s Specjalna wkładka podsumowująca dwa lata pracy samorządu s 4-5 Darłowiacy mają
wielkie serca – o pracy naszych wolontariuszy s 6-7 Jak świętowaliśmy Dzień Niepodległości
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Budżet na 2017

Priorytet – jasne ulice
57,5 mln zł – dochody, a 62,5 mln zł wydatki – tak wygląda budżet Darłowa na 2017 rok.
Na inwestycje przeznaczono 7 mln złotych.

15

listopada burmistrz Arkadiusz
Klimowicz przesłał radzie miejskiej i regionalnej izbie obrachunkowej projekt budżetu Darłowa na 2017
rok. Dokument zakłada dochody na niespełna
57,5 miliona złotych i wydatki na prawie 62,5
miliona złotych.
Planowany pięciomilionowy deficyt zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych. 55,5
miliona złotych pochłoną wydatki bieżące,
czyli całoroczne koszty utrzymania miasta
i jego instytucji takich jak np.: szkoły i przedszkola (również niepubliczne), instytucje
kultury, sportu i opieka społeczna. Aż milion
złotych kosztuje samorząd całoroczne utrzymanie ulicznego oświetlenia, a 1,3 miliona
sprzątanie ulic i utrzymanie zieleni miejskiej.
Prawie 5 milionów kosztować będzie samorząd opieka społeczna. Z tej sumy miasto zamierza wydać 600 tysięcy złotych na dożywianie biedniejszych mieszkańców.
Większość bieżących wydatków zaplanowano na poziomie spodziewanego wykonania
w roku obecnym, ale są wyjątki. Przewidziano
nieznaczne zwiększenie dotacji dla klubów
sportowych i innych organizacji społecznych.
Pracownicy samorządowi otrzymają 3-procentową podwyżkę.
Prawie 7 milionów złotych samorząd zaPrzedstawiciele sześćdziesięciu darłowskich firm wzięli udział w „śniadaniu
biznesowym” zorganizowanym przez
miasto w Centrum Konferencyjnym
Hotelu Jan w Darłówku. „Śniadanie biznesowe” to nowa ciekawa forma szkolenia
adresowanego do lokalnego biznesu.
W trakcie kilkugodzinnej konferencji
przekazano przedsiębiorcom najnowsze informacje, między innymi
na temat pozyskania dofinansowania
z Darłowskiej Lokalnej Grupy Rybackiej,
Środkowopomorskiej Grupy Działania
i Powiatowego Urzędu Pracy oraz preferencji przy inwestowaniu w darłowskiej
specjalnej strefie ekonomicznej.
Prelegenci szkolący przedsiębiorców
wystąpili bezpłatnie a wszystkie koszty
udostępnienia sali i przygotowania
poczęstunku wziął na siebie partner
„śniadania biznesowego” Hotel Jan
Janiny i Zygmunta Kroplewskich.

Utrzymanie szkół i przedszkoli to największy wydatek w przyszłorocznym budżecie Darłowa.
mierza wydać na inwestycje. Będzie ich około
trzydziestu, w większości niewielkich. Najkosztowniejsze z nich to budowy ulic: Dąbrowskiego, Dygasińskiego, Kossaka, Fałata i Zygmunta III Wazy oraz zagospodarowanie terenu
po dawnym miasteczku ruchu drogowego
przy ulicy Traugutta. – Zaproponowałem
radnym budżet nastawiony na rozwiązywanie

problemów mieszkańców. Problemów często
przez lata odkładanych na później. Przykładem
niech będzie budowa nowego oświetlenia
ulicznego. W przyszłym roku zamierzamy
nadrobić większość, a może i wszystkie zaległości. Ulice do tej pory pogrążone w ciemnościach dostaną nowoczesne, energooszczędne
oświetlenie – zapowiada burmistrz. ❚

Samorząd wspiera
przedsiębiorców

Oczyszczalnia:
kontrola
wypadła dobrze

Podczas wakacji żadnych nieoczyszczonych ścieków do Strugi
Darłowskiej nie zrzucano – stwierdzono po kontroli inspekcji środowiska
w darłowskiej oczyszczalni.
❚ W wakacje, część darłowiaków, zwłaszcza
mieszkających w pobliżu tak zwanej Strugi
Darłowskiej narzekało na intensywny odór
wydobywający się z tego rowu.
Przypomnijmy, że do Strugi odprowadzane są oczyszczone ścieki z miejskiej
oczyszczalni ścieków w Żukowie Morskim.
Struga na swoim początkowym odcinku
służy jako odstojnik dla zawiesiny będącej
składnikiem już oczyszczonych ścieków wypływających z oczyszczalni.
W wyniku interwencji w Zachodniopomorskim Wojewódzkim Inspektoracie
Ochrony Środowiska wszczęto kontrolę funkcjonowania darłowskiej oczyszczalni. Z jej
ustaleń wynika, że „w sezonie letnim, jak również w skutek funkcjonowania kanalizacji ogólnospławnej na terenie miasta Darłowo, włączonej do
kanalizacji sanitarnej, do oczyszczalni dopływały
nadmierne ilości ścieków powodując przeciążenie
hydrauliczne oczyszczalni (...), czego konsekwencją
było wymywanie osadu czynnego do odbiornika
ścieków i zakłócenie biologii oczyszczania.”
To właśnie te dopuszczone przepisami
osady rozkładając się w Strudze powodowały nasilony odór. Żadnych nieoczyszczonych ścieków do Strugi nie zrzucano. Kontrola wykazała incydentalne, nieznaczne
przekroczenie wartości stężeń wskaźników
zanieczyszczeń wypuszczanych w oczyszczonym ścieku do Strugi.
W wyniku tych uchybień kontrolerzy nałożyli mandat w wysokości 300 złotych.
Kontrola inspektora ochrony środowiska
niejako potwierdziła, że Darłowo potrzebuje
modernizacji i rozbudowy swojej oczyszczalni ze względu na wzrastający z roku na
rok wakacyjny ruch turystyczny. Wybudowana w 2001 r. oczyszczalnia w pełni zaspokaja potrzeby mieszkańców przez 10 miesięcy, ale latem z powodu przyjazdu tysięcy
turystów się „korkuje”. Dzieje się to szczególnie przy deszczowej pogodzie, która powoduje zwiększony dopływ ścieków, ponieważ cześć kanalizacji deszczowej jest
połączona z kanalizacją sanitarną.
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej, które jest właścicielem oczyszczalni opracowało koncepcję jej unowocześnienia. Szacunkowy koszt tej inwestycji to
27 milionów złotych. Firma będzie starać się
pozyskać dotację unijną na to zadanie.
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Powstanie
darłowski
targ rybny
Międzynarodowa inicjatywa
ma zaowocować
powstaniem w Darłówku
Zachodnim miejsca
bezpośredniej sprzedaży
ryb.
❚ Na wniosek burmistrza Darłowa
miasto przystąpiło do międzynarodowego Programu Południowy
Bałtyk do realizacji projektu „Fish
Markets”. W tym ciekawym przedsięwzięciu uczestniczą również
partnerzy z Niemiec, Szwecji,
Danii i Litwy. Jego celem jest stworzenie targów rybnych (miejsc bezpośredniej sprzedaży ryb), rozwój
dziedzictwa kulturowego w zakresie rybołówstwa przybrze-

żnego, edukacja, promocja rybołówstwa przybrzeżnego, promocja
restauracji serwujących dania
z ryb, stworzenie platformy internetowej.
Pierwsze spotkanie uczestników
projektu odbyło się w dniach 27 – 29
września w Greifswaldzie w Niemczech. Opracowano wstępny harmonogram działań.
Jeżeli wszystko ułoży się zgodnie
z założeniami to targ rybny powstanie w Darłówku Zachodnim
w miejscu, gdzie obecnie znajduje
się parking przylegający do Lokalnego Centrum Pierwszej Sprzedaży
Ryb przy ulicy Kotwicznej.
Planowany termin realizacji inwestycji to lata 2018-2019.

Zagospodarowanie
Inkuli – ciąg dalszy
Wiaty, grill, ławki i kosze na śmieci, a także oczyszczona toń zbiornika
wodnego Inkula – w tym rekreacyjnym miejscu zakończono właśnie
realizację jednego z projektów Budżetu Obywatelskiego.

B

udowa altan rekreacyjnych
wraz z wyposażeniem
przy wschodniej stronie
zbiornika, to pomysł prezesa
darłowskiego koła PZW Piotra Ebla.
Spodobał się mieszkańcom, którzy
go wybrali w ramach realizacji
tegorocznego budżetu obywatelskiego. Dzięki temu zbudowano
i posadowiono dwie drewniane
wiaty oraz murowanego grilla.
Każdą z altan wyposażono w dwa
solidne stoły i cztery ławki. Teren
wokół wiat i grilla wysypano
żwirem. Projekt wart był 32.600
złotych.
Wody zbiornika dzierżawi

W OBIektyWIe

Wyróżniono burmistrza
Z okazji jubileuszu 25-lecia Związku Miast i Gmin Morskich, na uroczystym posiedzeniu w Szczecinie, prezes
ZMiGM Andrzej Bojanowski wręczył Arkadiuszowi Klimowiczowi – burmistrzowi Darłowa medal 25-lecia
za zasługi dla Związku. Przedstawicielami darłowskiego samorządu w ZMIGM byli również: Tomasz Bobin
(także wyróżniony medalem), Zbigniew Grosz, a obecnie jest nim Waldemar Śmigielski, dyrektor zarządu Portu
Morskiego Darłowo.

i zarybia darłowskie Koło PZW
„Łosoś”. Dlatego wędkarze już
wcześniej uporządkowali teren.
Korzystając z kolejnej edycji
Budżetu Obywatelskiego na rok
2017 wiceprzewodniczący Zarządu
Osiedla Bema Paweł Krakowiak
złożył projekt na dalsze zagospodarowanie tego rekreacyjnego terenu. Projekt przewiduje m.in.: budowę ścieżki pieszo-rowerowej,
trawnika
posadzenie
roślin
krzewów i drzew, zakup i posadowienie stojaka na rowery ustawienie śmietnika i dalszych ławek
oraz wyznaczenie miejsca na
ognisko. Projekt w głosowaniu

mieszkańców został przyjęty do realizacji w 2017 roku. Po dalszym
zagospodarowaniu terenu będzie
to nowe dobre miejsce dla wypoczynku, plażowania, uprawiania
wędkarstwa i rekreacji.
Równocześnie w wyniku starań
burmistrza Darłowa pod koniec
września miasto podpisało akt
notarialny i przejęło nieodpłatnie
blisko 3 hektary ziemi od Agencji
Rolnej Skarbu Państwa przylegające do zbiornika wodnego
z przeznaczeniem docelowo na tereny rekreacyjne Parku Miejskiego
dla osiedla Bema i Królowej Jadwigi. ❚

Miasto nie musi
oddać dotacji
❚ Kilka miesięcy temu media donosiły o tym, że samorządowi
Darłowa może grozić zwrot aż 7
milionów złotych z tytułu rzekomo
nieprawidłowego wykorzystania
funduszy unijnych. Sprawa dotyczyła dotacji, jakie miasto Darłowo
uzyskało z programu unijnego na
inwestycje w porcie rybackim.
Z takimi zarzutami Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rol-

nictwa w Szczecinie od samego początku nie zgadzał się burmistrz
Arkadiusz Klimowicz. Twierdził,
że miasto w pełni wywiązało się
z umów związanych z udzieloną
dotacją.
Powtórna kontrola, zlecona na
skutek odwołania się miasta od
decyzji ARiMR, zakończyła się dla
Darłowa pomyślnie. Miasto żadnej
dotacji zwracać nie musi. ❚

Darłowskie hospicjum
zatrudni pielęgniarki
Dom Hospicyjno-Opiekuńczego Caritas im. Bp Czesława
Domina w Darłowie przy ulicy Wiejskiej nr 9

zatrudni od zaraz kilka pielęgniarek lub opiekunek
medycznych na umowę o stałą pracę.
W sprawie warunków pracy proszę się kontaktować z księdzem
dyrektorem Krzysztofem Sendeckim telefonicznie pod
nr 606 600 250, 662 046 656 lub
e-mail: hospicjum.darlowo@caritas.pl

Wydawca:

Miasto Darłowo, plac Tadeusza Kościuszki 9
76-150 Darłowo
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Jubileusz Zespołu Szkół im. S. Żeromskiego

60 lat nauki i wychowania
Mszą świętą w Kościele Mariackim 15 października rozpoczęły się uroczyste obchody 60-lecia Zespołu Szkół im. Stefana
Żeromskiego w Darłowie.

P

o mszy nastąpiło złożenie
kwiatów na cmentarzu na
grobach nauczycieli i absolwentów, a potem uczestnicy uroczystości przeszli ulicami miasta
do swojej szkoły. Tam zwiedzano
szkołę i oglądano kroniki z przed
lat.
Z okazji jubileuszu wydano monografię licząca 178 stron, która
podsumowała działalność tej zasłużonej placówki oświatowej. Jej
autorką jest Danuta Szkopińska,
absolwentka szkoły i wieloletnia
kronikarka oraz nauczyciel – bibliotekarz. Wraz z książką wydano
płytę CD ze zdjęciami dokumentującą wszechstronną działalność
szkoły. W sali sportowej, po
wprowadzeniu sztandaru szkoły

5261
absolwentów różnego
typu szkół opuściło
w ciągu 60 lat mury
placówki ❚

i odśpiewaniu hymnów Polski
i Szkoły głos zabrał Bogdan Herbeć
– dyrektor ZS. Powitał on serdecznie przybyłych gości: władze
miasta Darłowa, byłych dyrektorów
szkoły, absolwentów, pedagogów,
pracowników i uczniów. Z podsumowania wynika, że na przestrzeni
minionych dziesięcioleci szkoła
wykształciła 5261 absolwentów
różnego typu szkół.

Historia wielu szkół
Historię szkoły przybliżyła Danuta Szkopińska. Dowiedzieliśmy
się, że w szkole uczyło 238 nauczycieli, a zarządzało nią 9 dyrektorów.
Począwszy od roku 1956 w budynku szkoły mieściły się szkoły
o różnorodnym profilu kształcenia.
Liceum Ogólnokształcące działa
nieprzerwanie od momentu wzniesienia szkolnego budynku. Wieczorowe Liceum dla Pracujących
istniało w latach 1957-1976, Zasadnicza Szkoła Rolnicza (1969-1974),
Zasadnicza Szkoła Ogrodnicza
(1974-1976), Szkoła Podstawowa
nr 2 w latach1956-1968 i 1981-2000,
Liceum Zawodowe (1993-2002),

Liceum Profilowane (2002-2009),
Zasadnicza Szkoła Zawodowa istnieje od roku 1991.
W obecnym roku szkolnym uruchomiono nowy kierunek kształcenia. Otworzono przy współpracy
z Politechniką Koszalińską Technikum Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej. Od 1 września
1981 szkoła stała się Zespołem
Szkół. Stefan Żeromski jest patronem szkoły od roku 1966.

#Dyrektorzy
Gustaw Andrzej Cichocki (19561964);
Zbigniew Stańczak (1964– 1970);
Stanisław Huzarek (1970-1975);
Antoni Nagrabecki (1975-1985);
Dorota Jaźwińska (1985-1996),
Jozefa Stańczak (1997-2001);
Bogdan Herbeć (2001-2002
i od r. 2009 nadal);
Wiesław Lesner (2002-2003);
Dorota Morawska (2003– 2009).

Diamentowy Stefan
Z okazji jubileuszu ufundowano
i wręczono statuetki „Diamentowych Stefanów”. Otrzymali je: Jozefa Stańczak, Dorota i Wojciech
Morawscy, Bartosz Arłukowicz, Arkadiusz Klimowicz, Dariusz Kos,
Daria Pikulik oraz Marianna i Jerzy
Surowiec.
Podczas uroczystości uczniowie
klas pierwszych złożyli ślubowanie
na sztandar szkoły. W części artystycznej wystąpili szkolny zespół
wokalno-muzyczny i Artur Hamerling (gitara) z solistką. Podczas uroczystości diamentowego jubileuszu
głos zabrał Arkadiusz Klimowicz
– burmistrz Darłowa i absolwent
tego Liceum.
– W tym szczególnym dniu dyrekcji, gronu pedagogicznemu,
wszystkim byłym i obecnym pracownikom szkoły, uczniom, rodzinom i absolwentom składam
gratulacje i podziękowania oraz
słowa uznania za wkład w sześćdziesięciolecie funkcjonowania
szkoły, a przez to w rozwój Królewskiego Miasta Darłowa. Szkoła
w trakcie sześciu dekad swojego istnienia wykształciła rzesze absolwentów, wśród nich wielu wybitnych, którzy dobrze zasłużyli się

i dalej pracują na rzecz naszej Ojczyzny – dziękował burmistrz.
Przekazując gratulacje i życzenia
jubileuszowe burmistrz wręczył
sporej grupie nauczycieli okolicznościowe nagrody. Dopełnieniem
jubileuszu było uroczyste otwarcie i

poświęcenie nowej pracowni komputerowej, a Stowarzyszenie Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego
im. Stefana Żeromskiego utworzyło
galerię portretów dyrektorów kierujących szkołą na przestrzeni 60
lat. ❚
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Powstał film dokumentalny o Darłowskim Centrum Wolontariatu

25 października odbyła się uroczysta premiera filmu dokumentalnego, który jest podsumowaniem blisko dekady działalności
darłowskich społeczników. Ma inspirować ludzi do aktywnych działań.

J

ego realizacja była możliwa
dzięki dotacji z budżetu
Województwa Zachodniopomorskiego w 2016 roku. Pomysł na
film zrodził się w głowach Joanny
Witkowskiej, Justyny Tepurskiej, Joanny Byrwy i Magdy Burduk, które
napisały projekt i otrzymały niewielką dotację na ten cel. Scenariusz
stworzyli sami wolontariusze,
którzy na przestrzeni dziesięciu lat
podejmowali się wielu zadań, ciekawych przedsięwzięć. Produkcją
dokumentu zajął się Marcin Golik
z kreatywnie.org, który już wcześniej współpracował z darłowską
instytucją. Przypomnijmy, pięć lat
temu to właśnie on wraz z wolontariuszami z Darłowa zrealizował teledysk Wolontariusz.
Prace nad filmem trwały od
sierpnia tego roku. W efekcie powstał przeszło dwudziestominutowy dokument, pokazujący jak
ważna jest idea wolontariatu, jego
rozwijanie oraz promowanie. Film

„Nakręceni wolontariusze” ma inspirować ludzi do aktywnych
działań i zachęcać do podejmowania własnej aktywności. Ukazuje
pomysły i ich realizacje, ludzi zaangażowanych społecznie, zawiera
najważniejsze idee wolontariatu,
ukazuje kierunki i nurty pracy społecznej na wielu płaszczyznach. Jest
podsumowaniem blisko dziesięcioletniej pracy wielu wspaniałych
ludzi, którzy budowali i tworzyli

#
Darłowski wolontariat to ponad
700 osób zrzeszonych
w 23 oddziałach, punktach
i centrach, ale także osoby indywidualne – scaleni wspólnym mianownikiem nieprzymuszonej dobrej woli i chęci bezinteresownego
działania dla drugiego człowieka,
dla swojej lokalnej społeczności,
miasta czy najbliższego otoczenia.

Fot. Magda Burduk & Marcin Golik

wolontariat w mieście króla Eryka
a także ciężką i sumienną pracą budowali instytucję godną zaufania
publicznego, rzetelną firmę o dużej
wydajności i jakości stawianej
na najwyższym poziomie. Film,

zgodnie z założeniami jego
twórców ma spełniać także rolę
edukacyjną – pokazywać praktyki
godne naśladowania, inspirować
i zachęcać, wskazać kierunki szlachetne, docierać do tych pokładów

Darłowo
wspiera
hospicjum

Akcja przedświąt

❚ Mimo niesprzyjającej pogody
prawie przez cały dzień kilkudziesięciu wolontariuszy kwestowało na cmentarzu św. Gertrudy ma rzecz hospicjum.
Zebrano prawie 16 tys. zł.
Wśród wolontariuszy widoczni
byli radni oraz burmistrz
z rodziną. Mieszkańcy Darłowa
od lat nie żałują pieniędzy
przeznaczonych na cele charytatywne. Jak nas poinformował
dyrektor hospicjum ks.
Krzysztof Sendecki po komisyjnym przeliczeniu łącznie
zebrano z kwesty 15 798 złotych. Zatem średnio każdy
darłowiak dał ponad złotówkę.
Zebrane środki zostaną przeznaczone na potrzeby Hospicjum im. bpa Czesława Domina
w Darłowie. ❚

dobrej energii drzemiącej w odbiorcach, którą warto pobudzić.
Film trafił m.in. do szkół i bibliotek, a także do szerokiego
grona widzów za pośrednictwem
internetu. ❚

W sześciu sklepach
spożywczych w Darłowie
w ostatni weekend
listopada wolontariusze
zbierali żywność.
Od ludzi dobrej woli
otrzymali 1277 kilogramów
❚ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wspólnie z Darłowskim
Centrum Wolontariatu przeprowadził doroczną zbiórkę żywności
w sklepach (Biedronka, Lidl, Intermarche, Netto, Bato) na terenie Darłowa.
Organizatorem akcji ogólnopol-

1277
kilogramów żywności
trafi przed świętami
do najbardziej potrzebujących ❚

skiej był Bank Żywności. Zebrano
łącznie 1277,17 kg produktów spożywczych. Z zebranej żywności
przygotowano 54 paczki, które
trafią do najuboższych osób niepełnosprawnych starszych i samot-
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Dzielą się życiem z innymi
Z okazji Święta Honorowych Dawców Krwi w darłowskim ratuszu odbyło się spotkanie krwiodawców
z terenu miasta i gminy.

B

ilans działalności darłowskich krwiodawców w tym
roku jest imponujący.
Artur Hara, prezes Darłowskiego
Klubu HDK PCK poinformował, że
251 osób w trakcie 15 akcji, oddało
111 litrów krwi. Oprócz przekazywania życiodajnego leku członkowie klubu w ostatnich 12 miesiącach przekazali siedmiokrotnie
dzieciom z darłowskiego Domu
Dziecka zabawki, gry, odzież i czekolady. Jeśli do tego dodamy
wsparcie w akcjach: „Daj pluszaka
dla dziecka”, „Wielkanocna paczka
dla bohatera”, zbiórka słodyczy dla
chorych dzieci czy zbiórka odzieży
dla potrzebujących, to Darłowski
Klubu HDK PCK jawi się jako jedna
z najaktywniejszych organizacji pozarządowych na terenie powiatu.

Straż
Miejska
apeluje
W okresie jesienno-zimowym w związku
z nasileniem się niskich
temperatur Straż Miejska
w Darłowie

rozpoczęła
poszukiwanie osób
bezdomnych.

111
litrów krwi oddali
członkowie darłowskiego klubu HDK
w 15 akcjach. ❚
Ofiarność dawców życia została
dostrzeżona przez władze Polskiego
Czerwonego Krzyża. Odznaczenia
za oddaną krew liczoną w dziesiątkach litrów otrzymali: Jerzy Rokosz,
Robert Wencel i Artur Hara.
Odznaki II stopnia honorowego
Dawcy Krwi PCK za ilość kilkunastu litrów oddanej krwi otrzymali: Robert Janowiak, Sławomir
Piotrowski i Piotr Sawicki.
Krwiodawcy, którzy nie osiągnęli jeszcze 10 litrów oddanej krwi
otrzymali odznaki III stopnia.
Wśród nich znaleźli się: Jolanta
Janicka, Dorota Kasperska-Góral,
Krzysztof Błaszczyk, Robert Janowiak, Mateusz Kobiela, Sławomir
Piotrowski i Grzegorz Szpek.
Władze Starostwa Powiatowego,
Miasta Darłowa, Gminy Darłowo,

Dawcy bezcennej krwi z władzami samorządowymi podczas piątkowego podsumowania.
Banku Spółdzielczego, Hotelu Lidia
Spa oraz Restauracji Cosa Nostra
obdzieliły krwiodawców prezentami i upominkami.
Niestety, liczba krwiodawców
od wielu lat systematycznie maleje,
brak jest pokoleniowej wymiany,
a Polski Czerwony Krzyż z powodu

teczna paczka

nych. Żywność przekazano również
do Hospicjum, Stowarzyszenia
Osób Niepełnosprawnych ich Rodzin i Przyjaciół, Stowarzyszenia
„Otwarte Drzwi”, Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej oraz Dar-

łowską Laponię Świętego Mikołaja.
Organizatorzy serdecznie dziękują
wolontariuszom za sprawnie przeprowadzoną akcję, a mieszkańcom
Darłowa za hojne wsparcie naszej
akcji. ❚

braku wsparcia państwa nie może
honorować krwiodawców w sposób
na to zasługujący. Optymizmem napawa postawa samorządów w naszym powiecie (i indywidualnych
sponsorów), którzy na miarę swoich
możliwości honorują dawców.
Wsparcie finansowe dla Darłow❚ „Dziupla” to grupa
osób
niepełnosprawnych, które
od lat rozwijają
swoje talenty muzyczne w zespole
„Niezapominajka”.
Ponieważ chcą spotykać się częściej
DOK wyremontował wygodne pomieszczenie, gdzie
odbywają się zajęcia
plastyczne i rękodzieła artystycznego, i przekazał je
na potrzeby grupy
zapaleńców.
„Dziupla” to bardzo
zgrana społeczność,
która spędza czas
miło nawzajem się
wspierając. Opiekunem grupy jest
Jan Schwarzlose,
instruktor Darłowskiego
Ośrodka
Kultury. Ich działalność wspierana jest
przez
Miejski
Ośrodek Pomocy
Społecznej. ❚

skiego Klubu HDK PCK w budżecie
na 2017 r. zaplanował Burmistrz
Miasta Darłowo.
W spotkaniu wzięli udział zaproszeni przez Burmistrza Miasta wójt
gminy Radosław Głażewski i Prezes
Zarządu Rejonowego PCK w Słupsku Mieczysław Wiszniewski. ❚

❚ – Apelujemy do mieszkańców
naszego miasta, w tym szczególnie do działkowiczów, o poinformowanie nas o miejscach
przebywania osób bezdomnych. Zawsze możemy im zapewnić pobyt w noclegowniach
albo w schroniskach znajdujących się w Koszalinie lub
w Słupsku, gdzie znajdą się
pod troskliwą opieką – mówi
komendant SM Rafał Musiał.
Aktualnie prowadzone są kontrole w domniemanych miejscach przebywania osób
bezdomnych, takich jak
np. pustostany.
Prosimy o telefony w tej
sprawie pod numer 94 314 34
97 w godzinach od 7 do 22.
Można również telefonować
w tych sprawach do darłowskiego Komisariatu Policji
pod nr 94 315 73 01.

Wspierają
niepełnosprawnych

W październiku Arkadiusz Klimowicz odwiedził klub „Dziupla”, który
działa przy Darłowskim Ośrodku Kultury im. L. Tyrmanda.
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Darłowo – 98. rocznica
odzyskania Niepodległości
Tegoroczne obchody 98. Rocznicy Odzyskania
Niepodległości rozpoczęły się 11 listopada w Kościele
Mariackim uroczystą Mszą Świętą za Ojczyznę
koncelebrowaną przez proboszcza parafii
i gwardiana klasztoru franciszkanów o. Wiesława
Przybysza.

P

o mszy przemaszerowano na plac Marszałka
Józefa Piłsudzkiego. Tam Arkadiusz Sip powitał poczty sztandarowe, kompanie honorowe Marynarki Wojennej i Zespołu Szkół Morskich, wicestarostę Powiatu Sławieńskiego Jana Krawczuka,
burmistrza Darłowa Arkadiusza Klimowicza, wójta
gminy Darłowo Radosława Głażewskiego, radnych z
przewodniczącą RM Krystyną Sokolińską, duchowieństwo, szefów służb mundurowych, harcerzy i wszystkich licznie przybyłych mieszkańców.
Po odegraniu hymnu i oddaniu salwy honorowej
przez kompanie honorową MW do zgromadzonych
przemówił Arkadiusz Klimowicz. Podkreślił, że tak jak
w 1918 roku, w momencie odzyskania niepodległości po
123 latach zaborów, przedstawiciele różnych partii politycznych zgodnie współpracowali budując zręby II

Rzeczypospolitej, tak powinno być i teraz. Nie można
dzielić narodu polskiego, tak jak to się obecnie dzieje. Na
zakończenie przemówienia burmistrz wyrecytował
wiersz o miłości do naszej Ojczyzny napisany przez noblistkę Wisławę Szymborską.
Przy zapalonym zniczu, powiewających flagach, zaciągniętych wartach honorowych przez Straż Graniczną, w rytm werbla złożono biało-czerwone wiązanki kwiatów na cokole Pomnika tysiąclecia z
cytatem z Roty Marii Konopnickiej „Nie Rzucim
Ziemi…”. Złożyli je przedstawiciele samorządów, partii
politycznych i organizacji pozarządowych, delegacje
służb mundurowych, zakładów pracy, placówek oświatowych.
Dalsze uroczystości odbywały się wieczorem w Zespole Szkół im. S. Żeromskiego. ❚
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Niepodległościowa wieczornica
Patriotyczna biesiada
połączona z występami
artystycznymi dzieci,
młodzieży i seniorów – tak
uczczono w Zespole Szkół
im. Stefana Żeromskiego
98. rocznicę odzyskania
niepodległości.
❚ Oprócz licznie przybyłych mieszkańców w uroczystości wzięli
udział: Arkadiusz Klimowicz, radni
z przewodniczącą Rady Miejskiej
Krystyną Sokolińska, prezesi i przewodniczący organizacji pozarządowych. Wspólnie odśpiewano Rotę
i Mazurka Dąbrowskiego. W części
artystycznej wystąpiły dzieci ze
Szkoły Podstawowej nr 3 im. Żo-

łnierza WOP, Przedszkola nr 2 im.
Janiny Porazińskiej, gimnazjaliści
z Miejskiego Gimnazjum im S. Dulewicza, a także licealiści.
Popis tańca dało działające przy
DOK-u Studio Taneczno-Wokalne
Revoltade. Nie zabrakło również
dowcipnych występów Zespołu
Folklorystycznego „Pieńkowianie”.
Kompozytor, muzyk i aranżer Jan
Schwarzlose grając na akordeonie
zachęcał uczestników biesiady do
wspólnego śpiewania okolicznościowych pieśni patriotycznych.
Mieszkańcy gorąco oklaskiwali występy młodych i starszych artystów.
Dwugodzinne spotkanie poprowadził Arkadiusz Sip, dyrektor
DOK-u im. L. Tyrmanda. ❚

Bieg Niepodległości
12 listopada odbył się
„III Darłowski Bieg
Niepodległości”. Na mecie
każdy uczestnik otrzymał
medal upamiętniający jego
udział w zawodach.
❚ Zawodnicy wystartowali do 10-kilometrowego biegu z Placu T. Kościuszki. Mieli do pokonania pięć
rund po 2 km w centrum miasta,
za każdym razem przebiegając
przez linię startu i mety.
Pierwszy zawodnik Norbert Borzęcki z Koszalina zameldował się na

mecie z czasem 32 min. 47 sek. wyprzedzając Dariusza Guzowskiego
z Cetynia i Denis Guzowski z Trzebielina. Jak zawsze w czołówce mogliśmy oglądać darłowian – Witolda
Mierzwę i Macieja Rudnikowskiego,
którzy zajęli kolejno 5. i 6. miejsce.
W kategorii kobiet zwyciężyła
darłowianka – Kamila Łagutko (39
min. 48 sek.), która uplasowała się
na wysokim 13 miejscu w całym
wyścigu. Drugie miejsce zajęła Małgorzata Kotara-Pałka z Koszalina,
a trzecie miejsce zajęła Agnieszka
Walińska ze Słupska.

Oprócz najlepszych trójek organizatorzy wyróżnili trzech najlepszych mieszkańców Darłowa w kategorii kobiet i mężczyzn. Najlepszą
darłowianką została Kamila Łagutko. Na drugim miejscu uplasowała się Katarzyna Tarnionek,
a trzecie miejsce zajęła Małgorzata
Mieczkowska. Wśród mężczyzn
najlepszym darłowianinem został
Witold Mierzwa. Drugie miejsce
zajął Maciej Rudnikowski, a na najniższym stopniu podium stanął
Michał Koziński. Wszyscy uczestnicy III Biegu Niepodległości

otrzymali pamiątkowe medale.
Przed biegiem głównym zostały
rozegrane biegi na krótszych dystansach (200 – 1200 m.) w kategoriach szkolnych. Zawodnicy biegali
po rundach 200 i 400 m. Start i meta
znajdowały się na Placu T. Kościuszki. Wszyscy zawodnicy cali
i zdrowi dobiegli do mety.
Organizatorem Biegu był Referat
Oświaty i Spraw Społecznych
darłowskiego ratusza, kierowany
przez Zbigniewa Mielczarskiego.
Koordynatorem całości była Angelika Kulisch. ❚
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Marsz przeciw rakowi
18 października, głównym deptakiem Darłowa przeszedł IV Różowy Marsz Wstążki. Różowe baloniki, różowe wstążeczki i różowe
stroje – tak darłowskie Amazonki zachęcały do regularnych badań profilaktycznych.

U

czestniczki podkreślały,
że Marsz Różowej
Wstążki, oprócz zachęcania do badań profilaktycznych, ma również ogromne znaczenie dla chorujących, bo ma
przekonać je. że nie warto zamykać się z rakiem w czterech
ścianach.
Uczestnicy Marszu rozdawali
ulotki zachęcające do badań profilaktycznych. Można było także porozmawiać z osobami, które mają
za sobą skuteczną walkę z chorobę
nowotworową. Elżbieta Betlińska,
prezes darłowskich Amazonek podkreślała, że takie akcje są bardzo
potrzebne. – Co roku na raka piersi
umiera ponad 5 tysięcy Polek.
A choroba dotyka coraz młodsze
kobiety. Ponadto zasada normalnego życia, to jest pierwszy stopień
do terapii, którą się przechodzi

#
Marsz Różowej Wstążeczki odbywa
się co roku w październiku, który
w całej Polsce jest miesiącem poświęconym profilaktyce raka piersi.
w walce z chorobą nowotworową.
Jeśli wychodzimy do ludzi, otwieramy się na grupę wsparcia, to pomagamy sobie w wyjściu z choroby... I nie wolno przestać marzyć
– zapewniała.
Po przemarszu w darłowskiej
kawiarni Kikiriki została otwarta
wystawa fotograficzna pod tytułem „Wybieram życie”. Składają
się na nią zdjęcia wykonane podczas tegorocznego „Onkorejsu”
(wyprawie osób walczących
z chorobą nowotworową jachtem
przez Bałtyk), i „Onkomarszu”

(pieszym rajdzie linią brzegową
Bałtyku).
Wystawę zakończyła krótka
prelekcja dotycząca projektu w tegorocznym Budżecie Obywatelskim pod nazwą „Wyprzedzić
raka”, który przewiduje profilaktyczne badania laboratoryjne kobiet i mężczyzn w kierunku najczęściej występujących nowotworów. Zakłada on zebranie ankiet od
1000 osób. W tych ankietach spisana będzie rodzinna historia nowotworowa. Na ich podstawie wybrane zostanie 100 osób, u których
będą wykonywane szeroko zakrojone badania genetyczne wraz z poradami.
– Porady będą odbywać się
w Darłowie, co ułatwi spotkanie
z lekarzem genetykiem – wyjaśniał
Paweł Krakowiak, wnioskodawca
projektu. ❚

Dar dla Papui – 36 paczek na święta

#

Papua Nowa Gwinea znajduje się na 157 miejscu spośród
187 państw, pod kątem poziomu i jakości życia.

Prawie 300 kg odzieży
i zabawek zebrano w ramach
„Świątecznej paczki” dla
dzieci z oddalonego o blisko
13 tys. km od Darłowa
Kimbe, w Papui Nowej
Gwinei. – To absolutny
rekord i pozytywne
zaskoczenie wszystkich
zaangażowanych w akcję.

❚ Zbiórka trwała niecały miesiąc.
Tym razem w akcję włączyła się nie
tylko empatycznie nastawiona społeczność lokalna, ale i dzięki mediom,
ludzie spoza Darłowa. – Mieliśmy telefony i maile od ludzi z Koszalina,
nawet ze Stanów Zjednoczonych,
którzy chcieli pomóc i wysłać paczkę,
by dołożyć swoją cegiełkę w tym
przedsięwzięciu – mówił burmistrz.

Wykryją zagrożenie
i ostrzegą
mieszkańców
W Darłowie powstała
dziewięcioosobowa
Formacja Wykrywania
i Alarmowania.
❚ Głównym celem formacji, powołanej przez burmistrza 26 października, jest ostrzeganie i alarmowania
ludności w czasie zagrożenia konfliktami oraz wojny, a także w czasie
klęski żywiołowej i usuwania jej
skutków. Nowa jednostka będzie
miała łączność z Miejskim Sztabem
Kryzysowym, Powiatowym Ośrod-

kiem Analizy Danych i Alarmowania
oraz szefem obrony Cywilnej. Na jej
czele stać będzie komendant. Został
nim Sławomir Herman. Członkowie
formacji m.in. będą zbierać i opracowywać dane o sytuacjach kryzysowych generujących zagrożenia dla
ludzi i środowiska na obszarze naszego miasta. Będą również przygotowywać wnioski dla burmistrza
miasta i szefa obrony cywilnej w celu
podjęcia właściwych decyzji o usunięciu powstałych zagrożeń i prowadzeniu działań ratowniczych. ❚

Wszystkie dostarczone rzeczy
zostały podzielone na: ubrania dla
dzieci do 13 lat i zabawki. Zapakowano je następnie w 36 kartony.
Każdy z nich zważono i opisano.
Łączna waga zebranych darów to
aż 286,15 kg. To prawie sześć razy
więcej niż w poprzedniej, pierwszej
akcji.
– Mieliśmy jeszcze niedawno sy-

gnały, że ktoś chce się dołożyć do
„Świątecznej Paczki”. Jednak musieliśmy brać pod uwagę jej szybką
wysyłkę, by mogła dotrzeć do dzieci
na Święta Bożego Narodzenia, a liczymy, że czas dostarczenia przesyłki to 6-8 tygodni – mówi Artur
Wejnerowski z Biura Promocji i Komunikacji Społecznej.
Cała akcja, zaangażowanie i chęć

niesienia pomocy zaczęła się od
listu jednego z polskich misjonarzy
będących na misji w Kimbe,
w Papui, który dotarł do ratusza.
Czytamy w nim, że „potrzeby nie
są wielkie, gdyż papuaskie dzieci
ucieszy wszystko”.
Organizatorami jest Miasto
Darłowo i Darłowskie Centrum
Wolontariatu.
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Świąteczny prezent w kinie
cyfrowo i trójwymiarowo – takie atrakcje czekają na widzów w kinie „Bajka", które przechodzi modernizację. Nowe otwarcie
90-letniego kina nastąpi 15 grudnia.

D

arłowskie kino w tym
roku obchodzi 90-lecie
istnienia. Najważniejszym punktem świętowania jubileuszu będzie otwarcie kina po remoncie i modernizacji. W czwartek,
15 grudnia, o godz.15 planuje się
wyświetlenie premierowego seansu
filmu „Łotr 1. Gwiezdne wojny – historie”. Będzie to historia grupy rebeliantów zjednoczonych w śmiałej
misji polegającej na kradzieży
planów imperialnej Gwiazdy
Śmierci. Tego dnia będzie to światowa i polska premiera amerykańskiego filmu w reżyserii Garetha
Edwardsa.
Film zostanie wyświetlony w jakości 4K i oglądany w okularach 3D.
To będzie największy tegoroczny hit
filmowy adresowany do wszystkich
pokoleń. Inaugurację poranków filmowych dla młodszych widzów
planuje się na 23 grudnia i następnie
26 i 30 grudnia. Początek zawsze
o godz.10. Będzie to najnowsza
komputerowa animacja „Vaiana:
skarb oceanu”.
W ramach modernizacji kina zakupiono projektor cyfrowy o rozdzielczości 4K przystosowany do
pracy z systemem do projekcji 3D,

#

elektrycznie opuszczany i zdalnie
sterowany ekran kinowy o wymiarach 9,5 x 5,14 m, system nagłośnieniowy dźwięku przestrzennego
i inne, zapewniające oglądanie
filmów w naszym kinie, w jak najlepszej jakości. Całkowity koszt inwestycji wyniesie ponad 500 000 zł,

z czego 350 000 zł pochodzi ze
środków Urzędu Miasta Darłowa.
Cyfryzacja kina ułatwi dostęp do
szerszego repertuaru i podniesie
komfort oglądania filmów.
Nowa jakość projekcji odbywać
się będzie w zmodernizowanych
wnętrzach. Przystosowanie do

wymogów nowoczesności rozpoczęły się w październiku. Ekipy
budowlane wykonały nowe
schody i toaletę dla osób niepełnosprawnych oraz wyremontowały oba hole, toalety i odnowiono salę kinową.
L. WaLKieWicZ

Kino „Bajka” w Darłowie należące
do Darłowskiego Ośrodka Kultury
im. Leopolda Tyrmanda rozpoczęło
swoją działalność w roku 1926
i jest jednym z najstarszych działających w Polsce.
Wyświetlano tu nie tylko filmy,
ale wystawiano sztuki teatralne,
odbywały się występy zespołów
muzycznych, tanecznych
i wokalnych, konkursy poetyckie,
jasełka, okolicznościowe akademie,
jubileusze organizacji pozarządowych, zakończenia roku szkolnego
itp. Darłowskie kino wielokrotnie
było miejscem spotkań widzów
z wybitnymi aktorami i ludźmi
kultury.
W kraju kino „Bajka” znane jest
z corocznych Festiwali Filmów
Skandynawskich. J
est tu także prowadzony program
KinoSzkoła., dzięki któremu dzieci
i młodzież ze szkół darłowskich
uczestniczy w programie
edukacji filmowej na wyjątkową
skalę i w wyjątkowy sposób – bezpłatnie!

Z Darłowa do Państwa Środka
Rozmowa Krzysztofa Walkowa z podróżnikiem LesZKiem WaLKieWicZem
skąd wziął się pomysł
podróży do chin?
– Poróżuję po świecie różnymi
środkami komunikacji od wielu lat.
Zwiedziłem ponad setkę krajów,
w tym wszystkie państwa w Europie. Podróż po Państwie Środka
planowałem już od kilku lat. Wcześniej dużo czytałem o cywilizacji,
historii i wynalazkach Chińczyków.
Poleciałem do Chin, aby skonfrontować moje wyobrażenia z rzeczywistością.
i jak wyglądało zderzenie
wyobrażeń z rzeczywistością?
– Chiny w oczach przeciętnego
Polaka to położone na wschodzie
państwo, zarządzane przez komunistyczny reżim, gdzie żyje się źle,
a ludzie z głodu zjadają ostatnie psy
i koty. Oczywiście to absurd.
Wszystkie te opinie z prawdą mają
niewiele wspólnego. W dużych
aglomeracjach jak Szanghaj czy
Pekin poziom życia przeciętnego
Chińczyka nie odbiega od życia
przeciętnego Polaka. Typowy
mieszkaniec miasta mieszka w kupionym na kredyt mieszkaniu
i jeździ dobrym samochodem. Ludzie są tak samo modnie ubrani, jak
w Europie. Koszty utrzymania są
na podobnym poziomie. Pracują 40
godz. tygodniowo, a wkrótce mają
pracować mniej. Na prowincji jest
nieco gorzej, ale tam koszty utrzymania są znacznie niższe.
Jaką przebiegała twoja
podróż po chinach?
– Zacząłem od Szanghaju – największego miasta świata liczącego
ponad 24 mln mieszkańców, a skończyłem w Pekinie. Przejechałem
łącznie około 3000 km. Sposób pod-

różowania bywa różny. Jako ciekawostkę podam trasę z lotniska do
centrum Szanghaju, którą pokonuje
się w siedem minut magnetyczną
koleją jadąc z prędkością 430 km/h.
Wieczorem odbyliśmy rejs po dopływie Jangcy, a kilkanaście godzin

zajęła nam podróż sypialnym wagonem do Xian.
co ciekawego można
zobaczyć w Xian?
W Xian poznałem cały proces
hodowli jedwabników i produkcji
jedwabiu. Główną atrakcją tury-

styczną, leżącą kilkadziesiąt km od
Xian, jest muzeum słynnej Terakotowej Armii. Znajduje się w nim 7,5
tys. figur naturalnej wielkości, wykonanych z terakoty (wypalonej
gliny), przedstawiających żołnierzy,
oficerów i konie. Według wierzeń,
Terakotowa Armia miała strzec
pierwszego chińskiego cesarza Qin
Shi i pomóc mu odzyskać władzę
w życiu pozagrobowym.
Jadaliście jak sądzę typowe
chińskie potrawy...
Tak, bo kuchnia chińska jest wyjątkowa i różnorodna. Każda
chińska potrawa powinna łączyć
cztery podstawowe smaki: słodki,
słony, kwaśny i gorzki. W restauracjach najczęściej zasiada się sie przy
okrągłym stole nakrytym np. na 10
osób. Wszędzie leżą pałeczki, ale
można też zamówić sztućce europejskie. W centrum znajduje się obrotowy drugi stół, na którym kolejno lądują przeróżne potrawy
i sałatki. Stół kręcą biesiadnicy

w jedną stronę i dobierają sobie potrawy. Jedynie zupy jada się porcelanowymi łyżeczkami. A ryż, często
podawany jest dopiero na końcu
posiłku, na wypadek gdyby klient
był jeszcze głodny i wcale nie jest jej
nieodłącznym elementem. W ulicznych jadłodajniach można zobaczyć, co i jak jest przyrządzane na
oczach konsumenta.
co było największą atrakcją
tej podróży?
Oczywiście Wielki Mur Chiński.
Według fachowców łączna długość
budowli ma wynosić 8852 km.
W 2007 ogłoszono go jednym
z siedmiu nowych cudów świata.
Jako zaprawę do cegieł używano
mączkę ryżową. W czasach cesarza
Qina przy budowie wielkiego muru
pracowało 3,5 mln ludzi. Z 25 tys.
strażnic w dzień dawano znaki
dymem, a nocą pochodniami.
a co powiesz o Pekinie?
To, że jest okrytym smogiem.
Odwiedziłem oczywiście największy na świecie plac – Tian’anmen,
gdzie jest Mauzoleum Mao Zedonga i wspaniałe Zakazane
Miasto, czyli zespół dawnych pałaców cesarskich z dynastii Ming
i Qing, znajdujący się w centrum
Pekinu. W weekend razem z nami
zwiedzało to miasto ponad 2 mln
Chińczyków. Dużym zainteresowaniem cieszą się nowoczesne obiekty
sportowe wzniesione z rozmachem
na Olimpiadę Letnią w roku 2008.
Pod Pekinem urzekła mnie manufaktura wytwarzająca wspaniałe
wyroby z zielonkawego jadeitu, ale
nie na moją kieszeń, bo np. za tron
trzeba było zapłacić jedyne 280 tys.
dolarów. Z Pekinu poleciałem do
Seulu, ale to już inna historia. ❚
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Darłowski Dzień Seniora

Wieczorem, 26 października, w sali sportowej Zespołu Szkół im. S. Żeromskiego w Darłowie uroczyście obchodzono Miejski Dzień
Seniora.

N

a sali zebrało się grono
180 seniorów. Obecni
byli także Arkadiusz Klimowicz – burmistrz Darłowa, radni
z przewodniczącą Rady Miejskiej
Krystyną Sokolińska, przewodnicząca
zarządu
okręgowego
Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów Janina Kokowska z Koszalina, przewodniczący Miejskiej
Rady Seniorów Jerzy Surowiec, dyrektorzy placówek oświatowych.
Burmistrz życzył wszystkim
przybyłym i tym, którzy nie mogli
przybyć, długich lat życia w dobrym zdrowiu, pełnym rodzinnego
ciepła, pogody ducha, satysfakcji
oraz spełnienia marzeń. – Niech jesień życia będzie najlepszym
czasem do spełnienia rzeczy niespełnionych, a każdy dzień będzie
pełen radości i uśmiechu – podkreślał Arkadiusz Klimowicz.

Zarówno burmistrz jak i inni
mówcy podkreślali wielki wkład seniorów w powojenną odbudowę
i rozwój Darłowa. Dla wszystkich
seniorów, na ręce Danuty Puczyńskiej przewodniczącej Zarządu Rejonowego ZERiI w Darłowie, płynęły życzenia i kwiaty. Podziękowania za efektywną współpracę
z seniorami złożyły prezes i wiceprezes fundacji „Morze Miłości” Joanna Klimowicz i Danuta Woźniak.
W części artystycznej wystąpiły
dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 3,
Świetlicy Środowiskowej „Bezpieczna Przystań” oraz Chór Cantabile z Miejskiego Gimnazjum pod
kierownictwem Krystyny Leśniewskiej, a także licealiści.
Nie zabrakło również występów
seniorów: zespołu Domasłowianie,
Babunie oraz Jana Schwarzlose i innych. Zaproszeni seniorzy gorąco

Złote gody darłowian
Krystyna i Zbigniew Różańscy, obchodzący Złote Gody, zostali
8 października, w Zamku Książąt Pomorskich w Darłowie uhonorowani
przez starostę sławieńskiego Wojciecha Wiśniowskiego, w asyście sekretarza
Urzędu Miejskiego w Darłowie Krzysztofa Walkowa, Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie nadanymi przez Prezydenta RP.
Pięćdziesiąt lat temu w ciepłą słoneczna sobotę 8 października 1966
panna Krystyna Socha i kawaler Zbigniew Różański w darłowskim Urzędzie
Stanu Cywilnego złożyli przysięgę małżeńską. Po półwieczu ją odnowili.
Gratulujemy i życzmy wszelkiej pomyślności oraz radości z życia.

*

oklaskiwali występy młodych
i starszych artystów. Każdy senior
otrzymał upominek wraz z pamiątkową laurką. Blisko trzygodzinne
spotkanie jak zwykle perfekcyjnie
poprowadził dyrektor DOK-u Arkadiusz Sip.
Organizatorami tej uroczystości
byli Związek Emerytów, Rencistów
i Inwalidów w Darłowie wspólnie
z miastem Darłowo. ❚

Dzień
Białej Laski
*

*
W gabinecie Arkadiusza Klimowicza, burmistrza Darłowa, 4 października Zofia i Romuald Kotyzowie świętowali Złote Gody, czyli pięćdziesięciolecie małżeństwa.
Zofia, z domu Dawidowska, i Romuald Kotyza pobrali się w Darłowie
7 kwietnia 1966 roku. Z okazji Złotych Godów burmistrz wręczył jubilatom
Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie nadane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę.

17 października
obchodzono
Międzynarodowy Dzień
Białej Laski. Z tej okazji,
po raz 44., doszło do
dorocznego spotkaniu
członków darłowskiego
koła Polskiego Związku
Niewidomych.

❚ Po mszy św. w Kościele Mariackim w Darłowie, w intencji
zdrowia i pomyślności niewidomych i niedowidzących, członkowie
koła spotkali się z przedstawicielami samorządów miasta i gminy
Darłowo oraz osobami zaprzyjaźnionymi z instytucji oraz stowarzyszeń współpracujących z kołem
PZN.
Darłowskie Koło Polskiego
Związku Niewidomych liczy 56
członków, w tym 11 osób w ogóle
niewidzących i 11 członków diabetyków. Przewodniczący Włodzimierz Balcerzak wręczył niewidomej Wiktorii Kaczmarskiej
mówiący zegarek.
Święto przypomina wszystkim
o potrzebach osób dotkniętych brakiem wzroku, którzy dzielnie
uczestniczą w życiu społecznym
Ziemi Darłowskiej na miarę swych
talentów. Spotkanie, poza poczęstunkiem, uatrakcyjnił występ
zespołu śpiewaczego „Domasławianie” pod kierownictwem akordeonisty Stefana Marcisza. ❚
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Ślubowanie
w Morskiej
160 uczniów klas
pierwszych Zespołu Szkół
Morskich w Darłowie
ślubowało 8 października
na rynku darłowskim. To
najważniejsza uroczystość
w szkolnym kalendarzu.
❚ Uroczystości rozpoczęła zbiórka
na boisku szkolnym i przemarsz
ulicami Darłowa. Uczniowie brali
udział w mszy świętej. celebrowanej
w kościele Mariackim Najważniejszą częścią wydarzenia było
uroczyste ślubowanie. Uczniowie

obiecali nie splamić dobrego imienia
szkoły. Następnie dyrektor szkoły
Magdalena Miszke pasowała tegoroczne pierwszaki na uczniów. Starosta Wojciech Wiśniowski życzył
uczniom samych sukcesów i gratulował im wyboru szkoły. Magdalena Miszke życzyła, aby znaleźli
w niej bezpieczną przystań na najbliższe cztery lata. Nie zabrakło
wzruszeń i gratulacji. Mimo prawdziwie deszczowej pogody uroczystość przebiegła bez przeszkód,
a zakończył ją występ kompanii honorowej. ❚

„Cyganka Zora”
ponownie na scenie
W Sali Teatralnej Gościńca Darłowo 8 listopada odbyła się uroczysta premiera
sztuki Stefana Janiczaka „Cyganka Zora” w reżyserii alicji Balcerzak.

A

Fundacja "Morze Miłości"
rozpoczęła działalność
❚ W Darłowie powstała nowa organizacja społeczna. Tworzą ją
osoby, które w większości były zaangażowane od prawie 10 lat we
wspieranie darłowskiego hospicjum.
Prezesem fundacji została Joanna
Klimowicz, a jej zastępczynią Danuta Woźniak. Obie panie od lat organizują bale charytatywne i letnie
festyny, z których cały dochód
wspiera Dom Hospicyjno-Opiekuńczy im. Biskupa Czesława Domina w Darłowie. W zarządzie jest
również ks. Krzysztof Sendecki (wiceprezes) – dyrektor hospicjum
w Darłowie i Czesław Woźniak
(skarbnik).
Radę fundacji tworzą franciszkanin o. Damian Basarab (przewodniczący) i członkinie – Danuta
Puczyńska (szefowa związku emerytów) oraz Agnieszka Lupke (nauczycielka).
Fundacja charytatywna „Morze
Miłości” jest organizacją katolicką
i apolityczną.

W swoich celach statutowych zakłada:
1. Działalność charytatywną
w zakresie rozwoju opieki paliatywno-hospicyjnej nad chorymi
oraz opiekę nar rodzinami i bliskimi
osób terminalnie chorych;
2. Pielęgnowanie tradycji kulturowych i religijnych kościoła katolickiego oraz działalność na rzecz
cywilizacji chrześcijańskiej i rozwoju społeczeństwa polskiego;
3. Działalność charytatywną
na rzecz dzieci potrzebujących
wsparcia z rodzin niepełnych lub
dysfunkcyjnych;
4. Budowę Pomnika Dziecka
Utraconego i działania na rzecz rodzin po stracie dziecka;
5. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, chorych i potrzebujących.
Fundacja prowadzi stronę internetową www.morzemilosci.pl oraz
profil społecznościowy na portalu
Facebook pod nazwą Fundacja Charytatywna „Morze Miłości”. ❚

Morderstwa, szpiedzy
i skarby w Darłowie
❚ We wrześniu 2015 roku
miała miejsce darłowska
premiera powieści kryminalnej „Arena szczurów” Marka Krajewskiego – pisarza i honorowego obywatela miasta. Rok po tej premierze
kolejny pisarz upodobał
sobie Darłowo jako
miejsce, w którym postaci z jego powieści
przeżywają
mrożące
krew w żyłach przygody i rozwiązują zagadki morderstw – z przeszłości i teraźniejszości.
Leszek Herman, autor powieści
„Latarnia umarłych”, doskonale
wpisał historię Darłowa i współ-

czesne życie jego mieszkańców w karty swojej
książki. Fabułą trzyma w
napięciu od samego początku do ostatniej strony.
Idealna na jesienno-zimowe wieczory. 9 grudnia
autor pojawi się w Darłowie by spotkać się z czytelnikami i opowiedzieć
o swojej książce i jej bohaterach. Podczas spotkania
będzie możliwość nabycia
powieści oraz wygrania jednego
z trzech darmowych egzemplarzy.
Serdecznie zapraszamy: 9 grudnia, godz. 18, Darłowskie Centrum
Wolontariatu – Stacja PKP.
KrZySZToF WalKoW

utorem sztuki jest Stefan
Janiczak
(1897-1978)
rodem z Suchej Beskidzkiej, osiadły w Darłowie po II wojnie
światowej. W okresie międzywojennym w wojsku prowadził zespoły
teatralne o charakterze dramatycznym, poetyckim i estradowym.
Pisał wiersze, sztuki teatralne, układał
scenariusze i reżyserował występy
artystyczne. Stefan Janiczak był animatorem i twórcą życia kulturalnego.
W Darłowie założył teatr amatorski,
dla którego pisał sztuki, reżyserował,
był scenarzystą i aktorem.
Sztuka obyczajowa „Cyganka
Zora” mimo upływu ponad pół
wieku od premiery, która miała
miejsce w tej samej sali teatralnej należącej do Domu Kultury nie utraciła nic ze swojej aktualności i przesłania dla widzów. To również
wielka zasługa reżyserii spektaklu
przez Alicję Balcerzak.

Aktorzy „Teatru w Kinie” grali
jak z nut bez przerwy skupiając
uwagę widzów i wytwarzając nić
porozumienia z osobami oglądającymi przestawienie.
Uroczysta premiera spektaklu
„Cyganka Zora” zgromadziła miłośników teatru nie tylko z Darłowa. Z uwagi na ograniczoną
liczbę miejsc na uroczystą premierę
można było się dostać jedynie za
zaproszeniem. Na spektaklu obecne
były dzieci Stefana Janiczaka, które
nie kryły wzruszenia z talentu swojego ojca i znakomitej gry aktorów.
Kwiaty, burza oklasków i owacja
na stojąco potwierdziły trafność
wybranego, pełnego miłości dramatu oraz świetną grę aktorek i aktorów. W styczniu 2017 DOK planuje wystawienie tej sztuki już
w zmodernizowanym w kinie
Bajka. Projekt wystawienia sztuki
został dofinansowany przez Naro-

dowe Centrum Kultury z programu
Bardzo Młoda Kultura w ramach
EKDUS Edukacja Kulturowa dla
Umiejętności Społecznych. Stało się
tak dzięki udziałowi Darłowskiego
Ośrodka kultury im. L. Tyrmanda
w Zachodniopomorskim Forum
Kultury
Obsada sztuki: Magdalena Gilewska – Cyganka, Magda Jarzynka-Basia, Natalia Koźlińska
– piosenki, Agata Marynka – zmora,
Karina Matusiak – Agata, Adrianna
Stankiewicz – zmora, Wojciech Krakowiak – Jerzy, Arkadiusz Sip – król
Cyganów, Hubert Tepurski – Roch.
Reżyserem technicznym był Tomasz Cieślik. Scenografią, światłami, muzyką i oprawą wizualną
zajęli się Bartosz Matusiak, Konrad
Kukla, Marcin Cichecki, Robert
Gorgol. Charakteryzacja – Aleksandra Podolak, suflerki: Weronika
Szlawska i Kornelia Tracz. ❚

Darłowska szanta nagrodzona
„Niezbędny Balast”
otrzymał nominację
do największego festiwalu
szantowego w Polsce.
To dla nas już jest wielkie
wyróżnienie – oceniają
członkowie zespołu.
❚ Darłowscy muzycy uczestniczyli
w listopadzie w konkursie piosenki
żeglarskiej w Radomiu RAFA 2016.
Była to 36. edycja tego konkursu, na
którym można było zdobyć nominację do największego w Polsce festiwalu szantowego SHANTIES

2017. Do RAFY kwalifikowano
tylko zespoły z odpowiednio wysokim poziomem, co już dawało
powód do dumy. „Niezbędny Balast” rywalizował z profesjonalnymi
i znanymi kapelami. Do Krakowa
nominowano zawsze tylko jeden zespół. Tym razem jurorzy, w porozumieniu z organizatorami krakowskiego festiwalu wybrali „The
Tamblers” z Warszawy i „Niezbędny Balast” z Darłowa.
Najbardziej cieszą słowa profesjonalistów, którzy w samych superlatywach wyrażali się o darłow-

skiej ekipie Zespołu Szkól Morskich.
– „Niezbędny Balast: po
pierwsze super nazwa, po drugie
bardzo wizerunkowa („za mundurem panny i kawalerowie
sznurem”) ekipa ze szkoły morskiej
w Darłowie. Dobre aranżacje, rzetelne przygotowanie i co najmniej
dobre (z tendencją do zawodowego)
wykonanie. – chwalił darłowian Jakuba Paluszkiewicza.
Gratulujemy Bogdanowi Balcerzakowi i wszystkim wykonawcom. ❚

Szanta w rytmie hip-hopu
W Darłowie narodził się
nowy rodzaju muzyki
– hiphopowa szanta,
która wykonawcom
przyniosła duży rozgłos
w mediach
społecznościowych.
❚ Prace nad nią trwały kilka miesięcy, ale wynik okazał się rewelacyjny. Połączono dwa style muzyczne:
popularny
wśród
młodzieży hip-hop z tradycyjną
szantą. Całość rapowej szanty na-

grano tworząc teledysk „Darłowska
Szanta”.
Tekst utworu napisali wspólnie
uczniowie ZSM oraz Robert Gorgol
i Daniel Frącz. Rapują i śpiewają:
Julia Dziemiańczyk, Natalia Koźlińska, Weronika Kozłowska, Karolina
Jażdżewska, Małgorzata Kania,
Magdalena Kapiszka, Martyna Ćwiklińska, Katarzyna Wójcik, Fabian
KACU Widomski, Ernest Rzeźnik.
Muzyka: akordeon – Piotr Sobieraj
oraz Sampel Fidelis / Podkład udostępnił MUF / DWO CREW. W roli

Tsunami wystąpił Dawid Piekarski.
Wideo i montaż to dzieło Daniela
Frącza, MIX/MASTER i Mikrofoniki Koszalin. Opiekunami projektu
Darłowska Szanta byli: Justyna Tepurska, Joanna Witkowska, Robert
Gorgol.
O utworze „Niech szanta płynie
dalej daleko w świat” mówiono
w Teleexpresie i innych mediach.
Teledysk warto obejrzeć, posłuchać
i udostępnić korzystając z MP3
http://www110.zippyshare.com/v
/T3toJeHE/file.html ❚
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Darłovia liderem tabeli

Po rundzie jesiennej sezonu 2016/17 darłowski zespół jest liderem tabeli. Strzelili rywalom 47 bramek, sami tracąc 15.

D

arłowscy zawodnicy, aby
się usadowić w tym fotelu potrzebował 10 zwycięstw, 2 remisów i jednej porażki.
Ta jedyna (0:1) spotkała Darłovię
w meczu na szczycie ze znacznie
wzmocnionym
zawodnikami
pierwszego zespołu Kotwicy II Kołobrzeg. Remisy przyniosły wyjazdowe starcia z Ikarem Krosino i rezerwami Leśnika Manowo. Grający
drugi kolejny sezon w podobnym
składzie Darłowianie są bardzo
skonsolidowana i perspektywiczną
drużyną. Trener znakomicie wkomponował w zespół bardzo młodych
piłkarzy, wywodzących się z UKS
Orlik Darłowo. A trzeba pamiętać,
że bardzo dobrze rokujący bramkarz Hubert Idasiak wzmocnił
latem Pogoń Szczecin. Mankamentem tej drużyny jest spora urazowość, która dotyka starszych, rutynowanych zawodników, którzy
są podpora zespołu. Pamiętajmy, że
awans daje jedno z dwóch pierwszych miejsc w lidze, a Darłowianie
w obu poprzednich sezonach lądowali na... 3 miejscu.
Na koniec kilka łyków statystyki.
Najwięcej zwycięstw w rundzie
– 10 odniosły Kotwica II i Darłovia.
Darłovia na wyjeździe żadnego
meczu nie przegrała (4 zwycięstwa

i 2 remisy).
Wydaje się, że to właśnie rezerwy Kotwicy i Darłovia są faworytami w wyścigu o awans. Przed
nami jednak zima, możliwe zmiany
w składach, nowe budżety,

Niestety,
trener
zespołu
Krzysztof Jasiewicz złożył na ręce
prezesa klubu rezygnacje z zajmowanej posady. Motywował to
względami rodzinnymi i uciążliwością pracy zawodowej, która nie po-

Sukces Ligi Zakładowej
❚ Darłowska Liga Zakładowa, która
była rozgrywana na przełomie 2015
i 2016 roku doczekała się podsumowania. 23 października poznaliśmy
zwycięzcę klasyfikacji końcowej
i zdobywców pozostałych lokat.
Wygrała drużyna gminy Darłowo.
Liga rozgrywana była w następujących dyscyplinach: tenis stołowy, siatkówka, koszykówka, piłka
nożna, biegi i warcaby. Na poszczególnych etapach Ligi rywalizacja
była bardzo zacięta i dramatyczna.
Wielkie ambicje, radości i rozczarowania wyłoniły zwycięzcę.
Choć najlepszą drużyną Ligi została ekipa Gminy Darłowo, to do
końca walczyła z nimi drużyna
M & W Stocznia Darłowo wyprzedzając zdobywcę trzeciego miejsca
Miasto Darłowo. Czwarte miejsce
zajęli wspólnie Mrówka i MPGK.

Wielkie brawa dla mającej nadzór
merytoryczny i organizacyjny nad
Ligą Angeliki Kulisch.
– Cieszy fakt, że dzięki takim
spotkaniom w zakładach powstała
chęć uprawiania różnych aktywności fizycznych. Celem, który
zakładała liga, było oderwanie
pracowników od biurek, kanap
i pilotów oraz spędzanie aktywnie
czasu wolnego. Słysząc opinię o tej
formie rekreacji, cel ten można
uznać za zrealizowany. Dziękujemy za wspólną rywalizację, poświęcony czas, a przede wszystkim
zabawę. W tym roku skupimy się
na siatkówce i w tym celu zorganizowałam Darłowską Amatorską
Ligę Siatkówki. Jesteśmy już po
pierwszym, inauguracyjnym turnieju i ta inicjatywa wydaje się
strzałem w dziesiątkę – powie-

działa po ceremonii wręczenia nagród.
Rzeczywiście, 23 października
Liga Siatkówki miała swój debiut.
Do turnieju zgłosiło się 6 drużyn.
Po heroicznych, emocjonujących
bojach turniej wygrała ekipa Dinozaurów (a podobno wymarły?),
przed Niezniszczalnymi. Na pudle
zmieściła się również Gmina Darłowo. Kolejne miejsca zajęli Kadeci
M&W Stocznie, Zespół Szkół Morskich i Młodzicy Stoczni.
Oficjalnie Darłowska Amatorska
Liga Siatkówki wystartuje w niedzielę 6 listopada o godzinie 10. Terminy pozostałych turniejów podamy w najbliższym czasie. Sala
gościnnego Żeroma znowu wypełni
się pasjonatami sportu.
AnDrzej rAchwAlSki

Młodzi siatkarze trenują
i wygrywają
❚ 21 listopada w sali Zespołu Szkół
im. Stefana Żeromskiego w Darłowie odbył się turniej minisiatkówki chłopców o Puchar Dyrektora SP3 Darłowo. W spotkaniu
brało udział 8 zespołów z SP 13 Koszalin, AMPS Kołobrzeg, Volley
Wałcz i SP3 Darłowo.
Pierwsze dwa miejsca zajęły zespoły Volley Wałcz. Trzecie miejsce
wywalczył I zespół SP3 Darłowo
(Patryk Krzemiński,Gracjan Meger,
Oliwier Soroko, Jakub Bińkowski).
Tuż za niumi, na czwartym miejscu
uplasował się II zespół SP3 Darłowo
(Oliwier Ignaczak,Eryk Kozak, Igor

Kaziszyn, Bruno Bukowski), a VIII
miejsce zajęła III drużyna SP3
Darłowo (Kacper Lichański, Kacper
Kacprzyk, Marcel Barancewicz,
Szymon
Cybulski,
Dominik
Wójcik).
W pierwszej połowie listopada
siatkarze SP3 Darłowo startowali
na turniejach minisiatkówki w Koszalinie i Wałczu. Na koszalińskim
turnieju chłopcy startowali w kategorii dwójek i czwórek. W kategorii czwórek zajęli I miejsce (Gracjan Meger, Oliwier Soroko, Jakub
Binkowski, Igor Kaziszyn), w kategorii dwójek zajęli odpowiednio

miejsce VI (Marcel Barancewicz,
Szymon Cybulsk) i IX (Bartosz
Ordak, Wojciech Kieca). Na turnieju ogólnopolskim w kategorii
trójek w Wałczu startowało 18 zespołów z Łodzi, Milicza, Stargardu
Gdańskiego, Szczawna, Wałcza,
Kołobrzegu, chłopcy zajęli odpowiednio 10 miejsce (Bruno Bukowski, Eryk Kozak, Oliwier Ignaczak), oraz XVII (Kacper Lichanski,
Kacper
Kacprzyk,
Dominik
Wójcik).
Opiekunem najmłodszych zespołów siatkarskich jest Jerzy Roszak. ❚

zwala mu na stuprocentowe zaangażowanie w przygotowanie drużyny do rundy rewanżowej. Mamy
już pierwsze, zaskakujące roszady.
W marcu, przed rozpoczęciem
rundy rewanżowej, zajrzymy raz

jeszcze do Klasy Okręgowej Północ
i spróbujemy zweryfikować zamiary u tych z góry i u tych z dołu
tabeli.
AnDrzej rAchwAlSki

#w skrócie

Kolarstwo
❚ Trudno zliczyć liczbę worków,
w których medale przechowują
nasze kolarki z BCM Nowatex Ziemia
Darłowska. Tym razem znakomicie
przygotowana i tradycyjnie walcząca
Daria Pikulik wrzuciła do worka
srebrny medal Mistrzostw Europy
w wyścigu drużyn na 4 kilometry.
Zespół wicemistrzyń Europy uzupełniały: Katarzyna Pawłowska,
Nikol Płosaj i Justyna Kaczkowska.
Zwyciężyły Włoszki.

Karate Kyokushin

❚ W Mistrzostwach Województwa
Zachodniopomorskiego karatecy darłowscy medalami zaznaczyli swoją
tam obecność. Trzyosobowa ekipa
młodych karateków przywiozła do
Darłowa 4 medale. Filip Perżyło
w przedziale wiekowym 9-10 lat do
40 kg zdobył srebro. Brązowa była
Weronika Lubner (9-10 lat do 35 kg),
zaś Kamil Zieliński zdobył dwa medale: brązowy w kategorii 7-8 lat (35
kg), oraz złoty w stylu grappling (rodzaj zapasów). Brawo trener Dariusz
Winiarski, brawo młodzi karatecy.

Piłka nożna

❚ Zawodnicy Klasy Okręgowej Darłovii ponieśli pierwszą porażkę
w rozgrywkach ligowych, przegrywając na własnych śmieciach z zespołem Kotwicy Kołobrzeg II. Nasi
goście wykorzystali możliwości regulaminowe i wzmocnili drugi zespół 10-cioma zawodnikami z kadry
zespołu II ligi, czyli 4 ligi wyżej. Nasi
chłopcy na tle ligowców mimo porażki wypadli bardzo dobrze. Nadal
są liderami tabeli.
Prezes Zachodniopomorskiego Związku Piłki nożnej Jan Bednarek po raz
trzeci został wybrany na funkcje wiceprezesa Polskiego Związku Piłki

Nożnej. Dalej będzie zajmował się
piłkarstwem amatorskim.

Karate

❚ Z medalami wrócili z III Otwartych
Mistrzostw Polski Północnej zawodnicy Darłowskiego Klubu Oyama
Karate. Tytuł mistrzowski oraz MVP
zawodów dla Natalii Wieczorek.
Srebrne medale wywalczyli Szymon
Jurczuk i Damian Kurpiewski, zaś
brąz przywiezie Roksana Jacyszyn.

Biegi

❚ Wielkim zainteresowaniem cieszy
się III Darłowski Bieg Niepodległości. Bieg główny rozegrany zostanie na dystansie 10 kilometrów
i odbędzie się na ulicach Królewskiego Darłowa. Wszyscy jego
uczestnicy otrzymają piękny medal
okolicznościowy. Na tą chwilę zgłosiło się około 200 biegaczy.

Tenis stołowy

❚ 29 października w Zespole Szkół
na Chopina odbyły się Otwarte Mistrzostwa Darłowa w tenisie stołowym. Do zawodów przystąpiło 6
zawodników, ale to czołówka tenisa
stołowefo z rejonu. Mecze odbywały
się w systemie każdy z każdym. Była
to bardzo interesująca, stojąca na
wysokim poziomie rywalizacja.
Każdy z pojedynków zadowolił zgromadzonych na sali Żeroma kibiców.
Ostatecznie rywalizacja przyniosła
zwycięstwo mieszkańcowi Domasłowic Piotrowi Grodzkiemu. Kolejne
miejsca na pudle zajęli: drugie Piotr
Brzozowski, a trzecie Ireneusz Partyka. Obaj medaliści pochodzą ze
Sławna. Najlepszym darłowianinem
w tej stawce został zdobywca 4
miejsca Zdzisław Zorn.
Mistrzostwa te osobistym patronatem objął burmistrz Darłowa Arkadiusz Klimowicz. ❚

Lubię rozmawiać
z mieszkańcami
Rozmowa z Arkadiuszem Klimowiczem, burmistrzem Miasta Darłowa

bałagan w którymś miejscu, ale
także zgłaszają różne swoje pomysły i propozycje. Ja staram się odpowiadać i je realizować – jeśli to
tylko możliwe. Przez ten portal społecznościowy mam bieżący kontakt
z mieszkańcami nie tylko w godzinach pracy urzędu, ale praktycznie
przez całą dobę – również w dni
wolne od pracy. I bardzo sobie to
cenię. Powiem więcej – dziś nie wyobrażam już sobie swojej pracy
burmistrza bez takiego ciągłego
intensywnego kontaktu i dialogu
z darłowiakami.

– Jak Pan ocenia półmetek
kadencji?
– To czas ciężkiej pracy nad
realizacją programu wyborczego,
który w ostatnich wyborach zyskał
poparcie zdecydowanej większości
darłowiaków. Razem z radą miejską
ten program konsekwentnie, krok
po kroku, realizujemy.
– Zapowiadał Pan w programie, większe niż do tej
pory, skupienie się samorządu na „przyziemnych”
potrzebach mieszkańców.
– Tak. Potrzeby mieszkańców są
dla nas priorytetem. Czas wielkich
inwestycji komunalnych, czego
symbolem jest nowa miejska obwodnica czy rozbudowa portu
mamy za sobą. Teraz skupiamy się
na wykonywaniu drobniejszych ale
bardzo potrzebnych mieszkańcom
inwestycji i udogodnień. Bardzo
wiele z nich już zrealizowaliśmy,
a jeszcze więcej zaplanowaliśmy na
rok 2017. To między innymi budowanie oświetlenia ulicznego na
wielu peryferyjnych ulicach, doświetlanie przejść dla pieszych, budowa nowych dróg osiedlowych,
tworzenie i modernizacja placów
zabaw, zakupy ławek i koszy ulicznych, a także budownictwo socjalne
adresowane do uboższych darłowiaków. I co ważne – staramy się
nie uszczęśliwiać ludzi na siłę, ale
dobrze wsłuchiwać się w to, czego
mieszkańcy Darłowa od swojego samorządu oczekują.
– Jak to wygląda w praktyce?
– W tej kadencji jeszcze bardziej
postawiliśmy na konsultacje spo-

Rondo Lotników Morskich. Ukończenie obwodnicy to największa inwestycja tej kadencji
łeczne i partycypację mieszkańców
w podejmowaniu decyzji. Zwiększyliśmy udział darłowiaków
w pracy samorządu. Temu służą
częste konsultacje społeczne, powołanie na nowych zasadach rad
osiedlowych w całym mieście,
powołanie rady seniorów, ścisła
współpraca z organizacjami pozarządowymi. Razem z Darłowskim
Centrum Wolontariatu prowadzimy comiesięczną kawiarenkę
obywatelską. Jest to forum swobodnej, nieskrępowanej dyskusji
z mieszkańcami o różnych problemach Darłowa. Warto podkreślić,
że rady osiedlowe, po raz pierwszy
w historii samorządności, mają wy-

Nowy port rybacki. Powstał tam, gdzie było „ściernisko”

dzielone budżety i same decydują
na co wydawać pieniądze w obrębie swoich osiedli. A poprzez budżet obywatelski umożliwiliśmy
darłowiakom zgłaszanie własnych
pomysłów zadań ogólnomiejskich
i ich wybór w demokratycznym
ogólnomiejskim głosowaniu.
Darłowo stało się w ostatnich latach liderem w rozwijaniu społeczeństwa obywatelskiego i udziale
mieszkańców w kształtowaniu
polityki miasta. Dla porównania
podam, że w pobliskim Sławnie nie
ma ani rad osiedlowych z własnymi
funduszami, ani budżetu obywatelskiego, ani podobnej instytucji
jak prężnie działające i wspierane

przez miasto Darłowskie Centrum
Wolontariatu.
– Wielu mieszkańców ceni
sobie również bieżący kontakt ze swoim burmistrzem
poprzez facebooka.
– Ja też bardzo to lubię. Czytam
wszystkie komentarze zamieszczane na moim prywatnym koncie
facebookowym, jak i pisane na oficjalnym profilu społecznościowym
miasta (Darłowo – Darłówko).
Wielu mieszkańców pisze do mnie
również prywatne wiadomości
przez facebooka. Ludzie mnie informują zarówno o bieżących problemach np. awaria oświetlenia czy

– A jak układa się Panu kontakt i dialog z radą miejską?
– Na ogół bardzo dobrze.
W piętnastoosobowej radzie jedenastu radnych to grupa, z którą
ściśle współpracuję i wypracowuję
najlepsze dla miasta rozwiązania.
Jest też czteroosobowa opozycja,
która nie jest jednolita. Radna Ewa
Basandowska i radny Robert Gorgol
stanowią, moim zdaniem, opozycję
umiarkowaną. Natomiast radni
z Darłówka – Paweł Breszka i Piotr
Masłowski, który ostatnio został
członkiem partii Prawo i Sprawiedliwość, to według mnie opozycja
radykalna. Opozycja w demokracji
jest potrzebna i ja bardzo się cieszę,
że opozycja w radzie miejskiej jest.
Chociaż wolałbym żeby zamiast ciągłego narzekania i krytykowania
Panowie radni z Darłówka mieli jakieś dobre i interesujące propozycje
dla całego miasta. Niestety, przez
dwa lata takiej aktywności opozycji
z Darłówka nie dostrzegłem.
RoZMAWiAł: LW

System falochronów wyspowych osłania plażę wschodnią. Dzięki nim plaża jest latem szeroka
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dwa lata darłowskiego samorządu

Półmetek darłows

Upłynęły już dwa lata od rozpoczęcia obecnej kadencji Rady Miasta Darłowa. W
233 uchwały. Są one zamieszczone na stronie internetowej miasta w Biuletynie I

B

ył to okres wytężonej merytorycznej pracy radnych, zarówno w poszczególnych komisjach jak i w całej radzie.
Radni w swojej pracy kierowali
się dobrem całego miasta, całej wspólnoty samorządowej. Wszystkie sprawy, procedowane w zakresie ustanawiania prawa miejscowego, zawsze miały pozytywny wpływ
na rozwój infrastruktury, promocji i rozwoju
społeczno-kulturalnego naszego miasta.
Rada Miasta ze szczególną troską zajmowała się sprawami edukacji, problemami
ludzi starszych, niepełnosprawnych oraz
ubogich darłowian, którym w pełnym zakresie udzielana jest pomoc społeczna.
Przez dotychczasową kadencję współpraca z burmistrzem miasta układała się rzeczowo i profesjonalnie. Duży wkład pracy
w realizację zadań samorządowych włożyły
poszczególne komisje rady i ich członkowie,
którzy po wielu dyskusjach wypracowywali
opinię i stanowisko danej komisji.

Krystyna Sokolińska

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Darłowie i członek komisji spraw
społecznych

Za nami półmetek kadencji samorządu 2014 2018. Był to czas
wytężonej pracy
zmierzający do
zaspokojenia potrzeb
lokalnej
społeczności
ukierunkowany na
poprawę standardu życia. To czas pozyskiwania środków zewnętrznych jak
i kontynuacja rozpoczętych działań.
Były to zadania i inwestycje wielomilionowe, jak infrastruktura portowa czy
obwodnica a także rzeczy mniejsze, ale
jakże ważne dla nas w codziennym życiu
jak m.in. budowa parkingu na osiedlu
Wyspiańskiego, placów zabaw, remonty
podwórek, budowa ulic: Stanisława
Dulewicza czy Józefa Chełmońskiego,
budowy oświetlenia np. uruchomienie
ledowego oświetlenia ulic Witolda Lutosławskiego, Józefa Wybickiego, Polnej,
Wierzbowej i Księżnej Zofii i wielu innych potrzebnych mieszkańcom udogodnień. Coraz więcej decyzji przekazane zostało bezpośrednio w ręce
mieszkańców. Jednym z takich narzędzi
demokracji bezpośredniej jest budżet
obywatelski.
W nowej, uchwalonej przez Radę
Miejską strukturze zaczęły działać wybrane w wyborach bezpośrednich Rady
Osiedli.

Czesław Woźniak

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

Na wstępie warto podkreślić, że dobrze
rozwija się współpraca Rady Miejskiej
z burmistrzem. Dzięki tej współpracy
stworzono warunki prawne i wybrano

Rady Osiedlowe,
czego wcześniej
nie było. Mieszkańcy poprzez Budżet Obywatelski
mają
znacznie
większy wpływ
na miejskie inwestycje. Równocześnie z obopólnym
pożytkiem rozwinięta została przez samorząd współpraca z Darłowskim Centrum Wolontariatu i innymi organizacjami pozarządowymi.

Zbigniew Grosz

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

Na osiedlu Bema,
z którego zostałem wybrany
na radnego, w minionych dwóch
latach wybrano
Rady Osiedlowe
(2015 r.) z jej
przewodniczącym
Januszem Kowalskim. W ramach inwestycji, o które się
starałem wybudowano: ul. gen. S.
Maczka, nowy plac zabaw przy ul. gen. S.
Roweckiego. Dzięki budżetowi obywatelskiemu i zaangażowaniu wędkarzy,
a także rady osiedla, zagospodarowano
do celów rekreacji tereny przy Inkuli.
Wspierałem utworzenie Technikum
Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej oraz utworzenie Rady Seniorów
(powołanej w marcu 2015). W tym roku
została opracowana dokumentacja na
przebudowę ul. o. D. Tynieckiego wraz
z rondem przy ul Jana Pawła II i E. Plater
oraz rozwiązaniem prawidłowego wyjazdu z ul. K. Realizacja ma się rozpocząć
w roku przyszłym przez ZZDW. Ponadto
w budżecie miasta na rok 2017 ujęto budowę oświetlenia następujących ulic na
naszym osiedlu (W. Andersa, Gen S. Roweckiego, Wiejska, Polna).

Krystyna Różańska

Przewodnicząca komisji edukacji,
kultury i turystyki oraz członek
komisji spraw społecznych.

Edukacja i kultura
to sprawa całego
samorządu. Więc
czym
się
tu
chwalić? – poruszam
trudne
sprawy społeczne
zwracając uwagę
na problemy starszego pokolenia,
bo zauważyłam „zmianę warty”. Nie we
wszystkim zgadzam się z burmistrzem
i niektórymi radnymi. Wyrażając swoje
zdanie staję się mało skuteczna, nie z tej
epoki. Śmieją się z moich marzeń, ale
przemilczę co o tym sądzę. Od lat jak
katarynka, dobijam się o małą architek-

turę miejską, o estetykę starówki i nadmorskiego kurortu. O oznakowanie trasy
turystycznej, wymianę barierki na moście, ukwiecenie. O rewitalizację parków,
a w nich bindaże, fontanny, altany,
muszla koncertowa. O przywrócenie
Galerii Morskiej na falochronie. O rzeźbę
– ławeczkę – Leopolda Tyrmanda! O inną
bibliotekę i przewodnik po Darłowie
i okolicy. Nie omijam cmentarza i cieszy
nowy płot i pilny remont Domu Pogrzebowego oraz myśl o Kolumbarium.
Szkoda, że moje wnioski dotyczące
osiedla Wieniawskiego nie były brane
pod uwagę w budżecie miasta – o klomb
na miejsce zniszczonej piaskownicy, czy
schody na H. Sawickiej. Teraz to chluba
Rady osiedla południe i dobrze. Pragnę
aby moje Darłowo było coraz piękniejsze i wszyscy mieszkańcy się o to
starali. Będę walczyć.

Renata Potomska

Przewodnicząca komisji spraw
społecznych i członek komisji
edukacji, kultury i turystyki.

Mam
dylemat
– rzekłby klasyk...
W obliczu wyzwania, jakim jest
przewodniczenie
Komisji
Spraw
Społecznych,
trudno wymienić
„wymierne" efekty
dwuletnich starań
ale na pewno warto przypomnieć parę
kroków poczynionych w tej działalności.
Być blisko trudnych spraw – bo śmiało
zasługują na takie określenie – to jednocześnie przyjrzeć się mechanizmom
i procedurom, które są pomocne w rozwiązywaniu szerokiej gamy problemów
społecznych. To również zbliżenie się do
urzędów i placówek współpracujących
z samorządem w dziedzinie spraw społecznych. Efektem takiego postrzegania
naszej roli były wnioskowane przeze
mnie wyjazdowe posiedzenia Komisji
m. in. w Świetlicy Środowiskowej „Bezpieczna Przystań”, Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, Lecznicy dla Zwierząt
M. Bojke. Zainicjowałam publiczną dyskusję o służbie zdrowia i usługach medycznych w naszym mieście. W spotkaniu w darłowskim ratuszu udział
wzięli reprezentanci lokalnych placówek
medycznych, samorządowcy i przedstawiciele Rady Seniorów (najliczniejszej
grupy beneficjentów usług medycznych). Przyjrzeliśmy się również problemowi bezdomnych zwierząt. Tu pilnego
wyjaśnienia wymagał podział kompetencji pomiędzy służbami realizującymi
ustawowe procedury – tej problematyki
dotyczyła debata z udziałem m. in.
przedstawicieli Powiatowej Straży Pożarnej, Komisariatu Policji i Straży Miejskiej w Darłowie oraz samorządu.

Przez dwa lata
kadencji obecnej
rady udało nam
się wypracować
w porozumieniu
wiele trudnych
spraw. Z tego jestem najbardziej
zadowolony bo
tylko
wspólne
pochylenie się nad problemami miasta
skutkuje rozwiązaniami dobrymi dla
wszystkich mieszkańców. Komisja, której
przewodniczę opiniowała tak ważne
przecież dla wszystkich przedsiębiorców
i mieszkańców zmiany i poprawki
w planie zagospodarowania przestrzennego, niejako decydując o przyszłości
miasta na następne lata. Ponadto, z racji
swojego zawodu, przez te dwa lata kadencji podpowiadałem i wspierałem
swoją wiedzą wszystkie rzeczy związane
z budową infrastruktury miejskiej, szczególnie tematu budowy i remontów sieci
wodno-kanalizacyjnej w Darłowie. Codziennie spotykam się z mieszkańcami
Darłowa. Rozmawiamy o samorządzie,
o sprawach istotnych dla miasta.
Wszystkie te bardzo istotne uwagi przekazuję władzom zarządzającym miejską
strukturą.

Paweł Breszka

członek trzech komisji:
rewizyjnej, planowania, rozwoju
i gospodarki morskiej oraz spraw
społecznych.

Łatwo jest służyć
wyborcom, gdy
jest się członkiem
rządzącej większości. Łatwo też
wówczas zapomnieć, komu i jak
ta większość naprawdę
miała
służyć. Będąc natomiast w nielicznej opozycji, radny ma
mniej więcej takie możliwości jak źdźbło
trawy, które uparcie przebija się między
potężnymi płytami betonu. Rozmaite kosiarki ścinają je raz po raz, ale ono stale
odrasta. I tak działam już przez pół kadencji. Patrzę na ręce burmistrzowi i jego
radnym. Czytam dokumenty. Sprawdzam.
Oponuję zawsze, gdy rzecz tego wymaga,
zadaję niewygodne pytania. I notuję, bo
„spisane będą czyny i rozmowy”. Jest
tylko kwestią czasu, by beton skruszał,
skamielina puściła, a świeża radosna
zieleń mogła święcić triumfy. Pewnego
dnia nawet ci, którzy dziś zamykają oczy
na rzeczywistość, szeroko je otworzą.
Wierzę w to i wiem, że to się stanie,
a moją rolą są wszelkie działania, które
tej nieuchronności sprzyjają.

Piotr Masłowski
Andrzej Herdzik

przewodniczący komisji planowania,
rozwoju i gospodarki morskiej.

członek dwóch komisji: komisji
planowania, rozwoju i gospodarki
morskiej oraz komisji edukacji,
kultury i turystyki
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kiego samorządu

W tym okresie odbyło się 29 sesji Rady Miejskiej, na których podjęto
Informacji Publicznej.
Minęła połowa
kadencji funkcjonowania
Rady
Miejskiej w Darłowie.
Jako
Radny czynnie
uczestniczyłem
w pracach Komisji
Edukacji oraz Komisji Planowania.
Okres ten oceniam jako burzliwy
zwłaszcza w odniesieniu do współpracy
z innymi Radnymi oraz samym Burmistrzem. Podejmowałem liczne inicjatywy na rzecz mieszkańców Darłowa,
były one jednak obiektem ciągłej krytyki ze strony włodarzy miasta tylko
dlatego, że reprezentuję inne poglądy
polityczne. Z przykrością odbieram poddańcze postawy co niektórych kolegów
radnych, którzy w kuluarach kreują
zgoła inne zdanie. Demokracja samorządowa zdaniem Burmistrza ma się dobrze, czego wyrazem jest jednomyślność w głosowaniu pod dyktando.
Staram się być radnym blisko ludzi,
przez co skupiłem się w moje działalności na rozwiązywaniu problemów
mieszkańców w aspekcie zagrożeń wynikających z organizacji w ruchu drogowym, utrzymania porządku w mieście, uciążliwym zalewaniem posesji czy
spraw mieszkaniowych itp. Moim zdaniem funkcjonowanie miasta to nie
tylko duże, widoczne dla oka inwestycje
realizowane zwłaszcza w okresie przed
wyborczym, lecz także przyziemne dla
ludzi sprawy oraz należna im troska ze
strony władz miasta.

Ewa Madalińska-Marciniak

członek dwóch komisji: spraw
społecznych oraz gospodarczo-budżetowej.

Jednym z ważniejszych zagadnień,
które silnie wspierałam zarówno
w komisjach jak
i w Radzie jest
problem budowy
nowych mieszkań
socjalnych dla najuboższych rodzin.
Liczę, że ich budowę uda się rozpocząć
w roku przyszłym. Mamy już stosowną
dokumentację i pozwolenie na budowę.
Nasz samorząd oczekuje na finansowe
wsparcie tej inwestycji przez Bank Gospodarstwa Krajowego i wówczas ruszy
przetarg nieograniczony w celu wyłonienia wykonawcy. Jestem zwolenniczką
jak największego udziału wydatków
majątkowych w kolejnych budżetach naszego miasta, gdyż każda nowa inwestycja rozwiązuje pewien miejski problem. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że
zależy to głównie od dochodów miasta,
stopnia zadłużenia i pozyskiwania
środków nie tylko unijnych. Dobro mieszkańców Darłowa to mój główny cel pracy
Radzie Miejskiej i jej komisjach.

Edward Ziółkowski

Wiceprzewodniczący komisji
rewizyjnej i członek komisji
gospodarczo-budżetowej.

Zawsze staram
się wspierać miejskie inwestycje,
które przyczyniają się do poprawy funkcjonalności miasta
i jego wyglądu.
Spełniły się moje
marzenia o budowie nowego mostu, obwodnicy, o rozbudowie portu i jego nabrzeży. To co się
zbuduje w Darłowie tego nikt nigdzie
nie wywiezie i zostanie dla naszych potomków. Zależy mi aby nasze Darłowo
było z roku na rok coraz piękniejsze
i aby lepiej się w nim żyło. Znam potrzeby miasta i jego mieszkańców
i wspieram przedsięwzięcia, które rozwiązują te problemy.

obwodnicy, która
znacznie poprawiła dojazd do
portu i Darłówka
oraz do strefy
ekonomicznej.
Jako animatora
sportu i rekreacji
cieszy
zakończenie budowy
hali sportowej przy ZS im. S. Żeromskiego wraz z nowym parkingiem i dojazdem zarówno od strony ul F. Chopina
jak i J. Wybickiego. Wielkie powodzenie
mają urządzenia terenowych siłowni
zainstalowanych w 5 miejscach miasta.
Nowy basen rybacki wzbogacił się
o funkcjonalny dojazd, trzy hale magazynowe, budynek socjalny i toalety oraz
dźwig i ogrodzenie. Nowy ciąg komunikacyjny łączący ul. Morską z ul. S. Dulewicza i J. Chełmońskiego utworzył wygodny dojazd do miejskiego stadionu.
Dodam, że jeszcze w tym roku na plaży
wschodniej zostaną zamontowane
urządzenia do street Workuto, czyli do
uprawiania treningów siłowo-gimnastycznych.

Dorota Podgórska

Wiceprzewodnicząca komisji
planowania, rozwoju i gospodarki
morskiej i członek komisji
rewizyjnej

Pracując w komisji związanej
z
gospodarką
morską szczególnie
wspierałam wszelkie
prace inwestycyjne i planistyczne związane
z naszym komunalnym portem. W okresie minionych
dwóch lat w dalszym ciągu mocno inwestowano w port i gospodarkę morską
wykorzystując unijne programy. Zakończono budowę dróg dojazdowych do
portu, łącznie z przedłużeniem ul.
Wilków Morskich do portu rybackiego
oraz drogi do strefy ekonomicznej.
Miasto wybudowało Terminal Pasażerski łącznie z informacją turystyczną
w Darłówku zachodnim. Port rybacki
został zagospodarowany poprzez budowę hal magazynowych, budynku socjalnego i toalet. Zobaczmy jak mieszkańcy i turyści cieszą się z budowy
nabrzeży i nadwieprzańskiego bulwaru
zagospodarowanego przez samorząd
urządzeniami siłowni zewnętrznych
i ławkami.

Jerzy Maciąg

Wiceprzewodniczący komisji
edukacji, kultury i turystyki
oraz członek komisji gospodarczo-budżetowej oraz komisji
planowania, rozwoju i gospodarki
morskiej.

Dwuletnia działalność darłowskiej Rady
Miejskiej cechowała się realizacją wielu
inwestycji. Zakończono m.in. budowę

Roman Dudziński

Przewodniczący komisji gospodarczo-budżetowej i członek komisji
rewizyjnej
W pierwszej połowie
obecnej
kadencji Radni
Miasta
podjęli
wiele uchwał budżetowych pozwalających na
wykonanie szeregu ważnych inwestycji takich jak

np.:
1) dokończenie budowy parkingu
ogólnodostępnego przy drodze wewnętrznej ul. Wyspiańskiego 5, 7, 9, 11,
13 i ul. Wojska Polskiego 8,
2) dokończono budowę obwodnicy
od ul. Wojska Polskiego do ul. Lotników
Morskich,
3) zakończono budowę I etapu drogi
dojazdowej do portu,
4) oddano do użytku nowe ulice: Dulewicza, Maczka, odcinek drogi łączący
ulicę F. Chopina z ul. J. Wybickiego,
5) wybudowano i wyposażono
w urządzenia nowe place zabaw przy
ul. Tynieckiego i na osiedlu Bema. Z inicjatywy mojej i Burmistrza Miasta Darłowa oraz Starosty Powiatu Sławieńskiego utworzono nowy parking wzdłuż
ul. Wyspiańskiego od 5 do 13 zwiększając liczbę stanowisk postojowych
dla aut. Podjęto także uchwałę dotyczącą utworzenia Rad Osiedli, Rady Seniorów oraz wiele innych ważnych
uchwał.

Ewa Basandowska

członek dwóch komisji gospodarczo-budżetowej oraz edukacji, kultury
i turystyki.

Na półmetku kadencji mam odczucie niedosytu,
że samorząd nie
realizował
wszystkich spraw
zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców. „Zapomniano” o wielu
ulicach lokalnych, przykładowo o ulicy
Spokojnej, Fiodorowa, Zacisze czy budowie chodnika wzdłuż ul. Chopina do
nowego cmentarza. Miasto i jego jednostki osiągają dobre wyniki finansowe,
ale nie przekłada się to na inwestycje
komunalne, czy na obniżenie cen usług
komunalnych, co coraz częściej czynią
inne miasta i gminy. Chciałabym, by samorząd podjął wyzwanie zagospodarowania i odnowienia zieleni parkowej
m.in. wzdłuż ul. Morskiej do Darłówka
i w Darłówku. Już najwyższa pora, by
porozumieć się z sąsiednią gminą Darłowo i wspólnie opracować koncepcję
zagospodarowania atrakcyjnego pasa
nadmorskiego od Darłówka Wschodniego po Kopań i dalej do miejscowości
Wicie.

Robert Gorgol

członek dwóch komisji: edukacji,
kultury i turystyki oraz spraw
społecznych.

„Pierwsze dwa lata
kadencji to dla
mnie
przede
wszystkim okres
poznawania sposobu funkcjonowania Rady Miejskiej i szukania
sposobów na skuteczną realizację
problemów z jakimi przychodzą mieszkańcy. Cieszy fakt, że za tej kadencji nasz Samorząd staje się coraz bardziej „dla Mieszkańców”. Rozwinął się budżet obywatelski,
powstały kawiarenki obywatelskie, zmienił
się Statut Miasta o zapisy nadające mieszkańcom moc uchwałodawczą, powstała
Rada Seniorów, uaktywniły się Zarządy
Osiedli, które od niedawna dysponują
jeszcze niewielkim, ale swoim budżetem.
W końcu na poważnie zaczęliśmy myśleć o wielu problemach m.in. miejskiej
oczyszczalni ścieków, braku mieszkań
socjalnych czy działalności na rzecz bezdomnych zwierząt.
Do ważnych decyzji inwestycyjnych
można zaliczyć dotację dla Domu Kultury
na remont i cyfryzację kina, dofinansowanie remontu wieży Kościoła Mariackiego, wydatków na projekty przebudowy
ulic Tynieckiego, budowy ulic: Fałata, Kossaka, Fiodorowa, budowa parkingu na ul.
Wyspiańskiego i wiele innych.
Można by pisać wiele, bo i wiele się
wydarzyło. Powinniśmy jednak kiedyś
napisać o tym co się nam nie podoba, co
przeszkadza nam w pracy Radnego, co
należałoby zmienić i jakie problemy
mieszkańców są odkładane na drugi
plan. Takiego obiektywizmu brakuje mi
przede wszystkim.”
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Najważniejsze inwestycje
miejskie w 2015 i 2016 roku

Obecna kadencja samorządu darłowskiego to nie tylko kontynuacja ogromnych inwestycji w infrastrukturę drogową i portową, ale
także troska o te mniejsze, ale ważne z punktu widzenia mieszkańca: parkingi osiedlowe, oświetlenie uliczne, remonty chodników,
modernizacja kanalizacji i wodociągów, zagospodarowanie podwórek. A wszystko po to, aby podnieść jakość życia darłowiaków.
■ Budowa dróg dojazdowych do
portu w Darłowie (budowa obwodnicy)

I etap: 18.039.415,37 zł
II etap: 5.197.763,27 zł

■ Budowa hal magazynowych
wraz z infrastrukturą w nowym
porcie rybackim w Darłowie.

6.961.800,05 zł

■ Budowa budynków kontenerowych sanitarno-socjalnych w basenie rybackim

969.240,00 zł

■ Budowa drogi dojazdowej do basenu rybackiego

105.780,00 zł

■ Budowa ogrodzenia wokół basenu
rybackiego w darłowskim porcie

105.780,00 zł

■ Zakup dźwigu terenowego dla
portu rybackiego w Darłowie

1.072.280,97 zł

■ Budowa Terminala Pasażerskiego
w darłowskim porcie (całoroczne
Centrum Obsługi Turystycznej)

1.473.759,05 zł

■ Kompleksowa budowa ul. Gen.
Maczka w Darłowie

348.582.12 zł

■ Budowa ciągu komunikacyjnego
w Darłowie – ulic Chełmońskiego i Dulewicza

447.000,00 zł

■ Budowa nowej drogi łączącej ul.
F. Chopina z ul. J. Wybickiego

598.984,40 zł

■ Budowa zewnętrznej instalacji sanitarnej tłocznej wraz z przepompownią ścieków

237.390,00 zł

■ Budowa bezpiecznego placu
zabaw w parku miejskim przy
ul. o. D. Tynieckiego

295.906,00

■ Budowa placu zabaw na terenie
osiedla Bema

37.121,51 zł

■ Budowa placu zabaw na terenie
przedszkola nr 2

33.914,91 zł

■ Budowa altan rekreacyjnych wraz
z wyposażeniem na terenie
zbiornika wodnego „Inkula”

32.600,00 zł

■ Budowa nowoczesnego oświetlenia przy ulicach: Wenedów,
Księżnej Zofii, Wybickiego, Lutosławskiego, Brzozowej, Wierz-

Mural na starej lodowni – projekt sfinansowany z budżetu obywatelskiego
bowej, Polnej, Miodowej i ul. Zacisze.
W ramach tych inwestycji ustawiono 79 lamp ledowych.

ponad 520.000,00 zł

■ Budowa nowych przystanków
autobusowych wraz z ustawieniem wiat przy ulicach:
Słowiańska i Al. Wojska Polskiego

2.100,00 zł

■ Budowa zatoki przystankowej
przy ul. o. D. Tynieckiego

20.000,00 zł

■ Budowa parkingu na osiedlu S.
Wyspiańskiego

348.000,00 zł

Ul. Chopina – nowa ulica do sali sportowej

■ Zagospodarowanie i remonty
podwórek na terenie darłowskiej

Wiaty – na Inkuli – projekt sfinansowany w ramach budżetu obywatelskiego
starówki (przy ul. Pocztowej i
Wenedów)

■ Budowa odwodnienia ul. Wiejskiej

■ Remonty ogrodzenia i alejek wewnętrznych na cmentarzu przy
ul. Św. Gertrudy

■ Remont kanalizacji deszczowej
przy ul. Aleje Wojska Polskiego

314.000,00 zł

197.116,00 zł

134.000,00 zł

Dźwig towarowy w porcie rybackim w Darłowie

Rondo przy ul. Adama Mickiewicza

170.000,00 zł

