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Chcę pobudzić aktywność
mieszkańców
Rozmowa z burmistrzem Darłowa Arkadiuszem Klimowiczem
– Został Pan wybrany na czwartą kadencję.
Czego mieszkańcy Darłowa mogą się spodziewać w najbliższych latach?
– Chciałbym, żeby w ciągu następnych
czterech lat mieszkańcy Darłowa jeszcze bardziej, niż do tej pory, poczuli się gospodarzami swojego miasta. Zależy mi również na
tym, aby odczuli, że komfort życia w Darłowie
systematycznie się poprawia. Mam nadzieję,
że w związku z tym wśród mieszkańców
będzie ciągle rosła duma z tego, że mieszkają
właśnie w tym, a nie innym mieście i są
darłowiakami.
– Jak Pan to zamierza zrobić?
– Będę namawiał nową radę miejską by
coraz więcej decyzji przekazywać bezpośrednio w ręce mieszkańców. Jednym z takich narzędzi demokracji bezpośredniej powinien być tak zwany budżet obywatelski.
W tym roku zaczęliśmy z sukcesem pierwszy,
pilotażowy projekt takiego budżetu. Chciałbym, żeby budżety obywatelskie kontynuować w następnych latach i przeznaczać na
nie coraz więcej pieniędzy. Nowym forum
konsultacji z mieszkańcami i podejmowania
decyzji powinny stać się też reaktywowane
w całym mieście zarządy osiedli. W najbliższym czasie przedstawię radzie miejskiej projekt nowej uchwały w sprawie zarządów
osiedli. W moim zamyśle powinny to być instytucje nie fasadowe, ale tętniące życiem.
Niech w zarządach osiedli ścierają się różne
wizje funkcjonowania miasta i wykuwają
dobre pomysły i nowe inicjatywy. Zaproponuję radnym, by wzorem funduszy sołeckich
zarządy osiedli dysponowały również swoimi
budżetami i same decydowały na co chcą
wydać te pieniądze.
– Część mieszkańców uważa, że w ostatnich
latach brakowało też w mieście szerszych
konsultacji społecznych.
– To również zamierzam zmienić i częściej
pytać darłowiaków o ich opinie w różnych
sprawach.
– Jak to konkretnie będzie wyglądać?
– Formy konsultacji społecznych powinny
być różnorodne. Duże możliwości daje internet. Jednym z pomysłów jest np. forum
dyskusyjne, które można uruchomić w ramach oficjalnej miejskiej strony internetowej.
Rozwijać możemy też dyskusję z mieszkańcami o darłowskich sprawach z użyciem mediów społecznościowych, takich jak Facebook.
Ale i tradycyjne metody kontaktu burmistrza
i radnych z mieszkańcami powinny być udoskonalane. Mam tu na myśli chociażby powołanie miejskiej rady seniorów, która
przedstawiałaby punkt widzenia starszych
mieszkańców naszego grodu. Warto też
odświeżyć formułę młodzieżowej rady
miasta. Dotychczasowa uchwała rady miejskiej w tej sprawie powoduje, że ta rada jest
reprezentacją jedynie młodzieży uczącej się
w darłowskich gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych. A co ze studentami i innymi
młodymi darłowiakami, którzy dziś są pozbawieni swojej środowiskowej i pokoleniowej reprezentacji? Myślę, że powinniśmy
to zmienić.
– Do tej pory darłowiacy na ogół niezbyt
licznie brali udział w różnych otwartych spotkaniach...
– To bez wątpienia jest wyzwanie, które
stoi przed nami – pobudzić aktywność mieszkańców. Może tak się działo bo miejsca i terminy tych spotkań były nie zawsze trafnie dobrane. Podam przykład: radni zwyczajowo
pełnili swoje dyżury w ratuszu, w biurze rady.
Mało kto na takie spotkania z radnymi przychodził. Często choćby z prozaicznych po-

wodów, że miał dość daleko. Chcę przekonać radnych, by starali się być bliżej
mieszkańców i na przykład
dyżurować poza ratuszem
– w swoich okręgach wyborczych. Niech mieszkaniec ma możliwość przyjść
na taki dyżur radnego
w przysłowiowych kapciach. Współczesna technika
daje też wspaniałe możliwości kontaktu bez wychodzenia z domu – drogą telefoniczną, mailową, czy na
przykład za pośrednictwem
wideorozmowy przez internet – choćby przez
Skype.... Można też zorganizować czat grupowy z burmistrzem, radnymi i urzędnikami. Zamierzam to
wprowadzić. Samorząd,
moim zdaniem, powinien
też jeszcze ściślej współpracować z darłowskimi organizacjami pozarządowymi. Zasięgać ich opinii
w różnych sprawach i lepiej
je wspierać organizacyjnie
i finansowo.
– Można się spodziewać,
że poprzez nowe zarządy
osiedli i udoskonalone
formy kontaktu z decydentami mieszkańcy zasypią ratusz różnymi pomysłami i wnioskami. Czy
budżet miasta to wytrzyma?
– Byłbym rad gdyby tak
się stało i gdyby tych wniosków było bardzo dużo. A
czy da się je wszystkie w ciągu czterech lat
zrealizować? Oczywiście nie – bo nie od razu
przecież Kraków zbudowano. Jestem jednak
optymistą. Kończymy powoli wielkie w naszej
skali inwestycje komunalne – rozbudowę
portu i budowę obwodnicy. Przyjdzie więc
czas na realizację drobniejszych zadań, często
przez wiele lat odkładanych, ale bardzo przez
mieszkańców oczekiwanych. Mam na myśli
remonty podwórek, budowy nowych chodników, oświetlenia, dróg osiedlowych, parkingów, placów zabaw i wielu innych
potrzebnych mieszkańcom udogodnień.
Chciałbym, by takie zadania były priorytetem
inwestycyjnym tej kadencji. W dalszym ciągu
chciałbym byśmy kładli nacisk na rozwój infrastruktury sportowej i rekreacyjnej oraz
modernizację naszych szkół i przedszkoli.
W szkołach potrzebne są nowe pracownie
komputerowe i wyremontowane sale dydaktyczne. W ubiegłej kadencji udało nam się
w Darłowie rozwiązać problem braku miejsc
w przedszkolach. Liczba miejsc przedszkolnych znacznie wzrosła. W tej kadencji chciałbym doprowadzić do zwiększenia dostępu
do opieki żłobkowej.
– W swoim programie wyborczym deklarował Pan utworzenie uniwersytetu trzeciego wieku dla osób starszych.
– Tak, z pewnością taką instytucję powołamy. Mamy w tej sprawie sojusznika w staroście Wojciechu Wiśniowskim, który też
widzi taką potrzebę. Współpracując z powiatem zamierzamy również poprawić dostęp do różnego rodzaju usług medycznych.
Mam tu głównie na myśli poszerzenie oferty
poradni lekarzy specjalistów, ponowne

otwarcie w Darłowie rehabilitacji leczniczej
oraz reaktywację oddziału szpitalnego. Mam
nadzieję na współpracę w tej sprawie również z nowymi władzami gminy wiejskiej Darłowo.
– W Darłowie ciągle utrzymuje się bezrobocie powyżej średniej krajowej. Wielu młodych mieszkańców nie znajduje dla siebie
atrakcyjnej oferty pracy. Niewysokie są
pensje...
– Będziemy się starać poprawić sytuację
na naszym rynku pracy. Ale to niełatwe zadanie. Powiem więcej – piekielnie trudne.
Dziś większość nowych firm chce funkcjonować w pobliżu metropolii takich jak Warszawa, Wrocław, Poznań czy aglomeracja
śląska. Tam biznes ma łatwy dostęp do niezbędnej infrastruktury – takiej jak lotniska,
kolejowe i drogowe węzły komunikacyjne,
a przede wszystkim olbrzymi rynek zbytu
na swoje produkty i również szeroką bazę
pracowników o różnorodnych wysokich
kwalifikacjach. Małemu prowincjonalnemu
miastu trudno z takimi ośrodkami przemysłowymi konkurować. Ale nie załamujemy
rąk. W rozbudowie i unowocześnieniu
portu upatrujemy jeden z naszych nielicznych atutów. Chcemy, by przy porcie powstała specjalna strefa ekonomiczna, czyli
obszar, gdzie inwestujący i tworzący nowe
miejsca pracy przedsiębiorcy będą mieli ulgi
w podatkach. Ten sposób sprawdził się
w Polsce.
W ostatnich latach wiele nowych firm powstało w takiej specjalnej strefie w Koszalinie
i w Słupsku. Ale naszą rolą jako samorządu
jest jedynie stworzyć jak najlepsze warunki

do inwestowania i tworzenia nowych miejsc
pracy. To nie samorząd przecież będzie budował fabryki. Ostateczne decyzje zawsze podejmują przedsiębiorcy, którzy wybierają czy
inwestować na przykład w Koszalinie,
Słupsku, Darłowie czy może lepiej pod Goleniowem, gdzie jest regionalne lotnisko pasażerskie i towarowe, a do niemieckiej granicy
i Berlina jest bardzo blisko. Dlatego, oprócz
działań mających na celu powtórne uprzemysłowienie Darłowa, dalej konsekwentnie
będziemy wspierać rozwój budownictwa i turystyki. Te dziedziny zresztą się łączą. Każdy
budowany od nowa, czy rozbudowywany
ośrodek wczasowy, hotel, pensjonat, apartamentowiec, a nawet dom jednorodzinny
– stwarza przecież miejsca pracy, zarówno na
etapie samej inwestycji, jak i później, po jej
zakończeniu. Rolą samorządu jest w tych
obszarach stwarzanie jak najlepszych warunków do inwestowania.
– W jaki sposób?
– Różnorodny. Podstawą są uchwalane
przez radę miejską miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, które np. umożliwią budowę nowych obiektów mieszkalnych i turystycznych, tam, gdzie wcześniej
z różnych powodów budować nie można
było. Albo taka zmiana planów, by możliwa
była rozbudowa istniejących obiektów.
Samorząd również może i powinien do takich terenów, gdzie są przewidziane inwestycje, zarówno te małe np. budowa domów
jednorodzinnych, ale i te większe, doprowadzać wodę kanalizację, drogi, oświetlenie.
Ważną rolę we współczesnym świecie odgrywa również dobrze prowadzona promocja
miasta jako ciekawego miejsca do życia, wypoczynku i inwestowania oraz kształtowanie
pozytywnego wizerunku Darłowa. Konsekwentne budowanie naszej dobrej marki. Musimy wszyscy jako darłowiacy pamiętać, że
nic w tej sprawie nie jest dane raz na zawsze,
że działamy na konkurencyjnym rynku. Inne
miejscowości też przecież chcą przyciągnąć
do siebie jak najwięcej turystów i inwestorów.
Nie jesteśmy samotną wyspą. Jeśli inwestorzy,
czy to z branży przemysłowej, budowlanej
czy turystycznej odczuliby, że w Darłowie nie
ma przyjaznego dla nich klimatu, to nie łudźmy się, będą podejmować decyzje o inwestowaniu gdzie indziej. I gdzie indziej powstaną nowe miejsca pracy i trafią nowi
turyści.
– Jak Pan widzi przyszłość Darłowa?
– Był taki czas w średniowieczu, że byliśmy miastem porównywalnym ze Słupskiem, Koszalinem czy nawet Szczecinem.
Dziś wiemy, że metropolią już nigdy nie
będziemy. Ale możemy być kilkunastotysięcznym miastem dobrym do życia. Rozpoznawalnym na mapie miejscowości wypoczynkowych.
Dobrym
kurortem
nadbałtyckim z mocną marką. Wierzę, że
praca wykonana przez samorząd w ostatnich
25 latach, a zwłaszcza w okresie ostatnich 10
lat zacznie przynosić dobre owoce. Choć jest
jeszcze wiele do zrobienia to znacznie rozbudowaliśmy i unowocześniliśmy miejską infrastrukturę. Liczę, że najbliższe, nie tylko
cztery ale i następne lata, zaowocują wieloma
nowymi inwestycjami prywatnymi.
Darłowo, ze swoim nadbałtyckim położeniem, tworzące ze swoją nadmorską dzielnicą
unikalne wewnętrzne dwu-miasto ma spory
potencjał rozwojowy. Jeżeli jako mieszkańcy
dobrze wykorzystamy ten potencjał,
będziemy umieli pomimo różnić, zgodnie ze
sobą współpracować, to – jestem przekonany
że właściwie wykorzystamy nasze szanse. ❚
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Mistrzyni Finansów
Możemy być spokojni o stan
darłowskich samorządowych
finansów – czuwa nad nimi
Dorota Ratkowska, która
w Toruniu otrzymała tytuł
Mistrza Finansów Publicznych.
26 listopada 2014 zakończył się
kilkumiesięczny konkurs ogłoszony
przez PRESSCOM Sp. z o.o.
i miesięcznik „Finanse Publiczne”.
Konkurs rozegrano w dwóch kategoriach, które odpowiadają specyfice miejsca zatrudnienia uczestników: jednostki państwowe
i jednostki samorządowe. Organizatorzy podkreślają, że ideą konkursu było motywowanie księgowych i ekonomistów do
rozwoju i podnoszenia
kwalifikacji zawodowych, a celem wyłonienie i promocja najlepszych
spośród
nich.
W konkursie udział
wzięło kilkuset specjalistów od finansów z całej
Polski. Rywa-

lizujący w tych szrankach chcąc się
zakwalifikować się do finałowej
grupy musieli od 25 sierpnia do 26
listopada 2014 uczestniczyć w czterech etapach konkursu. W każdej
kategorii został wybrany jeden zwycięzca: Mistrz Finansów Publicznych w jednostkach państwowych
i Mistrz Finansów Publicznych
w jednostkach samorządowych.
Dorota Ratkowska uzyskała najwyższy wynik w obydwa konkursy
i oprócz tytułu „Mistrz Finansów
Publicznych w Jednostkach Samorządowych otrzymała dodatkowy
tytuł Mistrza Finansów Publicznych.
Dorota Ratkowska ukończyła
studia ekonomiczne w Politechnice
Koszalińskiej w 2000 r. Wiedzę uzupełniła na rocznym studium podyplomowym na Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie na
kierunku rachunkowość. Od maja
2003 r. pracuje w Urzędzie Miejskim w Darłowie na stanowisku
inspektora ds. księgowości budżetowej i sprawozdawczości w referacie Budżetu i Finansów. ❚

Darłowo jako kolejne z polskich
miast dołącza się do organizacji
ulicznych jasełek połączonych ze
wspólnym kolędowaniem. Czy
króli było trzech? Żadne zapiski historyczne nie potwierdzają tego
faktu jednoznacznie. Pewne jest to,
że były trzy dary: mirra, złoto i kadzidło. Czy w Darłowie króli będzie
faktycznie trzech…?
Faktem jest przecież, że Darłowo
to miasto królewskie – zatem czy
naszego króla może zabraknąć? Zapraszamy do udziału we wspólnym
Orszaku.

Odkrywamy
nowe talenty

W sobotę, 6 grudnia, w kinie
„Bajka” Darłowski Ośrodek Kultury
przeprowadził kwalifikacje VII
edycji przeglądu „Odkrywamy Talenty”. Profesjonalne jury obejrzało
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Rada Miasta Darłowa VI kadencji 2010-2014

Rada Miasta Darłowa VII kadencji 2014-2018

Orszak Trzech Króli w Darłowie
6 stycznia, we wtorek, ulicami
miasta przejdzie uroczysty
Orszak Trzech Króli, którzy
zgodnie z tradycją podążają za
Gwiazdą Betlejemską do
miejsca narodzin Jezusa
Chrystusa by złożyć mu pokłony
i przynieść dary.

Nr 7 (135)

6 stycznia 2015 – Darłowo. Start
16.00 – Zamek w Darłowie.

Tajemniczy magowie przybędą
do Darłowa z trzech stron świata
i spotkają się na dziedzińcu zamkowym, tutejszego Zamku Książąt
Pomorskich (godz. 16:00). Następnie przejdą ulicami: Zamkową,
Powstańców Warszawskich do
rynku miejskiego – gdzie przed ratuszem powita ich Burmistrz
Darłowa. Dalej Orszak dojdzie do
Kościoła Mariackiego gdzie złoży
pokłony i przywiezione ze sobą
dary. Tuż po tym rozpocznie się
wspólne kolędowanie, do którego
zapraszamy wszystkich mieszkańców Darłowa.

Święto Trzech Króli w kościele katolickim nazywane Objawieniem
Pańskim. Od 2010 roku w Polsce
dzień ten ponownie jest ustawowo wolny od pracy.

i wysłuchało 97 artystów.
Podczas 19 występów na scenie, najwięcej wystąpiło tancerzy i wokalistek. Najmłodsi tancerze, najgłośniej
oklaskiwani, czteroletni członkowie
Formacji „Mini” ze Szkoły Tańca „Top
Toys” rywalizowali m.in. magikiem
„Magicznym Julianem”. W finale 11

stycznia publiczność zobaczy dziesięć
występów zakwalifikowanych przez
jury. „Złota Dziesiątka” to: formacja
taneczna „CeltiQ” ze Szkoły Tańca
„Top Toys” prowadzona przez Ewelinę Nenę Nidzgorską oraz grupa
break dance „Creazy Cracers Crew”
z Darłowskiego Ośrodka Kultury pro-

wadzona przez bboya Cinka Marcina
Grzybowskiego z breakin.pl, tancerka
tańca brzucha Maria Kocińska i tancerka solowa Marika Karpała – obie
z Top Toys, wokalistki: Karolina
Ziółkowska z Bukowa Morskiego, Gabriela Chojnacka z Wiekowa, Magda
Jarzynka z Darłowa i Paulina

Bańczewska z Domasławic a także
raper Kacu Fabian Widomski
z Darłowa oraz grający punk rocka
darłowsko-koszaliński zespół Que Pasa.
Na VII Finał „Odkrywamy Talenty” 11
stycznia w kinie „Bajka” zaprasza inicjator konkursu, dyrektor Darłowskiego Ośrodka Kultury Arkadiusz Sip. ❚
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Nowe inwestycje Port – ciągła modernizacja
Darłowo jest miastem
portowym i to właśnie port jest
jego głównym motorem
rozwoju. Dlatego darłowski
samorząd dbając o zachowanie
morskiego charakteru
inwestuje w portową
infrastrukturę.

W

Przy ul. gen. Maczka finiszują prace przy budowie chodników.

październiku i listopadzie zakończyła się
w porcie budowa nowego basenu rybackiego i rozbudowa
Nabrzeża Słupskiego, a już rozpoczynają się dalsze inwestycje portowe. Obie inwestycje są ze sobą powiązane technologiczne i funkcjonalnie, a ich łączna wartość wyniosła
ponad 22 mln zł. Infrastruktura, która
powstała w ramach obu projektów
stanowi największy wartościowo
projekt infrastrukturalny, jaki został
zrealizowany w ostatnich dziesięcioleciach przez miasto Darłowo.
W celu rozbudowy infrastruktury nowego basenu rybackiego,
położonego pomiędzy rzeką Grabową a przepompownią, ogłoszono
niedawno kilka przetargów na inwestycje, m.in. budowę hal magazynowych, toalet, kanalizacji sanitarnej i drogi dojazdowej, ogrodzenie
basenu rybackiego i budowa terminala odpraw pasażerskich w porcie.

Trwa budowa terminala odpraw granicznych w Darłówku Zachodnim.
Wymienione inwestycję są finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego
„Zrównoważony rozwój sektora
rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.
Środek 3.3 „Inwestycje w portach
rybackich, miejscach wyładunku
i przystaniach”, z Projektu Interface
Plus oraz ze środków własnych samorządu.
Przeprowadzone
wcześniej
prace projektowe, analityczne, aplikacyjne, konsultacyjne, a przede
wszystkim starania burmistrza
Darłowa spowodowały, iż w październiku miasto podpisało umowy

o dofinansowanie z ARiMR
w Szczecinie. Wartość podpisanych
aneksów to ponad 12 mln zł.
Wszystkie te obiekty zostaną wzniesione w stu procentach ze środków
unijnych. Łączna wartość środków,
które pozyskał samorząd miasta
Darłowo na budowę nowej infrastruktury portowej, rybackiej,
w Darłówku Zachodnim to kwota
34 mln zł.
Niezależnie od bezpośrednich
inwestycji w infrastrukturę portową
realizowana jest budowa drogi dojazdowej do Portu Morskiego w Darłowie.
L. WALKieWicZ

Nowy plac zabaw

Widok z ronda przy ul. A. Mickiewicza na drogę dojazdową do portu.

6 listopada burmistrz Darłowa podpisał umowę z wykonawcą – firmą Educarium Sp. z o.o. z Bydgoszczy w sprawie
budowy nowego placu zabaw w parku przy byłym Urzędzie Gminy w zakolu ul. M.C. Skłodowskiej. Na zakup i zamontowanie oraz urządzenie placu zabaw kilkukrotnie ogłaszano przetargi, z których wycofywali się ich potencjalni
realizatorzy.
Koszt inwestycji to 369 000 zł, a 55 proc. tej kwoty pokryje Europejski Fundusz Rybacki i budżet państwa. Na bezpiecznej nawierzchni zamontowane zostaną m.in. urządzenia:
parkour, huśtawka Ptasie gniazdo, lej wspinaczkowy, wieże, warsztat piaskowy, skrzynia do wspinaczki, Aktiv Park
– moduł gong, megafon, dzwoneczki i talerzyki.
Teren będzie ogrodzony.
Oświetlono ul. Księżnej Anny.

Droga dojazdowa do portu od ul. A. Mickiwicza do ul. Wojska Polskiego.

Droga dojazdowa do portu od ul. Lotników Morskich do ul. A. Mickiewicza.

świecą już nowe lampy na ul. Wierzb

bowej.
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Remont „Kamienicy
pod Kogą”
Wspierają Darłowo
Zakończyły się prace
przy budowie chodników
w Darłowie przy ulicy
S. Żeromskiego.

W Darłowie rozpoczęto
rewitalizację i renowację
wyjątkowego zabytku –
kamienicy armatorskiej.

P

osadowiona na skrzyżowaniu ulic Rynkowej i Powstańców Warszawskich
zabytkowa kamienica pochodzi
z XVIII wieku. Niegdyś należała
do zamożnej rodziny armatorów,
którzy prawie 100 lat temu ufundowali fontannę z rybakiem. Kamienica to jedna z najstarszych budowli
– można rzec klejnot architektury
pomorskiej.
Przedstawiciele samorządu darłowskiego, wspólnoty mieszkaniowej, urzędu konserwatora zabytków, przedstawiciele niemiecko
– polskiej fundacji ochrony zabytków kultury oraz pani Ute Kranitzki – prywatna fundatorka spotkali się niedawno, aby ustalić

zasady współpracy w ratowaniu
bezcennej budowli.
Do tej pory na remont udało się
pozyskać oprócz środków własnych
i kredytu, który zaciągnęła wspólnota; dotację 50 tysięcy złotych
z Darłowskiej Lokalnej Grupy Rybackiej, której szefuje A. Klimowicz.
25 tysięcy złotych przekazał marszałek województwa, a pani Kranitzki z Niemiec 85 tys. euro. Miasto
zadeklarowało wykonanie w przyszłym roku robót kanalizacyjnych
na podwórzu. Rozpoczęty właśnie
remont dachu pochłonie około 270
tysięcy złotych. Prace dekarskie
mają zakończyć się do marca 2015
roku. Następnie rozpoczną się roboty przy elewacji budynku
– Koszt remontu i rewitalizacji
przekroczy 1 milion złotych. W kosztach remontu dachu kwotą 158 tys.
złotych zobowiązała się partycypować Niemiecko-Polska Fundacja
Ochrony Zabytków Kultury, pozostałą część finansuje Wspólnota Miesz-

kaniowa – mówi Szymon Krawczuk,
zarządca Wspólnoty. Dzięki poparciu
darłowskiego samorządu na remont
elewacji zarząd wspólnoty pozyskał
z Darłowskiej Lokalnej Grupy Rybackiej kwotę 49.900 zł. Na renowację
elewacji i dalsze remonty potrzeba co
najmniej 581 tys. zł.
Wspólnota rewitalizację przeprowadzi etapowo i w pierwszej
kolejności zajmie się elewacjami budynku. Liczą, że dzięki staraniom
na odnowę tego cennego zabytku
otrzymają stosowne wsparcie finansowe z Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego. Również darłowski samorząd zajmie się
na swój koszt remontem podwórka,
usunięciem szamba i związanymi
z tym badaniami archeologicznymi.
– Mamy nadzieję, że dzięki
wspólnemu działaniu i pomocy finansowej uda sie uratować darłowski klejnot architektury pomorskiej – twierdzi przedstawiciel
wspólnoty mieszkaniowej. ❚

Nowy osiedlowy parking
Na osiedlu przy ul. Stanisława
Wyspiańskiego darłowski samorząd rozpoczął prace przy budowie
miejsc postojowych, odwodnienia
i oświetlenia.

Zakres robót obejmuje również
wymianę istniejących rurociągów,
kanału deszczowego z rur PCV, wykonanie zasuw burzowych i całkowitą wymianę oraz zagęszczenie

gruntu. Prace mają kosztować
118.708,26 zł. W przyszłym roku zostanie zrealizowany drugi etap obejmujący budowę parkingu i miejsc
postojowych. ❚

Przy ul. Polnej zamontowano kilkanascie super oszczędnych lamp ledowych

Teraz ta ulica jest dużo bardziej
bezpieczna. Za 220 tysięcy złotych
Starostwo Powiatowe w Sławnie
zmodernizowało chodniki na odcinku od Lidla do ulicy Długiej
i Portowej. Nowe chodniki wraz
z kanalizacją deszczową zostały
wykonane z kostki betonowej.
Sławieński Starostw Wojciech Wiśniowski poinformował nas, że w
roku 2015 na całej długości ulicy Że-

romskiego zostanie położony asfalt.
Jednocześnie prowadzono roboty
przy budowie zatoki autobusowej
i chodnika przy ul. O.D. Tynieckiego
(droga wojewódzka nr 203) na odcinku od ul. M. Curie-Skłodowskiej
do cmentarza św. Gertrudy. Inwestycję realizuje Zachodniopomorski
Zarząd
Dróg
Wojewódzkich
w oparciu o porozumienie z burmistrzem Darłowa. Darłowski samorząd
opracował projekt i wyasygnował 20
tys. zł, a ZZDW pokryje koszty budowy w wysokości 140 tys. zł. W roku
przyszłym planuje się rozpoczęcie budowy całego odcinka ul. Tynieckiego,
aż do drogi na Cisowo. ❚

Osiedlowe inwestycje

Oświetlenie na ul. Brzozowej, Wierzbowej i Przemyslowej oraz zjazd na
ul. Wiśniowej.

Dzięki niewielkim nawet
zmianom ulic, chodników,
podwórek, nasze otoczenie
w sposób systematyczny ulega
poprawie.
Niedawno zbudowano oświetlenie drogowe i zamontowano nowe
super oszczędne lampy ledowe na

ulicach Wierzbowej i Brzozowej oraz
trzech lamp na ul. Przemysłowej.
Ogółem zamontowano tam 14 lamp,
które kosztowały 121 tys. zł. Zmieniły się także ul. Leśna i ul. Wiśniową
gdzie zbudowano zjazd i chodnik.
Dzięki tej inwestycji osiedle uzyskało
bezpośrednie połączenie z drogą wojewódzką nr 205. Inwestycję kosztowała 104,5 tys. zł. ❚

Zrobiono nowy zjazd z ul. Leśnej na ul. Wiśniową.
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Ślubowanie
1 grudnia na sesji Rady Miejskiej
inaugurującej VII kadencję radni i burmistrz
Arkadiusz Klimowicz złożyli ślubowanie.

Krystyna
Sokolińska
Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Darłowie
Pochodzę z Darłowa. Ukończyłam
Liceum Ogólnokształcące
w Darłowie, a następnie studia
w Koszalinie na kierunku administracja. Pracuję w Powiatowym
Urzędzie Pracy w Sławnie na stanowisku dyrektora. Moje hobby
to książki i podróże.
(wywiad z przewodniczącą RM
na stronie 8)

Czesław Woźnak

Zbigniew Grosz

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej i członek
komisji planowania,
rozwoju i gospodarki
morskiej Rady Miejskiej
w Darłowie

Przewodniczący komisji
rewizyjnej i członek
komisji planowania,
rozwoju i gospodarki
morskiej.

urodził się w 1952 r. w miejscowości Przyzórz w woj. łódzkim.
W Darłowie mieszka od roku
1974. Obecnie jest dyrektorem
oddziału Agencji Ochrony
„Szabel” w Darłowie.
Jako wiceprzewodniczący RM
będzie starł się dalej poprawiać
miejską infrastrukturę i otoczenie
poszczególnych osiedli oraz
będzie działał na rzecz
współpracy Rady miejskiej
z mieszkańcami

Urodzony w 1947 r. w Kościerzynie. W Darłowie mieszka od
roku 1970. Wykształcenie średnie
techniczne. Pracuje jako inspektor
w Zarządzie Portu Morskiego
Darłowo. Hobby – konie.
W kadencji 2014–2018 w okręgu
nr 7 (osiedle Bema i Wiejska) będę
się starał o dokończenie budowy
całej ulicy gen. Stanisława Maczka,
budowę placu zabaw wraz z osiedlowym boiskiem „orlik”, oświetlenie ulic: gen. Władysława
Andersa, Wiejskiej, gen. Stefana
Roweckiego, zmianę planu przestrzennego zagospodarowania dla
osiedla Bema, wykonanie kanalizacji na ul. Polnej oraz zagospodarowanie „Inkuli”.

Z

godnie z tradycją sesję inaugurującą nową kadencję otworzył radny senior, czyli najstarszy
wiekiem radny. Obecnie jest nim Edward
Ziółkowski. Następnie piętnastu radnych złożyło ślubowanie.
W składzie nowej Rady Miejskiej znajduje się 11 radnych
z Komitetu Wyborczego Wyborców Arkadiusza Klimowicza: Dudziński Roman, Grosz Zbigniew, Herdzik Andrzej, Maciąg Jerzy, Madalińska-Marciniak Ewa, Podgórska
Dorota, Potomska Renata, Różańska Krystyna, Sokolińska
Krystyna, Woźniak Czesław, Ziółkowski Edward. Z Komitetu Wyborczego Wyborców „Twoje Darłowo” radnymi
zostali: Breszka Paweł, Masłowski Piotr, a Komitetu
Wyborczego Wyborców „Aktywne Darłowo” radnymi są
– Basandowska Ewa i Gorgol Robert.
Burmistrz serdecznie podziękował mieszkańcom Darłowa za udział w wyborach. Osobno podziękował Zbigniewowi Groszowi za współpracę i przewodniczenie radzie przez 11 lat oraz Bożenie Magier, która została
przewodniczącą komisji zdrowia w radzie powiatu sławieńskiego, a także byłym radnym: Krzysztofowi Cybulskiemu, Bogdanowi Sajko i Marianowi Wysockiemu.
Po krótkiej przerwie kandydaturę Krystyny Sokolińskiej
na przewodniczącą RM zgłosił ustępujący przewodniczący Zbigniew Grosz, uzasadniając, że ma ona wielkie
doświadczenie samorządowe i cieszy się dużą sympatią
wielu mieszkańców. Dodajmy, że Krystyna Sokolińska
w wyborach zdobyła aż 59 procent poparcia w swoim
okręgu wyborczym. To najlepszy wynik procentowy pośród wszystkich radnych.
Drugim kandydat na fotel przewodniczącego – Paweł

się w 1971 r. w Sławnie. W Darłowie mieszka od urodzenia. Wykształcenie średnie. Praca – dyrektor operacyjny w firmie „Stały
Ląd”. Zainteresowania – nowoczesne techniki zarządzania.
Hobby: sporty wodne, fotografia,
kraje basenu Morza Bałtyckiego.
Chce spowodować, aby Darłowo
było dumne ze swojego Darłówka,
zaś Darłówko szczęśliwe z przynależności do Królewskiego Darłowa.

Krystyna Różańska
Przewodnicząca komisji
edukacji, kultury
i turystyki
oraz członek komisji
spraw społecznych.
Urodziła się w 1946 w Polanowie. Od roku 1950 mieszka
w Darłowie, w tym od 18 lat na
osiedlu Wieniawskiego. W Miejskim Gimnazjum im. S. Dulewicza uczyła młodzież języka
polskiego i miłości do Małej
Ojczyzny. W regionalizmie dostrzega sojusznika w pracy
dydaktyczno-wychowawczej
i kulturalnej. Zdobyła uprawnienia
przewodnika turystycznego. Ludzi
i ich sprawy przedstawia w artykułach zamieszczanych w prasie
lokalnej w „Echu Darłowa”,
„Darłowiaku”, „Obserwatorze
Lokalnym”. Przyczyniła się
do nadania szkole imienia S. Dulewicza i ufundowania sztandaru
szkolnego. Będę się starać
w nowej kadencji m.in. o upamiętnienie pierwszego latarnika
– Edwarda Zawadzkiego; budowę pomnika – ławeczki z Leopoldem Tyrmandem, który rozsławił Darłowo; budowę
nowoczesnego Centrum Kultury
wraz z Miejską Biblioteką; utworzenie Muzeum o życiu pionierów i związków darłowian
z morzem; budowę cmentarnego
kolumbarium, czyli ścian z pomieszczeniami na urny z prochami zmarłych; dom opieki dla
starców; nowe ukwiecone barierki mostu na deptaku.

Andrzej Herdzik
Przewodniczący Komisji
Planowania, Rozwoju
i Gospodarki Morskiej
i członek komisji edukacji,
kultury i turystyki
w Radzie Miejskiej.
Urodził się w 1968 w Darłowie
i mieszka w nim od urodzenia.
Wykształcenie – średnie techniczne. Pracuje w miejskim
Przedsiębiorstwie Gospodarki
Komunalnej jako mistrz
wodociągów.
Zainteresowania – historia
współczesna, nowe technologie,
hobby – wędkarstwo, żeglarstwo,
turystyka.
Dla mieszkańców Darłowa,
a szczególnie dla mojego osiedla
będę się starał o:
– modernizację dróg miejskich,
– wdrażanie energooszczędnych
form oświetlenia miasta
– poprawę bezpieczeństwa mieszkańców i turystów poprzez rozbudowę monitoringu miejskiego,
– modernizację podwórek,
miejskich placów zabaw, terenów
zielonych,
– rozwój infrastruktury sportowej
dla aktywnego spędzania czasu
dzieci, młodzieży i dorosłych,
– szerszą współpracę z organizacjami pozarządowymi.

Renata Potomska
Przewodnicząca komisji
spraw społecznych i członek komisji edukacji, kultury i turystyki.
Urodziła się w 1961 w Sławnie.
W Darłowie mieszka od urodzenia.
Wykształcenie wyższe oraz dodatkowo Studium Pedagogiczne
i Podyplomowe Studium Etnologiczne w UMK w Toruniu. Pracuje
jako dokumentalista w dziale
edukacji i promocji w Muzeum
Zamek Książąt Pomorskich w Darłowie. Zainteresowania: regionalizm i promocja dziedzictwa kulturowego, szeroko pojęta
działalność społeczna i charytatywna (honorowe krwiodawstwo,
honorowe członkostwo w organizacjach pozarządowych).
Zamierzenia radnej: wspieranie
wszelkich działań prospołecznych
– w tym walka z wykluczeniem
społecznym – w oparciu o ścisłą
współpracę z instytucjami pomocowymi i stowarzyszeniami,
w tym kilkupokoleniowym wolontariatem. Zacieśnienie współpracy
z Zespołem Interdyscyplinarnym.
Umacnianie tożsamości regionalnej. Poznanie potrzeb mieszkańców okręgu i Darłowa poprzez
jeszcze bliższe z nimi kontakty.

Breszka został zgłos
skiego (KWW Twoje D
wodniczącą Rady Mi
Otrzymała 13 głosów
2 głosy.
Na wiceprzewodn
sława Woźniaka. W k

Ewa Basandowska
członek dwóch komisji gospodarczo-budżetowej oraz edukacji,
kultury i turystyki Rady Miejskiej
w Darłowie. Lat 36. W Radzie
miejskiej reprezentuje okręg nr 12
i KWW „Aktywne Darłowo”.

Robert Gorgol

Paweł Breszka
członek trzech komisji: rewizyjnej,
planowania, rozwoju i gospodarki
morskiej oraz spraw społecznych
Rady Miejskiej w Darłowie urodził

członek dwóch komisji: edukacji,
kultury i turystyki oraz komisji
spraw społecznych w Radzie
Miejskiej – urodzony w 1979 r.
w Sławnie. W Darłowie mieszka
od urodzenia, wykształcenie
wyższe, Absolwent Politechniki
Koszalińskiej oraz Uniwersytetu
Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Animator kultury, organizator takich wydarzeń jak:
Festiwal Reggaenwalde, Noc
Świętojańska, Pchli Targ, Melanż
Muzyczny, muzyk zespołu „Świadomość”, Zgagafari”, „Maczku
Paczke”, „Niezbędny Balast”, na-
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wadzić do powstania w naszej
części osiedla miejsca wypoczynku
dla dorosłych wraz z placem zabaw
dla dzieci. Postaram się wychodzić
naprzeciw oczekiwaniom
mieszkańców poprzez częstsze
z nimi kontakty. Liczę na to, że
w pracy w komisji planowania,
rozwoju i gospodarki morskiej będę
mogła wpływać na taki kształt
planu zagospodarowania przestrzennego Darłowa, który pozwoli
na większe inwestowanie
przedsiębiorców, co przełoży się na
powstanie konkretnych miejsc
pracy.

Roman Dudziński

zony przez radnego Piotra MasłowDarłowo). W tajnym głosowaniu przeiejskiej wybrano Krystynę Sokolińską.
w, a jej kontrkandydat Paweł Breszka

niczącego rady miejskiej wybrano Czekońcowej części obrad głos zabrał Ar-

kadiusz Klimowicz, który określił priorytety działania na
najbliższe cztery lata. Zapowiedział, że przez najbliższe
cztery lata, wspólnie z powiatem i gminą wiejską Darłowo
będzie dążył do poszerzenia dostępności do usług zdrowotnych i do lekarzy specjalistów, ponieważ służba
zdrowia będzie jednym z priorytetów na nową kadencję.
W najbliższych latach będzie się kończyć era wielkich in-

uczyciel i wychowawca w Zespole
Szkół Morskich w Darłowie, pracownik Darłowskiego Ośrodka
Kultury, przewodniczący Stowarzyszenia Kultura Sztuka Region.
Zainteresowania: edukacja obywatelska, ekologia, kultura, wegetarianizm, muzyka, turystyka
górska.
Jako radny będę starał się, aby decyzje Rady Miejskiej, jako niezależnego organu uchwałodawczego,
były przede wszystkim ukierunkowane na potrzeby mieszkańców.
Budżet obywatelski powinien dysponować większą kwotą i przede
wszystkim musi mieć jasne zasady
określające możliwości jego wykorzystania. Chciałbym ułatwić
i usprawnić dostęp do informacji
związanych z pracą Rady Miejskiej, np. poprzez systematyczne
internetowe publikacje uchwał,
protokołów sesji. W mojej pracy
chciałbym aktywnie współpracować z organizacjami pozarządowymi i wspierać inicjatywy obywatelskie. Ważne jest również
nawiązywanie dobrych relacji z lokalnymi przedsiębiorcami, co mogłoby prowadzić do zmniejszenie
bezrobocia w Darłowie, przyciągnięcie nowego kapitału. W swojej
pracy będę chciał zwrócić uwagę
na potrzebę pozyskiwania pieniędzy nie tylko na duże inwestycje,
ale także na promocję i podniesienie atrakcyjności turystycznej
miasta, kulturę, edukację, sport,
pomoc społeczną. Darłowo potrzebuje nowego spojrzenia na renowację i promocję zabytków architektury Darłowa, kamienic, rynku
miejskiego, parków. Od tego jak
dbamy o naszą miejską przestrzeń
zależy postrzeganie nas przez tu-

westycji komunalnych, które były niezbędne dla rozwoju
Darłowa. Teraz nadchodzi czas mniejszych inwestycji takiego typu jak: place zabaw, małe boiska, podwórka,
urządzenia rekreacyjne, czy osiedlowe drogi i chodniki.
Natomiast – jak poinformowała przewodnicząca – sesje
i komisje rady miejskiej będą się odbywać popołudniami,
by umożliwić udział w nich mieszkańcom Darłowa. ❚

rystów. Jako radny wybrany przez
określonych mieszkańców
w swoim okręgu chciałbym sprostać potrzebom jakie w trakcie
mojej pracy wynikną podczas spotkań, sesji i prywatnych rozmów
z sąsiadami.

zentuje w radzie miejskiej okręg
nr 2 i KWW „Twoje Darłowo”.

cuje w Starostwie Powiatowym
w Sławnie w Wydziale Komunikacji i Dróg. Zainteresowania: kulinaria i medycyna naturalna.
W Radzie Miejskiej będę zabiegała
przede wszystkim o: – poprawę infrastruktury drogowej, budowa nawierzchni ulic: Kurpińskiego Karola, Żeleńskiego Władysława
i Ogińskiego Michała Kleofasa;
– modernizację ul. Szymanowskiego Karola, której zarządcą jest
Starosta Sławieński; – modernizację
placu zabaw przy ul. Ks. Anny i ul.
Karłowicza Mieczysława; – budowa
drogi dojazdowej do nowo wybudowanej hali sportowej przy
ul. Fryderyka Chopina.

Przewodniczący komisji
gospodarczo-budżetowej
i członek komisji
rewizyjnej.
Urodził się w 1959 w Smorawinie.
W Darłowie mieszka i pracuje od
roku 1980. Ukończył szkołę średnią
o profilu społeczno-prawnym. Jest
emerytowanym funkcjonariuszem
pożarnictwa i pracuje jako komendant ochrony w Agencji Ochrony
„Skorpion”. Moje zainteresowania
to pszczelarstwo, ogrodnictwo,
sport, historia nowożytna, w szczególności I i II wojna światowa.
Jako radny będę zabiegał za budową mieszkań socjalnych; dokończeniem rozpoczętych dużych inwestycji; rozpoczęciem i realizacją
mniejszych inwestycji osiedlowych
jak: parkingi, chodniki, place
zabaw, drogi osiedlowe; zacieśnieniem współpracy z organizacjami pozarządowymi takimi jak:
Rodzinne Ogrody Działkowe,
kluby sportowe, fundacje pomocy
rodzinom osób niepełnosprawnych, kluby seniora.

Jerzy Maciąg
członek trzech komisji gospodarczo – budżetowej, planowania, rozwoju i gospodarki
morskiej oraz edukacji, kultury
i turystyki Rady Miejskiej
w Darłowie. Przewodniczący
Klubu Radnych „Dobre Darłowo” w składzie którego znajduje się 11 radnych wybranych
z Komitetu Wyborczego Arkadiusza Klimowicza. Lat 55.
Zainteresowania sport i edukacja młodzieży.

Piotr Masłowski
członek dwóch komisji planowania,
rozwoju i gospodarki morskiej oraz
edukacji, kultury i turystyki Rady
Miejskiej w Darłowie. Lat 51 repre-

Ziółkowski
Edward
Ewa Madalińska-Marciniak

członek dwóch komisji: spraw
społecznych oraz gospodarczo-budżetowa w Radzie Miejskiej
– urodzona w 1977 r. w Stargardzie
Szczecińskim. W Darłowie mieszka
od urodzenia. Wykształcenie
wyższe administracyjne, studia podyplomowe z zakresu prawa pracy
i inżynierii ruchu drogowego. Pra-

Dorota Podgórska
członek dwóch komisji: rewizyjnej
oraz planowania, rozwoju i gospodarki morskiej Rady Miejskiej
w Darłowie urodziła się w 1962 r.
w Darłowie i tu mieszka od urodzenia. Wykształcenie średnie
– bezrobotna. Zainteresowania:
działalność wolontaryjna, kontakt
z przyrodą (praca na działce).
Zamierzenia: chciałabym dopro-

wiceprzewodniczący komisji rewizyjnej i członek komisji gospodarczo-budżetowej Rady Miejskiej
w Darłowie – urodził się
w roku 1944 w Chełmnie Pomorskim. W Darłowie mieszka od
roku 1946. Wykształcenie średnie
ogólnokształcące. Obecnie jest
emerytem. Zainteresowania: turystyka i sport. W Radzie Miejskiej
będzie uczciwie i aktywnie uczestniczył w jej pracach.
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Chcę być jeszcze bliżej
ludzkich spraw
Rozmowa z krystyną Sokolińską, nową przewodniczącą Rady Miejskiej
– Jest pani doświadczonym samorządowcem. Uzyskała pani
bardzo dobry wynik w wyborach.
teraz rozpoczyna pani czwartą kadencję. Zacznijmy od krótkiego
podsumowania minionej kadencji.
– Ostatnie cztery lata na pewno
nie należały do łatwych, ze względu
na utrzymujący się kryzys gospodarczy w kraju. Nam jednak udało
się wiele, wykonaliśmy szereg kosztownych działań inwestycyjnych
w miejską infrastrukturę co zaowocuje kolejnymi inwestycjami komunalnymi i prywatnymi , a w dalszej
konsekwencji nowymi miejscami
pracy dla naszych mieszkańców.
– w ostatnich latach Darłowo
przeżywa
bezprecedensowy
boom inwestycyjny. Zapewne
miała pani na to wpływ podczas
minionych kadencji. Proszę powiedzieć co pani wspierała szczególnie i czym się można pochwalić?
– Jako radna miałam udział we
wszystkich działaniach wspieranych przez samorząd. To przede
wszystkim inwestycje drogowe
i portowe, czyli m.in. budowa nowego basenu rybackiego w porcie
Darłowo, przedłużenie Nabrzeża
Słupskiego, budowa terminala odpraw granicznych, budowa nabrzeża czołowego i slipu, nabrzeży
i bulwaru rekreacyjnego wzdłuż
parku Conrada, poprawa dojazdu
do portu morskiego z sieci dróg krajowych i wojewódzkich poprzez budowę dróg oraz tworzenie portu
wielofunkcyjnego. To również
wspieranie naszej młodzieży i dzieci
poprzez budowę kompleksu boisk
sportowych, placu zabaw przy
Szkole Podstawowej nr 3, rozbudowa sali sportowej w Zespole
Szkół im. S. Żeromskiego, montaż
całorocznych siłowni zewnętrznych
zlokalizowanych w sześciu miejscach w mieście. Nie można nie
wspomnieć również o budowie
chodników, remontach dróg
i oświetlenia.
– Ma pani dobre kontakty z wyborcami. Co ich zdaniem powinno
ulec zmianie w naszym mieście?
– Moi wyborcy zwracali uwagę
na konieczność remontu podwórek,
budowy parkingów, jak również
konieczności poprawy w zakresie
ochrony zdrowia, dostępności do
lekarzy specjalistów i opieki szpitalnej w Darłowie.
– Co by pani chciała zmienić
w Darłowie?
– Pragnę aby objąć w większym
stopniu ofertą pomocy i wsparcia
zdolnych, utalentowanych uczniów
zwłaszcza z rodzin niezamożnych.
Chciałabym aby nasze starania
i podejmowane działania w rozwój

Starosta
po raz drugi
Po listopadowych wyborach
samorządowych w powiecie
sławieńskim radni powiatowi
odbyli już dwie sesje. Wybrali
starostę, przewodniczącego
rady oraz szefów i członków
komisji.
Nowy – stary starosta sławieński Wojciech Wiśniowski jest
pierwszym szefem powiatu pełniącym swoją funkcję drugą kadencję. Radni, na wniosek starosty
powołali na stanowisko jego zastępcy Jana Krawczuka. Darłowo
w radzie powiatu będą także reprezentować Bożena Magier (przewodnicząca komisji zdrowia),
Magdalena Gąsecka (wiceprzewodnicząca rady powiatu) oraz
Eugeniusz Berliński.
– Rewolucji w samorządzie powiatowym nie będzie w tej kadencji
– mówi o najbliższych działaniach

starosta Wojciech Wiśniowski.
– Będziemy spokojnie realizować
nasze założenia, o których informowaliśmy w trakcie kampanii. Przede
wszystkim, wespół z samorządem
Darłowa i gminy wiejskiej, zajmiemy się ułatwieniem dostępności
do specjalistycznej opieki zdrowotnej i próbą ponownego otwarcia
oddziału szpitalnego. Będzie też
realizowanych wiele działań społecznych – choćby szykowany do
otwarcia uniwersytet trzeciego
wieku oraz związanych z edukacją.
Szkoła Morska to przecież bardzo
ważna i jedna z nielicznych takich
w Polsce szkół ponadgimnazjalnych
– podsumowuje starosta.
Podczas inauguracyjnej sesji
Rady Powiatu w Sławnie podziękowania z rąk starosty Wiśniowskiego
odebrali darłowscy radni minionej
kadencji. Dyplomy gratulacyjne
otrzymali Tomasz Bobin, Waldemar
Śmigielski i Krzysztof Walków. ❚

w obiektywie

miejskiej infrastruktury przyniosły
duże efekty w ilości wielu miejsc
pracy.
– Jak wygląda sytuacja na
darłowskim rynku pracy? i czy
widzi pani możliwość jej zmiany?
– Sytuacja na darłowskim rynku
pracy jest podobna jak w całym powiecie sławieńskim. Nieznacznej
poprawie ulega w okresie sezonu
turystycznego. Wszystkie podejmowane działania przez samorząd
lokalny mają na celu poprawę sytuacji na naszym lokalnym rynku
pracy. Mam nadzieję, że za cztery
lata osiągniemy zdecydowanie
niższe wskaźniki bezrobocia w naszym mieście .
– Jak sobie pani wyobraża Darłowo i Darłówko za cztery lata?
– No cóż, sądzę, że nasze
Darłowo będzie jeszcze piękniejsze
i bogatsze w nowe inwestycje nie

tylko turystyczne, a oferta naszego
miasta w branży turystycznej
będzie coraz atrakcyjniejsza. Mam
nadzieję, że turystyka w Darłowie
będzie lepiej się rozwijała przy
współpracy z powiatem i gminami
ościennymi.
– Jak będzie przebiegać bezpośrednia współpraca rady z mieszkańcami Darłowa?
– Zamierzamy wyjść naprzeciw
oczekiwaniom naszych mieszkańców i być bliżej ich spraw oraz zachęcić do wspólnych inicjatyw. Dostosujemy godziny i miejsca naszych kontaktów do możliwości
uczestnictwa mieszkańców w posiedzeniach komisji, sesjach, jak
również bezpośrednich kontaktów,
nastąpi również zmiana w zarządach osiedli. Liczymy na Państwa pomoc, życzliwość i współpracę. ❚

burmistrz dziękuje byłemu już radnemu krzysztofowi Cybulskiemu
za dobrą współpracę w ostatnich dwóch kadencjach rady miejskiej.
Podobne podziękowania spotkały radnych poprzedniej kadencji:
bogdana Sajko i Mariana wysockiego, którzy nie zasiedli w gronie
obecnej rady.

Komisje – tu tworzy się plany
3 grudnia, podczas drugiej
cześć pierwszej sesji nowej
Rady Miejskiej, powołano nowe
komisje, ustalono ich składy
i wybrano przewodniczących.
Zgodnie ze statutem miasta,
w radzie działa pięć komisji:

● Komisja Rewizyjna Rady
Miejskiej – Zbigniew Grosz został
jej przewodniczący, a członkami
Dorota Podgórska, Paweł Breszka,
Roman Dudziński i Edward
Ziółkowski.
● Komisji Gospodarczo-Budżetowej przewodniczy Roman Du-

dziński, a w jej skład wchodzą: Ewa
Basandowska, Ewa MadalińskaMarciniak, Jerzy Maciąg i Edward
Ziółkowski.
● Komisją Planowania, Rozwoju i Gospodarki Morskiej kieruje
Andrzej Herdzik, a zasiadają w niej:
Dorota Podgórska, Paweł Breszka,

Zbigniew Grosz, Jerzy Maciąg, Piotr
Masłowski, Czesław Woźniak.
● Komisja Edukacji, Kultury
i Turystyki Rady pracować będzie
pod przewodnictwem Krystyny
Różańskiej, a zasiadają w niej: Ewa
Basandowska, Renata Potomska,
Robert Gorgol, Andrzej Herdzik,

Jerzy Maciag, Piotr Masłowski.
● W Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Darłowie
przewodniczącym została Renata
Potomska, a członkami: Krystyna
Sokolińska, Krystyna Różańska,
Ewa Madalińska – Marciniak, Robert Gorgol i Paweł Breszka.
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Budżety dla mieszkańców!
Budżet Obywatelski to
wielka szansa dla każdego
darłowianina, aby żyło się
tu łatwiej, a jednocześnie
można było zrealizować
własne pomysły służące
wszystkim.

N

a uroczystym spotkaniu
burmistrza, zarówno
z autorami zwycięskich
projektów, jak i z autorami wniosków budżetów obywatelskich,
które nie uzyskały w głosowaniu
nominacje do realizacji oraz z członkami zespołu ds. budżetu obywatelskiego, padło wiele pozytywnych
słów.
Przy analizie przebiegu wyłaniania obywatelskich pomysłów
Arkadiusz Klimowicz bardzo wysoko ocenił frekwencję w głosowaniu na poszczególne zadania
oraz inwencję pomysłodawców,
którym chciało się przekuć pomysł
w konkretny projekt. A projekty
były różnorodne. Ostatecznie do
realizacja zakwalifikowano pięć,
które otrzymały największą liczbę
głosów.
◆ ◆ ◆
„Naukowy ogród pełen tajemnic” (1073 głosów) autorstwa
Moniki Kosowskiej, to pomysł na
ciekawe zajęcia praktyczne dla
dzieci. Poznają tajniki pogody oraz
przeprowadzą doświadczenia związane z wodą, glebą i powietrzem.
Wykorzystają technologię IT. Będą
uprawiać ogródek warzywny, zadbają o karmik i budkę lęgową dla
ptaków. Podręczniki na bok. Realizacja w SP nr 3 kosztem – 19011,04
zł.
◆ ◆ ◆
„Zabawa bez granic – huśtawka
ogrodowa dla niepełnosprawnych” (937 głosów) autorstwa Katarzyny Tocha. Projekt zakłada
montaż metalowej huśtawki – platformy na placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 2 w Darłowie,
z którego korzystają także podopieczni Dziennego Ośrodka Reha-

bilitacyjno-Terapeutycznego.
Sprzęt jest specjalnie przystosowany i przeznaczony dla dzieci
i młodzieży niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Huśtawka pozwala na
zabawę niepełnosprawnej osoby
bez konieczności wyjmowania jej
z wózka. Dzięki niej osoby poruszające się na wózkach będą mogli
aktywnie, bez barier, uczestniczyć
w rekreacji na świeżym powietrzu
i cieszyć się nią w gronie rówieśników.
◆ ◆ ◆
„Multimedialne gabinety polonistyczne” (788 głosów) autorstwa
Joanny Witkowskiej. Dzięki realizacji projektu dwa gabinety języka
polskiego w Zespole Szkół im. Stefana Żeromskiego w Darłowie zostaną wyposażone w sprzęt multi-

W głosowaniu nad Budżetem
Obywatelskim wzięło udział
2235 mieszkańców Darłowa.
Do urny wrzucono 1490 głosów,
a przez Internet zagłosowało
745 osób
medialny służący młodzieży do lepszego przygotowania się do egzaminów maturalnych i egzaminów
zawodowych. Umożliwi to również
m.in. interaktywne korzystanie z zasobów muzeów czy galerii sztuk
dostępnych online. Koszt – 20 tys. zł
◆ ◆ ◆
„Zagospodarowanie dziedzińca
szkolnego przy sali gimnastycznej
w Zespole Szkół im. Stefana Żeromskiego” (707 głosów) autor-

Bezcenni dawcy. Dziękujemy!
115 litrów życiodajnego płynu
oddali w tym roku darłowscy
dawcy. 5 grudnia spotkali się
w Ratuszu, aby podsumować
roczną, owocną działalność.
Osiągnięcia Darłowskiego Klubu
Honorowych Dawców Krwi w 2014
roku są imponujące. Przeprowadzono 12 sesji krwiodawstwa,
w których 40 członków klubu oddało 115 litrów najcenniejszego
i niezastępowanego leku.
Artur Hara, prezes darłowskich
krwiodawców, zwrócił uwagę na
owocną współpracę z burmistrzem
Miasta i starostą powiatu oraz rozwijające się wsparcie ze strony
władz gminy Darłowo. Podziękował za upominki od włodarzy

dla najofiarniejszych krwiodawców.
Zbigniew
Mielczarski
w imieniu Burmistrza podziękował
krwiodawcom za ich ofiarność
i miłość bliźniego. Pogratulował
towarzyszących krwiodawstwu

Krwiści rekordziści
Dariusz Sobczak, Monika Mrówczyńska, Piotr Jaźwiński, Mateusz Fatla, Marcin Masterniak.
Wymienieni krwiodawcy mają
od 4 do 16 litrów oddanej krwi.
działań na rzecz dzieci m.in. Góra
Grosza, Pluszaki dla dzieciaków
oraz inne zbiórki rzeczowe i finansowe. Pogratulował Arturowi

Harze za skupienie w jednym
klubie ratujących życie mieszkańców Darłowa. Są tu bowiem
uczniowie, duchowni, żołnierze,
nauczyciele. Dużą liczbę krwiodawców stanowią kobiety.
Wręczył najbardziej ofiarnym
krwiodawcom podarunki. Wyróżnionymi zostali: Artur Hara,
Jerzy Rokosz, Alfred Cichocki,
Marcin Materiak, Krzysztof Tomankiewicz, Patrycja Kaffke, Piotr
Sawicki, Robert Wencel, o. Łukasz
Śliwiński.
Uczestnicy podkreślali, że o oddawaniu krwi decyduje wewnętrzny imperatyw. On decyduje,
że po dwóch miesiącach od ostatniej
zbiórki (w przypadku pań trzy miesiące) chcą dać cząstkę siebie kolejnym potrzebującym. ❚

stwa Pani Joanny Byrwa, Chcielibyśmy, aby teren przy szkole
zmienił się w zadbane miejsce rekreacyjno-wypoczynkowe dla rodziców, pracowników i mieszkańców Darłowa. projekt pozwoli na
ustawienie na dziedzińcu ławek
i stołów oraz na zagospodarowanie
ternu zielonego by stworzyć miłą
atmosferę do wypoczynku. Koszt
projektu 20 tys. zł.

w bezpiecznym miejscu. Parking
rowerowy zlokalizowany przy
Placu Kościuszki, róg Placu Kościuszki i ul. Kościelnej. Koszt
2984,60 zł
Oprócz gratulacji spotkanie przerodziło się w burzę mózgów,
z której wyłoniły się recepty na
jeszcze lepszą II edycję budżetu
obywatelskiego.

◆ ◆ ◆
„Parking rowerowy – Centrum
Darłowo” (672 głosów) autorstwa
Pani Kariny Wiernickiej. Przejazdy rowerowe to nie tylko przyjemność, ale i dodatkowa dawka
zdrowia. Cały świat przesiada się
na rowery. Parking rowerowy
w centrum miasta pozwoli młodzieży szkolnej, mieszkańcom
i turystom pozostawić rower

Początek nowej edycji budżetu
obywatelskiego rozpocznie się
już w marcu przyszłego roku.
Środków nie będzie mniej,
promocja
poszczególnych
zadań będzie trwała co najmniej kilka tygodni, a sposób
głosowania ulegnie częściowej
zmianie.

Nas śnieżna zima nie zaskoczy.
Dbajmy o Nasze Miasto.
Burmistrz Miasta Darłowo
przypomina Właścicielom
nieruchomości w Darłowie, iż należy zapewnić
utrzymanie czystości i porządku przez uprzątnięcie
błota, śniegu, lodu i innych
zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż
nieruchomości, przy czym
za taki chodnik uznaje się
wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu
pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości zgodnie z Art. 5
ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz.U. z 2013 r.
poz. 1399 z późn. zm.).
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Pomoc dla
potrzebujących

Jak co roku pod koniec
listopada w większych
sklepach i marketach
Darłowa odbyła się
zbiórka żywności. Zebrano
ponad 330 kilogramów
najróżniejszych artykułów
spożywczych.

W

naszym mieście prowadzono
zbiórkę
w trzech Biedronkach,
Lidlu, Netto, Intermarche i Bato.
W zbiórce uczestniczyli wolonta-

riuszez ZSM, Miejskiego Gimnazjum, Szkolnych Klubów wolontariusza w Kopnicy, LO i ZSS w Darłowie, Dobiesławiu, Jeżyczkach,

330,5 kg
żywności zebrano w tym
roku:136 kg mąki, 65 kg
cukru, 54 litry olejów
i tłuszczów, 46,3 kg makaronów, 14,7 kg czekolady
i słodyczy, 6,4 kg konserw.

Przedświąteczny
jarmark
W sobotę, 13 grudnia,
w nadwieprzańskim ogrodzie
położonym pomiędzy
XVIII-wiecznym „Gościńcem
Zamkowym” a Zamkiem
Książąt Pomorskich odbył się
„Bożonarodzeniowy Jarmark”.
Do tej pory nie odkryte miejsce
na kiermasz okazało się
rewelacją.
Tradycja jarmarków bożonarodzeniowych wywodzi się z Niemiec
i trwa tam od kilku stuleci. Najbardziej okazałe odbywają się w Berlinie, Krakowie, Wrocławiu. Teraz
Królewskie Miasto Darłowo dołączyło do tej pięknej tradycji dzięki
Emilii Buller pomysłodawczyni i organizatorce jarmarku.
Ustrojone bajkowo stragany
wypełniły się ozdobami świątecznymi, choinkami, leczniczymi nalewkami, suszonymi grzybami,
stroikami, choinkowymi bombkami, biżuterią z bursztynu, rękodziełem, świątecznymi wypiekami,

słodyczami, bakaliami, kompotami
babuni, przysmakami, pachnącymi
kiełbasami i szynkami. Za jedyne
2 złote polskie można było sobie
wybić XIV-wiecznego podwójnego
szeląga księcia Bogusława XIV,
dawniej bitego w darłowskiej mennicy.
Przy choince i muzyce Darłowskiej Orkiestry Dętej oraz zespołu
Scherzo Mikołaj grzecznym dzieciom rozdawał prezenty. Na
miejscu można było ugasić pragnienie znakomitą herbatą, grzańcem lub piwem i spróbować
wędzonej lub grillowanej darłowskiej kiełbasy albo lokalnych specjałów. Na wszystkich kupujących,
spożywających i sprzedających spoglądał z darłowskiego zamczyska
król Eryk Pomorski. Wyjątkowa,
świąteczna atmosfera przyciągnęła
na darłowski jarmark tłumy mieszkańców i trochę turystów. Niekiedy
trudno się było przecisnąć. Następny taki jarmark dla mieszkańców i turystów odbędzie się latem
– mówi Emilia Buller. ❚

WOŚP:
przygotowania
do

Czyszczenie
pełną parą

23. Finału

Dyrektorzy darłowskich szkół
otrzymali od władz miasta
niecodzienny prezent ciśnieniową myjkę.
Trudno zaliczyć nowo zakupione urządzenie do prezentu mikołajkowego, ale mimo wszystko
budzi wśród dyrektorów darłowskich szkół zadowolenie. Dlaczego?!
Od kilku miesięcy monitorowane przez sławieński Sanepid
placówki szkolne otrzymywały decyzje o wyczyszczeniu zabrudzonej
lamperii. Ponieważ była zrobiona
natryskowo, dlatego tradycyjne
środki nie pomagały. Zamówienie
skutecznego czyszczenia przy pomocy specjalnej myjki to kosztowało np. usługi np. Szkołę Podstawową nr 3 jednorazowo około 7 tys.
zł. Jeżeli pomnożymy to przez trzy
placówki, to wychodzi spora
kwota. Stąd decyzja władz miejskich, aby kupić urządzenie, które
rozwiąże problem odświeżenia
ścian w szkołach i przyniesie wymierne oszczędności, bo koszt zakupu to 12 tys. zł.
Pierwsze prace ruszyły. Jak
mówi Pani Kamila Knuta, kierownik gospodarczy w Szkole Pod-

Korlinie, KW Emerytów oraz z Miejskiej Świetlicy Środowiskowej.
Zebrane artykuły spożywcze trafiły do Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej, skąd jeszcze przed świętami trafią do potrzebujących,
a głównie do prowadzących dożywianie: Hospicjum, PKPS-u, Caritasu,
Ośrodka
Rehabilitacji
Niepełnosprawnych, na paczki dla
biedniejszych mieszkańców, a słodycze na Darłowską Laponię.
Organizatorzy zbiórki gorąco
dziękują wolontariuszom, za udział
w charytatywnej akcji, która zwraca
uwagę społeczeństwa na problem
ubóstwa i niedożywienia w kraju. ❚

Brawo!

11 stycznia 2015 roku, po raz 23
zagra Wielka Orkiestra Świątecznej
Pomocy. W sztabie w Zespole Szkół
im. Stefana Żeromskiego w Darłowie
trwają intensywne prace i przygotowania do kolejnego finału.

Straż Miejska w Darłowie

Z pomocą bezdomnym
Pracownicy „Trójki” na razie
eksperymentują, ale niedługo ruszą pełną parą.
stawowej Nr 3 myjka jest skuteczna,
choć wiele zależy od jakości detergentu.
Ze względu na hałas jaki wywołuje maszyna jej eksploatacji
w czasie lekcji nie jest możliwa,
pierwsze większe czyszczenia zostaną wykonane podczas przerwy
świątecznej, a później w okresie
ferii. ❚

Spadki temperatury poniżej zera
i nadchodzące mrozy powodują, że
w szczególnie trudnej sytuacji są
osoby bezdomne. Dla nich fale
chłodów bywają realnym zagrożeniem dla zdrowia i życia. Strażnicy
wspólnie z przedstawicielami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
a niekiedy z Policją przeprowadzili
trzy wzmożone kontrole miejsc,
w których przebywać mogą osoby
pozbawione dachu nad głową.
Sprawdzali zwłaszcza pustostany,
ogródki działkowe, piwnice i inne
pomieszczenia stanowiące najczęstsze schronienia dla bezdomnych. Według informacji MOPS-u
11 osób z Darłowa przebywa

w schroniskach lub innych miejscach opieki bezdomnych, 8 osób
mieszka w różnych miejscach
i jedna osoba na strychu. Komendant Straży Miejskiej poinformował, że po przeprowadzonej
kontroli, na terenie naszego miasta,
zlokalizowano dziewięć osób bezdomnych. Każdej z nich zaoferowana została pomoc w odwiezieniu
i załatwieniu miejsca w schronisku
dla bezdomnych w Koszalinie,
które prowadzi Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta, albo w
innym miejscu opieki bezdomnych.
Do tej pory na szczęście nikt w
naszym rejonie nie zmarł z powodu
mrozu, ani nie zgłaszał odmrożeń.

Strażnicy apelują do mieszkańców, aby nie byli obojętni wobec
problemu osób bezdomnych. Reagujmy, gdy zauważymy, że ktoś
potrzebuje naszej pomocy. Miejsca
przebywania osób bezdomnych
można zgłaszać pod numerem
Straży Miejskiej: 94 314 34 97.
Informacje takie można też przekazywać całodobowo na Policję dzwoniąc pod numer 112 lub 997. Wystarczy jedna informacja, aby
podjęte zostały natychmiastowe
kroki. Na pewno nikt nie pozostanie bez pomocy i wsparcia – w
razie potrzeby strażnicy zabiorą
potrzebującego do schroniska lub
wezwą pomoc medyczną. ❚
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W niedzielę, 14 grudnia, Klub
Morsów Darłowscy Twardziele
uroczyście obchodził
dziesięciolecie istnienia.
Jubileusz uczczono paradą,
kąpielą i towarzyską biesiadą.

W

jubileuszowym spotkaniu,
na plaży przy hotelu
„Apollo” w Darłówku
Wschodnim, udział wzięło prawie 300
morsów. Przybyli oni z podobnych
klubów z Kołobrzegu, Koszalina,
Drawska Pomorskiego, Łeby, Korzybia,
Postomina, Białogardu, Szczecinka. Po
paradzie, z transparentami po Darłówku
Zachodnim i stanowiskach artyleryjskich
położonych na wydmach przystąpiono
do gimnastycznej rozgrzewki, a następnie do kąpieli w zimnych o tej porze
roku wodach Bałtyku. Kąpieli w wodzie
o temperaturze 2 stopni Celsjusza przyglądało się i uwieczniało w swoich aparatach ponad pięciuset zziębniętych darłowiaków i turystów. Po kąpieli na
morsów i widzów czekała grochówka
i grillowania kiełbasa z boczkiem. Dalsza
część uroczystości odbywała się w sali
teatralnej hotelu „Apollo”. Tam delegacje
zaprzyjaźnionych klubów składały jubilatom życzenia, kwiaty i upominki. Specjalny list gratulacyjny jubilatom przekazała w imieniu burmistrza darłowa
Angelika Kulisch. Natomiast założyciele
darłowskiego klubu morsów Marian Laskowski i Zbigniew Pajewski udzielali
wywiadów dziennikarzom prasowym,
radiowym i telewizyjnym.
Każdy z morsów otrzymał pamiątkowy dyplom i plakietę. Jak informuje
nas komandor darłowskich Twardzieli
Marian Laskowski w każdą niedzielę
w samo południe przy hotelu „Apollo”
kąpią się darłowskie morsy. Klub
Morsów Darłowscy Twardziele liczy
30 osób.

10 lat darłowskich
Twardzieli

Historia
W okresie swojego istnienia członkowie klubu wchodzili do lodowatej
wody Bałtyku, jezior i rzek 240 razy i przebywali w niej 3600 minut tj. 60 godzin.
Uczestniczyli w międzynarodowych
i światowych zlotach morsów. ❚

Ocalił od zapomnienia

Opowieść o kombatantach Ziemi Darłowskiej
28 listopada, w siedzibie
Polskiego Komitetu Pomocy
Społecznej w Darłowie, odbyła
się promocja książki powstańca
warszawskiego i porucznika
Armii Krajowej Kazimierza
Kuligowskiego pt. „Kombatanci
Ziemi Darłowskiej”.
Licznie przybyli na nią kombatanci i ich rodziny, burmistrz
Darłowa, przedstawiciele duchowieństwa, policji, placówek, kulturalnych i oświatowych. Arkadiusz
Klimowicz
wręczył
autorowi i jednocześnie prezesowi
Miejsko-Gminnego Koła Związku
Kombatantów RP i Byłych
Więźniów Politycznych pamiątkowy medal z okazji 70. rocznicy
wybuchu Powstania Warszawskiego, okolicznościowy dyplom
od szefa Urzędu ds. Kombatantów
i
Osób
Represjonowanych
Związku Powstańców Warszawskich oraz książkę z okolicznościowym numizmatem wydanym
w związku z 70. rocznicą wybuchu
Powstania Warszawskiego. Pro-

mocję wydawnictwa poprowadził
burmistrz Darłowa.
Książka w ujęciu alfabetycznym
podaje szereg zwięzłych informacji
o 561 zmarłych kombatantach Ziemi
Darłowskiej, których prochy znajdują
się w darłowskiej nekropolii oraz na
cmentarzach w najbliższej okolicy.
Autor poprzez benedyktyńską pracę
zamieścił w publikacji m.in. daty urodzin i śmierci, stopnie wojskowe,
pseudonimy, informacje o służbie
wojskowej i ruchu oporu, rodzaje
otrzymanych odznaczeń. Książka
upamiętnia kombatantów ze wszystkich armii i ugrupowań walczących
przeciwko okupantom niemieckim
i sowieckim na wszystkich frontach
w czasie i po II wojnie światowej.

Podziękowania
Wydanie księgi kombatantów
sfinansował darłowski samorząd. Redakcją, składem komputerowym i projektem okładek
zajęli się Dorota Kuriata, Justyna
Andrulewicz i Daniel Frącz.

Autor zbierał informacje i pracował nad książką przez kilkanaście
lat. W końcowej części zamieścił
listę i informacje o 34 czynnych
kombatantach Ziemi Darłowskiej.
Niewątpliwie jest to wielkie dzieło
upamiętniające tych, którzy walczyli o wolną Polskę, dołożyli swoją
cegiełkę do jej budowy oraz osiedli
na Pomorzu Środkowym.
Kazimierz Kuligowski wspominał trudności związane z zebraniem informacji i faktów zamieszczonych
w
książce
oraz
podziękował Arkadiuszowi Klimowiczowi i wolontariuszom za
wsparcie finansowe i pomoc w wydaniu publikacji. Proboszcz o. Stanisław Piankowski porównał wydawnictwo do księgi zmarłych braci
zakonnych w oparciu, o którą
można się modlić za dusze i pamięć
tych, którzy walczyli o wolną
Polskę. Zainicjował też krótką modlitwę za dusze ujętych w książce
kombatantów.
Publikacja jest nieocenionym
źródłem informacji dla rodzin
i krewnych, przyjaciół oraz badaczy
Małych Ojczyzn. ❚

Powstaje Rada
Seniorów

W Gościńcu Zamkowym, który stał
się miejscem spotkań seniorów,
którzy w ramach projektu
„Darłowo dla seniorów – seniorzy
dla Darłowa” tworzyli przez
ostatnie miesiące statut Rady
Seniorów w Darłowie.
Będzie on przez kilka miesięcy konsultowany z mieszkańcami Darłowa,
następnie zostanie poddany ocenie
prawnej. Potem pochylą się nad nim
radni Rady Miejskiej i prawdopodobnie w drugim kwartale 2015 r.
burmistrz Miasta ogłosi wybory do
Rady Seniorów.
Dotychczasowy wysiłek seniorów
okazał się bezcenny, bo bez ich opracowanego dokumentu dalsze działania nie mogłyby zaistnieć. Dlatego
szczególnie dziękujemy zespołowi
w skład którego wchodzą: Danuta
Puczyńska, Joanna Witkowska, Jan
Rosenkiewicz, Wacław Tylenda,
Jan Skórski, Marianna Terczyńska,
Zbigniew Stańczak, Sabina Łagocka,
Jadwiga Sidoryk, Jerzy Surowiec,
Bożena Tomalak, Teresa Miksza,
Janusz Kasperek, Zygmunt Arłukowicz, Zbigniew Mielczarski.
Projekt współfinansowanego jest ze
środków Rządowego Programu na
rzecz Aktywności Osób Starszych na
lata 2014-2020.

