickiej, Nagietkowa, o. Damiana Tynieckiego, Okrężna, Piastowska, Północna, Sami
Swoi, Słowiańska, Sportowa, Stanisława Dulewicza, Stoczniowa, Turystyczna, Wczasowa,
Wiosenna, Wojciecha Kossaka, Wojsk Ochrony
Pogranicza, Wschodnia, Zawiszy Czarnego

Komisja Planowania,
Rozwoju i Gospodarki Morskiej
1. Bogdan Sajko – Przewodniczący Komisji
2. Krzysztof Cybulski
3. Zbigniew Grosz
4. Jerzy Maciąg
5. Krystyna Sokolińska
6. Czesław Woźniak
7. Marian Wysocki

Komisja Spraw Społecznych

Komisja Edukacji, Kultury i Turystyki

1. Krystyna Sokolińska – Przewodnicząca Komisji
2. Andrzej Herdzik
3. Ewa Madalińska-Marciniak
4. Bożena Magier
5. Krystyna Różańska
6. Czesław Woźniak

1. Krystyna Różańska – Przewodnicząca Komisji
2. Roman Dudziński
3. Andrzej Herdzik
4. Jerzy Maciąg
5. Dorota Podgórska
6. Renata Potomska

❚ Okręg nr 6
Ulice: Hanki Sawickiej od nr 1A do 3E, Henryka
Wieniawskiego od 1 – 18F, św. Gertrudy

❚ Okręg nr 7
Ulice: Hanki Sawickiej od nr 5a do koca, Henryka Wieniawskiegeo od nr 20A do końca, Leopolda Okulickiego

❚ Okręg nr 8
Ulice: Hotelowa, Marii Curie-Skłodowskiej, Mikołaja Kopernika, Młyńska, Rynkowa, Szpitalna

❚ Okręg nr 9

Renata Potomska
333 głosów
(41.47 proc.)
– W moim okręgu wyborczym
powstało centrum handlowe Intermarche i Bricomarche. Korzysta z tego nie tylko moje
osiedle, ale klienci z całego Darłowa. To dobra konsekwencja
decyzji w sprawie planu miejscowego i sprzedaży tych działek,
które podejmowałam jako radna
jeszcze w poprzedniej kadencji.
Na mój wniosek miasto opracowało również ciekawą koncepcję
zagospodarowania parku przy
szkole morskiej i nadrzecznej łąki.

Ulice: Ratuszowa, Romualda Traugutta, Rzemieślnicza, Wałowa, Wenedów, Zielona

Roman Dudziński
406 głosów
(53.28 proc.)
– W poprzedniej kadencji zabiegałem o budowę Orlika przy ul.
Wieniawskiego. Dziś mam satysfakcję, że ten kompleks sportowy
tętni życiem. Dzieci i młodzież z
całego osiedla mają wreszcie
wspaniałe miejsce do spędzania
wolnego czasu po szkole.

Krzysztof Cybulski
300 głosów
(40.38 proc.)
– W tym roku spełni się moje
marzenie jako radnego – ruszymy z budową ulicy Nadbrzeżnej. To inwestycja oczekiwana
już od wielu, wielu lat. Udało się
również namówić powiat do
przebudowy chodników przy ul.
Żeromskiego, aż do Lidla. Mam
nadzieję, że do końca kadencji
nowe chodniki powstaną na odcinku do straży pożarnej.

Dorota Podgórska
409 głosów
(55.05 proc.)
– Przed wyborami deklarowałam, że jestem zwolenniczką
przejęcia przez miasto dworca
PKP i uporządkowania tego terenu. Dworzec w tym roku stał
się naszą własnością samorządową. Będę się starać by go
wyremontować tak, aby służył
darłowiakom jako miejsce rozwoju inicjatyw społecznych.

Krystyna Różańska
308 proc.
(36.02 proc.)
– Jeszcze w tym roku miejska biblioteka publiczna na powrót połączy się z Darłowskim Ośrodkiem Kultury. Ta zmiana, jestem
pewna, spowoduje lepsze funkcjonowanie obu placówek. DOK
zagospodaruje również stary budynek przedszkolny przy ul. M.
Curie Skłodowskiej. To pozwoli
na rozwinięcie skrzydeł darłowskiej kultury.

Bogdan Sajko
383 głosów
(50.26 proc.)
– Pracuję w porcie i popieram
wszystkie projekty służące jego
rozwojowi. Takim bez wątpienia
jest budowa nowego mostu drogowego i obwodnicy poprawiającej dojazd do terenów portowych. Przy tej nowej arterii, której
budowa rozpocznie się w tym roku
atrakcyjne staną sie tereny pod
rozwój przemysłu. Na tym też zamierzam się skupiać jako radny.

❚ Okręg nr 10
Ulice: Franciszkańska, Kościelna, Plac Tadeusza Kościuszki, Pocztowa, Powstańców Warszawskich

❚ Okręg nr 11
Ulice: 1 Maja, Kowalska, Krótka, Morska, Plac
zamkowy, Podzamcze, Ścienna, Zamkowa

❚ Okręg nr 12
Ulice: Akacjowa, Aleje Wojska Polskiego, Brzozowa, Cicha, Dębowa, Jana Henryka Dąbrowskiego, Kanałowa, Leśna, Łąkowa, miodowa,
Osadnicza, rzeczna, Spławie, Spokojna, Tkacka,
Wierzbowa, Wiśniowa, Zacisze

❚ Okręg nr 13
Ulice: Stanisława Wyspiańskiego od nr 11A do
końca

❚ Okręg nr 14
Ulice: gen. Józefa Sowińskiego, Kolejowa, Przemysłowa, Stanisława Wyspiańskiego od nr 1
do 10,

❚ Okręg nr 15
Ulice: Adama Mickiewicza, Bogusława X,
Długa, Józefa Chłopickiego, Juliana Tuwima,
Juliusza Słowackiego, Mikołaja Reja, Nadbrzeżna, Portowa, Stefana Żeromskiego, Stodolniana, Władysława Reymonta.
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Zapraszamy

Dojrzałe
poranki
literackie
Darłowscy emeryci poznali
twórczość Emilii Maraśkiel wicz.
Poetka zainaugurowała
w świetlicy Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Darłowie działalność poranków literackich.
Na pomysł prezentowania dorobku twórczego, jak się okazało
także członków koła, wpadła Danuta Puczyńska, szefowa darłowskiej organizacji seniorów. Poprowadziła je darłowska poetka
Elżbieta Gagjew, która przybliżyła
słuchaczom sylwetkę poetki i jej
twórczość.
Emilia Maraśkiewicz do Darłowa
przybyła w roku 1978 ze Zwolenia
(miejscowości związanej z życiem
Jana Kochanowskieg – dop. red.).
W naszym mieście wyszła za mąż.
Tu uczyła dzieci i młodzież w szkołach
podstawowych i Zasadniczej Szkole
Rolniczej. Od kilku lat jest na emeryturze. Choć – jak mówi – zawsze
ciągnęło ją do literatury, lecz dopiero
od 2005 roku poważnie zajęła się
poezją.
– Jest bystrym obserwatorem życia
codziennego, wrażliwym na piękno,
co ułatwia jej przelewanie na papier
swoich doznań. Jej poezja staje się
coraz bardziej dojrzała i lepiej smakuje zarówno znawcom, jak i czytelnikom – opisywała jej twórczość
Elżbieta Gagjew.
Twórczość poetki jest nagradzana
na konkursach i publikowana
w różnych antologiach. Słuchacze
wysłuchali najpierw kilkanaście
wierszy recytowanych przez przyjaciół poetki. Następnie autorka
sama czytała najnowsze wiersze.
Całość poetycko spiął klamrą improwizowanych utworów muzycznych Jan Szwarclose, muzyk z duszą
poety. ❚

Dzień
Kobiet
Wspólnymi siłami – pań
i panów – darłowski
ośrodek pomocy
społecznej zorganizował
Dzień Kobiet.
Spotkanie odbyło się w przeddzień święta pań w darłowskiej
świetlicy Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów. Zasadą tych spotkań jest składkowe
przygotowanie przez każdego
uczestnika jakiejś potrawy lub
ciasta. Przy kawie, herbacie
i lampce wina wspominano obchody Dnia Kobiet w minionych
latach. Kwiaty i świece dodawały
nastroju. – To był udany wieczór
– złożyła życzenia zdrowia
i uśmiechu wszystkim zebranym
szefowa koła, Danuta Puczyńska.
W kameralnym nastroju, okraszonym anegdotami i dowcipami,
śpiewając znane piosenki dzięki
wcześniej przygotowanym śpiewnikom, seniorzy spędzili miłe popołudnie w swej niedawno wyremontowanej świetlicy. Oprócz
uroczystości oficjalnych seniorzy
obchodzą tam również swoje imieniny i rocznice. ❚

w w w. d a r l owo . p l

Pamiętamy o osadnikach
7 marca, w 68. rocznicę
zdobycia Ziemi
Darłowskiej, odbyły się
uroczystości upamiętniające fakt powrotu tych
pomorskich ziem do
Polski.
Uroczystości rozpoczęły się
o godz. 12 uroczystą mszą świętą
w kościele p.w. św. Jerzego w intencji pierwszych osadników Ziemi
Darłowskiej. Mszę celebrowało
trzech księży: proboszcz parafii MB
Częstochowskiej o. Stanisław Piankowski, kapelan garnizonu Darłowo ks. kmdr ppor. Jan Zapotoczny i o. Andrzej.
Dalsze uroczystości odbywały
się na placu Marszałka Józefa
Piłsudskiego pod obeliskiem z tablicą pamiątkową Pionierów Ziemi
Darłowskiej. Udział w nich wzięły:
kompanie honorowe Marynarki
Wojennej i Szkoły Morskiej w Darłowie, funkcjonariusze placówki
Straży Granicznej w Darłowie,
poczty sztandarowe, starosta sławieński Wojciech Wiśniowski,
władze miasta, radni rady miejskiej, dowódcy służb munduro-

O trudnych pionierskich czasach przypominają nam pierwsi
osadnicy na Ziemi Darłowskiej, którzy w tym roku obchodzili
swoje kolejne, 68. święto.
wych, delegacje instytucji, zakładów pracy, organizacji pozarządowych, darłowskich szkół,
mieszkańcy, członkowie Klubu Pionierów Ziemi Darłowskiej, a także

Historia
7 marca 1945 do Darłowa wkroczyła Armia Czerwona, zdobyła miasto
prawie bez walki. Sowieci w ramach kontrybucji, przy pomocy „trofiejnych
oddziałów”, niemalże ogołocili Darłowo z infrastruktury przemysłowej wywożąc m.in.: maszyny, wyposażenie cegielni, fabryki łożysk tocznych, tartaku, apteki, drukarni, mleczarni, fabryki konserw mięsnych i rybnych, zakładu bednarskiego. Wywieziono też urządzenia z terenu młyna i stoczni
rybackiej, fabryki mączki rybnej, fabryki pieców przenośnych, fabryki maszyn rolniczych. Z muzeum zabrano wiele cennych rzeźb, obrazów, numizmatów i okazów bursztynu. Zaginął słynny darłowski srebrny ołtarz zdeponowany w banku w Sławnie.

delegacja kołobrzeskich pionierów.
W imieniu darłowskiego samorządu
przybyłych powitał dyrektor DOK
Arkadiusz Sip. Do zgromadzonych
przemówili: prezes Klubu Pionierów
Zygmunt Guzy i burmistrz miasta
Darłowo Arkadiusz Klimowicz.
Po honorowej salwie nastąpiło odsłonięcie i pobłogosławienie tablicy
pamiątkowej z listą 21 zmarłych Pionierów Ziemi Darłowskiej, po czym
złożono wiązanki kwiatów.
Po uroczystościach pierwsi
osadnicy i zaproszeni goście spotkali się w restauracji „Dawnego
Spichlerza”, gdzie m.in. wysłuchali
chóru „Babunie”, któremu akompaniował Jan Szwarclose.

Święto osadników jest zawsze
okazją, aby uhonorować wysiłek
tych Polaków, którzy jako pierwsi
osadnicy ratowali przed sowiecką
grabieżą miasto. W czasie takich
spotkań snute są wspomnienia
o stopniowym odbudowywaniu
zniszczonych mostów, torów kolejowych, uruchomieniu wodociągów i elektrowni wodnej oraz wydobywaniu wraków z zablokowanego portu. Można o tym przeczytać w pamiętnikach robotnika
przymusowego i następnie pierwszego burmistrz Darłowa – Stanisław Dulewicz. ❚

Kaczyńskich. Uczestniczył w organizacji pierwszego zjazdu „Solidarności”.
W 2001 Przemysław został posłem z ramienia Prawa i Sprawiedliwości, był członkiem Rady Ministrów i wicepremierem w rządzie
Jarosława Kaczyńskiego.

10 kwietnia 2010, wraz z polską
delegacją, na czele której stał Prezydent RP Lech Kaczyński zginął
w katastrofie samolotu pod Smoleńskiem. Osierocił troje dzieci,
z pierwszego małżeństwa z Małgorzatą – Eryka, i z drugiego z Beatą
– Kingę i Miłosza. ❚

„Mój syn Przemko”
15 marca na Zamku
Książąt Pomorskich
otwarto wystawę
poświeconą tragicznie
zmarłemu
Przemysławowi
Gosiewskiemu.
– To był wspaniały, niezwykle
pracowity i szalenie zaangażowany
człowiek. Dobry kolega i wspaniały syn – wspominali tragicznie
zmarłego polityka rodzina i goście
obecni na otwarciu wystawy.
Oprócz rodziców Przemysława
– Jana i Jadwigi Gosiewskich do
darłowskiego zamku przybyli
m.in.: parlamentarzyści – Jolanta
Szczypińska, Marek Hok, starosta
powiatu sławieńskiego Wojciech
Wiśniowski, samorządowcy, działacze opozycji, Solidarności, Prawa
i Sprawiedliwości z obszaru Pomorza Środkowego, duchowieństwo, oraz mieszkańcy miasta

Darłowa. Tytuł wystawy zaczerpnięto z książki o Przemysławie
Gosiewskim napisanej przez Jadwigę Gosiewską.
Na wystawie zgromadzono
pamiątki, dokumenty, zdjęcia ze
wszystkich okresów życia Przemysława Gosiewskiego, łącznie z jego
projektem nowej Konstytucji. Wystawę przygotowali kustosz Konstanty Kontowski i plastyczka Renata Mróz.
Przemysław Gosiewski za dwa
miesiące skończyłby 49 lat. Dzieciństwo i młodość spędził w Darłowie. Tu ukończył szkołę podstawową i liceum. Był laureatem
olimpiad przedmiotowych z geografii i historii. Maturę zdał
w roku 1983 i rozpoczął studia na
Wydziale Prawa i Administracji
Uniwersytetu Gdańskiego. Był
ściśle związany z Niezależnym
Zrzeszeniem Studentów. Podczas
studiów poznał Lecha i Jarosława

Dni Morza – wystawa
Stwórzmy razem
wystawę rybołówstwa
morskiego.
Darłowski Ośrodek Kultury
przygotowuje w czerwcu, z okazji

Dni Morza, wystawę pamiątek dokumentujących historię darłowskiego rybołówstwa, szkolnictwa
morskiego i pracy w porcie w Darłowie.
Zapraszamy do przejrzenia ar-

chiwów rodzinnych i wypożyczenia posiadanych pamiątek. Prosimy o przyniesienia do kina
„Bajka” posiadanych eksponatów,
zdjęć, dokumentów. Zostaną one
opisane, sfotografowane i zabez-

pieczone a po wystawie zwrócone
właścicielom.
Więcej informacji udziela
dyrektor Darłowskiego Ośrodka
Kultury Arkadiusz Sip, tel. 505 186
112. ❚
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Śmieciowe ABC
W związku ze zmianą organizacji systemu gospodarowania odpadami
na terenie Darłowo przekazujemy Czytelnikom informacje przybliżające te
zagadnienia. Tak wygląda harmonogram wdrożenia nowego systemu gospodarowania odpadami i podstawowe obowiązki właścicieli nieruchomości:

Obowiązki samorządu
30 marca 2013 r.
❚ Obowiązywanie nowych regulaminów utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta.
❚ Wejście w życie uchwał w sprawie stawek opłat, szczegółowych zasad ich ponoszenia, wzoru deklaracji i terminu złożenia pierwszych deklaracji.
❚ Wprowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej
przez Miasta.

31 marca 2013 r.
❚ Termin złożenia pierwszych sprawozdań do Marszałka
Województwa.

30 kwietnia 2013 r.
❚ Termin złożenia deklaracji przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych.

30 czerwca 2013 r.
❚ Ostateczny termin zatwierdzenia wszystkich niezbędnych uchwał.
❚ Rozstrzygnięcie przetargów.
❚ Podpisanie umów z przedsiębiorcami.

1 lipca 2013 r.
❚ Wdrożenie nowego systemu.
❚ Wejście w życie wszystkich niezbędnych uchwał.
❚ Rozpoczęcie pobierania opłat za gospodarowanie odpadami.
Na samorządy nałożono nowe zadania w zakresie gospodarowania odpadami, m.in. obowiązek selektywnego zbierania odpadów, w tym obowiązek tworzenia
punktów selektywnej zbiórki odpadów, prowadzenia
działań informacyjno-edukacyjnych oraz dokonywania
corocznej analizy stanu gospodarki odpadami.
Dla mieszkańców najważniejszym stwierdzeniem jest
obowiązek ponoszenia stałych opłat na rzecz samorządu za odbiór odpadów.

Obowiązki właścicieli nieruchomości zamieszkałych
POJEMNIKI:
❚ Właściciele nieruchomości zobowiązani są do zbierania powstałych na terenie nieruchomości odpadów
komunalnych wyłącznie do przeznaczonych do tego celu
pojemników/worków.
❚ Pojemniki/worki na odpady komunalne selektywnie
zbierane powinny być odpowiednio oznakowane.

SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW:
❚ Właściciele nieruchomości powinni gromadzić selektywnie odpady komunalne w odpowiednich pojemnikach/workach.
❚ Obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych obejmuje następujące frakcje odpadów:
papier, tektura (makulatura, karton); szkło;metale; tworzywa sztuczne; odpady ulegające biodegradacji, w tym
odpady opakowaniowe ulegające degradacji; pozostałe
odpady zmieszane niedające się wyselekcjonować,
w tym opakowania wielomateriałowe.

Obowiązki właścicieli nieruchomości niezamieszkałych
POJEMNIKI:
❚ Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują
mieszkańcy, a na których powstają odpady komunalne,
nie zostaną objęci systemem gospodarowania odpadami zorganizowanym przez Miasto Darłowo – są one
zobowiązane do podpisania indywidualnej umowy na
wywóz odpadów z firmą wywozową.
❚ Właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się
z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, zobowiązani są do zawarcia umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na
prowadzenie działalności z zakresu opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Opłata za gospodarowanie
opłatami komunalnymi
WŁAŚCICIELE NIERUCHOMOŚCI:
❚ Za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi,
właściciel nieruchomości zamieszkałej uiszcza na rzecz
Miasta Darłowo, opłatę wymierzaną na podstawie złożonej przez siebie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawek
opłat ustalonych przez Miasto w drodze uchwały.
Termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty określa
uchwała Rady Miejska w sprawie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
❚ Dalsze szczegóły dotyczące czekających nas zmian
w gospodarce odpadami przekażemy w kolejnych wydaniach „Wiadomości”.

Ruchliwa zima w porcie

13 marca do Darłowa zawinął
statek bandery gibraltarskiej Vestivind. Statek o długości 81 i szerokości 12 metrów przybył z norwe-

skiego portu Askoy z ładunkiem
1800 ton kruszywa. Zacumował
przy Nabrzeżu Dorszowym II. Po
rozładowaniu kruszywa przy-

płynie do portu wewnętrznego,
skąd sprzed elewatorów zabierze
ładunek drewna. Statek posiada
własne urządzenia załadowcze. ❚

Głos
na ZGAGAFARI

l

Zespół Zgagafari prosi o głosy w konkursie na folkową
płytę roku 2012 (ZGAGAFARI „układanka”). Aby oddać głos klikamy
w link, na samym końcu jest nasza
płyta. Wpisujemy imię nazwisko
i e-mail. Potem „głosuj” i wyślij. Aby
głos był ważny trzeba potwierdzić
go linkiem aktywacyjnym, który
zostanie wysłany na naszą pocztę.

Z jednej skrzynki można oddać 1
głos, więc jak macie więcej adresów
e-mail możecie oddać więcej głosów,
na co bardzo liczymy. Dziękujemy za
każdy głos!
Z pozdrowieniami Zespół ZGAGAFARI
(Anna Kopińska – śpiew, gitara, perkusjonalia, Robert Gorgol – flety,
śpiew, Damian Kopiński – gitara,
mandolina, śpiew, Damian Żłobecki
– bębny, didgeridoo, perkusjonalia,
Adam Tepurski – gitara, Olga Hanowska – skrzypce, Karol Kropiewski
– bas). ❚

Aby zagłosować kliknij wpisz w internecie link poniżej:

http://www.gesle.folk.pl/?&akcja=pokaz&rok=2013

Jestem dumny
z Nadmorskiej
Z Tomaszem
Breszką,
kierownikiem
referatu
integracji
europejskiej
i inwestycji
rozmawia
Leszek
Walkiewicz:

– Bez wielkiej pompy oddano do
użytku ponad 1300 metrów
nowej drogi prowadzącej do
portu rybackiego w Darłówku Zachodnim. Na jakie trudności napotykaliście w czasie inwestycji?
– Bardzo trudne było pozyskanie dotacji na jej budowę. Aby
zrealizować tą inwestycję przy
wsparciu funduszu rybackiego na
lata 2007-2013 zadbaliśmy o to, by
w rozporządzeniu ministerialnym
ustalającym zasady przyznawania
dotacji znalazł się zapis umożliwiający budowę infrastruktury
leżącej poza granicami administracyjnymi portu rybackiego. Starania
burmistrza w tej sprawie, podjęte
zanim jeszcze program wszedł
w życie, zakończyły się sukcesem.
Burmistrz w tej sprawie uzyskał
poparcie darłowskich rybaków
z ówczesnym szefem Krajowej Izby
Producentów Ryb Kazimierzem
Wojniczem na czele.
– Podobno pierwszy wniosek ratusza o dotację został odrzucony...
– Fakt! Trzy lata temu musieliśmy jeszcze stoczyć batalię
z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która jest odpowiedzialna za realizację programu rybackiego i przyznaje
dotacje. Straciliśmy prawie rok
na proceduralne spory. Ostatecznie, pod wpływem naszych argumentów, Agencja zmieniła swoje
stanowisko i dotację w wysokości
ok. 9 milionów złotych przyznała.
– W październiku 2011 roku inwestycja ruszyła...
– Firma, która wygrała przetarg
musiała się zmierzyć z budową
w bardzo trudnym terenie. To obszar podmokły, dawna dolina
rzeczna. Należało stosować nietypowe technologie. Krótko mówiąc
– nie była to zwyczajna budowa
drogi. Ostatecznie zakończyliśmy
ją z niewielkim opóźnieniem. Po-

mimo skomplikowania procesu
inwestycyjnego udało się Nadmorską zbudować bez robót dodatkowych, które obciążałyby budżet miasta. Jesteśmy z tego dumni.
– Jesteśmy?
– Mam na myśli cały zespół referatu inwestycji, którym w początkowej fazie tej budowy dowodził kierownik Andrzej Słoma,
a pod koniec już ja.
– Pojawiają się jednak głosy krytyczne, że np. ścieżka rowerowa
jest za wąska i stoją na niej latarnie.
– Musieliśmy szukać kompromisu między walorami użytkowymi, a kosztami. Jezdnia ma
siedem metrów, a pas pieszo-rowerowy trzy. Każdy dodatkowy
metr podrażałby wartość drogi
o kolejne miliony.
– Zatem zamiast mercedesa
mamy volkswagena?
– Tak to można ująć.
– Jeden z mieszkańców ulicy Marynarskiej zgłasza też wątpliwość
czy nowa droga nie zaburzy stosunków wodnych i nie spowoduje podtapiania domów przy tej
ulicy.
– Zacznijmy od tego, że całe
osiedle w Darłówku Zachodnim zostało zbudowane na terenach podmokłych i słabonośnych. Woda
w ogródkach i piwnicach domów
przy ul. Marynarskiej pojawiała się
kiedy drogi jeszcze nie było. Dlatego budując drogę zbudowaliśmy
również nową przepompownię
wód deszczowych o większej przepustowości. Przy każdym z dziesięciu zjazdów z Nadmorskiej powstały studnie kanalizacji deszczowej. Pozwoli to na sprawne odwodnienie działek przeznaczonych
docelowo pod budownictwo a położonych między ulicami Nadmorską i Marynarską.
– Dziękuję za rozmowę. ❚
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Porządek i bezpieczeństwo
Rozmowa z

Rafałem
Musiałem,

komendanem Straży
Miejskiej w Darłowie.
– Jest sporo krytyków funkcjonowania straży miejskich. Zarzuca się m.in. powielanie kompetencji policji. Można obronić
tę formację przed takimi zarzutami?
– Podstawowym zadaniem
straży miejskich jako umundurowanej formacji samorządowej jest
ochrona porządku publicznego na
terenie gminy. Aby wykonywać te
zadania straże korzystają z szeregu
uprawnień określonych w ustawie
oraz rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy. Do tego dochodzą działania potocznie pojmowane jako policyjne. Jest to bardzo
obfity i wyczerpujący pakiet. Zdaję
sobie sprawę, że w świadomości
wielu osób straże z reguły „czepiają
się babci z pietruszką„ ściągają
haracz z fotoradarów, lub powielają kompetencje Policji. Rzeczywistość jest jednak całkowicie odmienna i aż kipi od wielości zadań,
jakie realizują w czasie swojej
służby strażnicy. Wystarczy nawet
pobieżna lektura przepisów dotyczących naszej formacji, a zrozumie
się czym tak naprawdę zajmują się
straże.
– Czym różni się praca w sezonie
od służby w pozostałych miesiącach?
– Zadania wykonywane w sezonie jak i pozostałych miesiącach
są takie same, ale zmienia się skala
ich występowania. Związane jest to

Na szlaku
św. Jakuba

Jeszcze w tym roku zostanie
udostępniona dla pielgrzymów i turystów Pomorska
Droga Św. Jakuba.
Na obszarze Południowego Bałtyku
obecnie trwa odtwarzanie średniowiecznego szlaku pątniczego pod
nazwą Pomorska Droga świętego
Jakuba. Będzie biegła z litewskiego
miasta Kretinga, przez województwa
pomorskie i zachodniopomorskie, aż
do Greifswaldu. Zachodniopomorska
część (o długości około 400 km) ma
biec od Sławna poprzez Darłowo, Bukowo Morskie, Iwięcino, Osieki i dalej
przez Koszalin, Kołobrzeg, Trzebiatów, Kamień Pomorski, Wolin do
Świnoujścia. Jej odnogi poprowadzą
ze Sławna przez Krąg, Polanów do
Koszalina i z Kamienia do Szczecina.
W sumie trakt pątniczy połączy blisko
sto miejscowości. Na trasie będzie
można zwiedzać głównie obiekty sakralne: katedry, kościoły, ale też zabytkowe budowle.
Szlak zostanie włączony w ogólnoeuropejską sieć szlaków Jakubowych,
prowadzących do grobu świętego
w Santiago de Compostela w Hiszpanii. Miejsce to było w średniowieczu obok Rzymu i Jerozolimy,
jednym z trzech głównych celów pielgrzymek chrześcijan. W katedrze
w Santiago według przekonań pielgrzymów, znajduje się ciało świętego
Jakuba Większego Apostoła. Droga
oznaczona jest muszlą św. Jakuba
(żółta muszla na niebieskim tle)
i żółtymi strzałkami. ❚

l

z wypoczynkowym charakterem
naszego miasta i dużą ilością turystów. Duża ilość ludzi wiąże się
bezpośrednio ze zwiększeniem
ilości zdarzeń negatywnie wpływających na poziom bezpieczeństwa. Należy zaznaczyć, że nie
chodzi tu tylko i wyłącznie o niebezpieczeństwa związane z prze-

Straż Miejska
W roku 2011 nałożyła mandatów
karnych na łączna sumę 404,6 tys.
zł.
stępstwami, wandalizmem czy
wszelkiego rodzaju wybrykami
chuligańskimi. Trzeba także pamiętać o wykroczeniach porządkowych wpływające na estetyką naszego miasta, parkowaniu pojazdami w miejscach niedozwolonych
lub utrudniających ruch, niszczenie
zieleni i wydm oraz nielegalny
handel.

– Jak zmieniła się straż miejska
na przestrzeni tych lat? Czy Pana
zdaniem te przekształcenia zmierzają w dobrym kierunku?
– Straże gminne i miejskie istnieją w Polsce od ponad 22 lat.
Straż Miejska w Darłowie w tym
roku obchodzi tak znaczący jubileusz 20-lecia. W ciągu tego okresu
straże w Polsce przeszły ogromną
ewolucję. Funkcjonariusze nabyli
wielu nowych umiejętności oraz
potrzebnego doświadczenia. Stali
się bardziej profesjonalni. Nie da
się nie zauważyć, że ich wiedza
w zakresie wykonywanej pracy jest
coraz większa i potrafią ją wykorzystać w celu poprawy ładu
i porządku na naszych ulicach.
Z każdym rokiem istnienia tej formacji w kraju, ustawodawca zwiększał jej kompetencje i uprawnienia. Daje to jasny i wyraźny sygnał – straże miejskie/gminne są
nadal bardzo potrzebne. Niestety,
pomimo tak długiego okresu straż
w naszym mieście (podobnie jak
i pozostałe straże w Polsce) zawsze
były oceniane dwubiegunowo. Wypełniając wolę jednych mieszkańców, narażamy się innym. Niestety, tak to już jest że, żaden
człowiek nie lubi być pouczany,
dyscyplinowany, a tym bardziej
karany mandatami. Ukarany
będzie głośno krzyczał, a jeszcze
lepiej pisał anonimowo, że strażnik
się go czepia, że on jest niewinny.
Na szczęście z roku na rok jest
coraz więcej osób, które potrafią
docenić pracę tej formacji i podziękować za to, że jest służba która
nie tylko musi, ale i chce im pomóc
w trudnej sytuacji.
– Dziękuję. ❚

Rewelacyjna
premiera
Wieczorem, 7 marca,
mieliśmy niebywałą okazję obejrzeć w kinie
„Bajka” premierę sztuki
teatralnej pt. „Nasza
klasa... historia w X lekcjach” opartej na motywach dramatu napisanego przez Tadeusza
Słobodzianka.
Reżyserii i scenografii tego ambitnego spektaklu podjął się Paweł
Kozłowski, absolwent Uniwersytetu Szczecińskiego i doktorant
Akademii Pomorskiej. Projektantem kostiumów jest Alicja Balcerzak, a oprawą techniczną zajął
się Robert Gorgol. Obsada dramatu: Rachelka (potem Marianna)
– Monika Krzewińska, Zocha – Katarzyna Duszyńska, Dora – Alicja
Balcerzak, Władek – Paweł Kozłowski, Jakub Kac – Krzysztof
Szemraj, Heniek – Krzysztof
Jóźwiak, Abram – Jakub Skrzypczyński oraz Magdalena Polakowska, Andżelika Sawicka, Sabina
Smentek, Adam Soroko, Syriusz
Sierań, Emil Redas.
Reżyser znakomicie wywiązał
się z trudnego zadania. Sztuka
wciągnęła widza w atmosferę wydarzeń. Aktorzy doskonale wczuli
się w role i świetnie interpretowali

relacje polsko – żydowskie. Scenografia wraz z efektami filmowymi
i muzycznymi była „strzałem
w dziesiątkę”.
Dzięki zaangażowaniu wszystkich aktorów, reżysera, scenografa,
inspicjenta przedstawiony dramat
na długo zostanie w pamięci
widzów, którzy owacją na stojąco
nagrodzili wykonawców.
* * *
Tadeusz Słobodzianek – dyrektor naczelny i artystyczny Teatru Dramatycznego im. G. Holoubka w Warszawie. Za utwór ten
otrzymał Nagrodę Literacką Nike
2010. Akcja sztuki rozpoczyna się
w szkolnej klasie w roku 1925,
gdzie wspólnie uczęszczają do niej
dzieci Polaków i Żydów. Dramat
w kolejnych epizodach opowiada
historię szkolnych przyjaciół na tle
wielkich wydarzeń historycznych
w XX-wiecznej Polsce. Relacje
polsko-żydowskie ukazane są
z perspektywy dzieci, które
w wojennych realiach dorastają
szybciej. Z każdą odsłoną dziecięce
przyjaźnie zmieniają się w relacje
prześladowanych
i
prześladowców. W sztuce jak w soczewce
skupiły się najważniejsze ówczesne
problemy międzyludzkie na tle najważniejszych wydarzeń międzynarodowych. ❚

Dziesięć lat
na posterunku

l

Major Mikołaj Kaczanowicz
w tym roku obchodzi 10.
rocznicę komenderowania darłowskimi pogranicznikami. Rozpoczął
dowodzenie w stopniu porucznika.
Obecnie, w randze majora, na ostatniej sesji rady miejskiej odebrał
z rąk burmistrza gratulacje za
dobrą współpracę placówki SG z

samorządem. Poza gratulacjami
otrzymał także okolicznościowy medal pamiątkowy wydany
z okazji 700-lecia miasta. Warto
podkreślić, że funkcjonariusze SG
nie tylko pilnują naszych granic, ale
także dzięki uprawnieniom podobnym do policji, strzegą bezpieczeństwa w mieście i regionie. ❚

Pozbądź się
azbestu

wienia, składowanie odpadów na
odpowiednim składowisku. Dotacja
będzie przyznawana w formie refundacji części poniesionych kosztów, po
zakończeniu zadania i przedłożeniu
odpowiednich dokumentów. Jak to
zrobić?!
Dotacje będą przyznawane według
kolejności wniosków wpływających
wniosków, aż do wyczerpania rocznego limitu środków na ten cel przeznaczonych w budżecie miasta na rok
2013.
Więcej informacji udziela inspektor
Anna Marczak z referatu gospodarki komunalnej i mieszkaniowej
w Urzędzie Miejskim. ❚

Radni na wniosek burmistrza
Darłowa pojęli uchwałę
w sprawie zasad udzielania
dotacji na usuwanie i utylizację
wyrobów zawierających azbest
z obiektów budowlanych.
Dotacje będą udzielane na refundację kosztów inwestycji związanych
z likwidacją odpadów azbestowych
powstałych przy wymianie lub usunięciu pokrycia dachowego, elewacji
lub innych elementów budowlanych
obejmującej: prace demontażowe,
transport do miejsca unieszkodli-
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Dni morza i szkoły

21 marca w zespole
Szkół Morskich
w Darłowie odbył się
I Międzynarodowy
Konkurs Wiedzy
o Morzu Bałtyckim.
Do rywalizacji stanęły drużyny
szkół powiatowych, szkół morskich
z całego kraju, a także zespół z zaprzyjaźnionej szkoły z Kaliningradu.
Konkurs składał się z trzech
etapów. Ostatecznie pierwsze
miejsce zajęła ekipa Zespołu Szkół
Morskich w Kołobrzegu, drugie
miejsce zajęli uczniowie Zespołu
Szkół w Darłowie, trzecie miejsce
zdobyli uczniowie Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie.

Zmaganiom młodzieży towarzyszył występ zespołu szantowego
Zespołu Szkół Morskich w Darłowie „Internaccy Mjuzykanci”.
Konkurs nie był jedynym wydarzeniem odbywającym się tego
dnia w szkole.Od kilku lat właśnie
pierwszy dzień wiosny jest w ZSM
„Dniem Otwartym Szkoły”. W tym
roku prawie 300 osób zwiedzało
szkołę, warsztaty, internat i statek.
Młodzież miała możliwość poznać
ofertę edukacyjną szkoły, wziąć
udział w warsztatach zawodoznawczych lub nauczyć się udzielania pierwszej pomocy.
Dziękujemy wszystkim, którzy
objęli patronatem konkurs i pomogli w ufundowaniu nagród.
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