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Skazani na sukces: brawa dla społeczników

Darłowo w blasku fleszy
11 grudnia, podczas Gali Pilotażowego Programu Społecznik na Zamku
w Szczecinie, wiele słów uznania skierowano pod adresem mieszkańców
Darłowa. „Ośmiorniczki” zyskały największy splendor.

D

o pierwszej edycji programu
„Społecznik”,
którego organizatorem był
Urząd Marszałkowski, zgłosiło się
1200 grup lub stowarzyszeń społecznie zaangażowanych. 515 zgłoszonych przez nie projektów otrzymało poparcie i dofinansowanie na
łączną kwotę ok. 1,5 mln zł. Darłowo w pilotażowym projekcie
otrzymało aż 5 mikrograntów (3 tys.
zł na każdy projekt).
Doceniono działania Dziennego
Ośrodka Rehabilitacyjno-Terapeu-

tycznego (DORT), który realizował
projekt „Dzisiaj nie, ale… jutro poznam świat wszystkimi zmysłami”
(aranżacja sali doświadczenia
świata) oraz projekt „Ruch i
dźwięk” (stworzenie wyspy światłowodowej).
Kolejną instytucją, która wystartowała w „Społeczniku” było Darłowskie Centrum Wolontariatu,
gdzie w okresie od września do
grudnia zrealizowany został cykl
warsztatów „Powrót do przeszłości”
(integracja międzypokoleniowa).

Ponadto DCW udzieliło osobowości prawnej dla grupy nieformalnej kobiet, które skrupulatnie
dziergały ośmiorniczki dla noworodków w inkubatorach. I ten właśnie projekt był najbardziej spektakularnym nie tylko w swoim
sektorze (regionie konkursowym),
ale również wśród wszystkich projektów tej edycji „Społecznika”.
Przypomnijmy: sukces ten nie
byłby możliwy, gdyby nie ogromne
zaangażowanie koordynatorki Ewy
Dziemieszonek z Ruska, która zjed-

W uroczystej Gali Darłowo reprezentowali: Arkadiusz Klimowicz – burmistrz Darłowa, Joanna Witkowska i Małgorzata Równicka (DCW), Ewa
Dziemieszonek (sołectwo Rusko), Marzena Górzyńska, Wiesława Masłowska i Bożena Chruszcz (DORT), Magda Burduk (UM Darłowo).
nała wolontariuszki i wolontariuszy, którzy łącznie wykonali

ponad 400 sztuk małych stworków
z magicznymi odnóżkami. ❚
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Sukces 9. Darłowskiej Laponii Świętego Mikołaja

Dziękujemy z serca za serce
Na darłowskim rynku wokół choinki zebrali się wolontariusze z wielu miejscowości gminy Darłowo, gminy Postomino
i z Darłowa, razem było ich ok. 500. W niedzielne popołudnie można było spełnić swoje drobne marzenia, swoje marzenie
spełnił też Święty Mikołaj – oświadczył się pani Mikołajowej i podarował jej zaręczynowy pierścionek.

W

olontariusze zebrali kwotę 15
397,86 zł oraz
dodatkowe 500 zł przekazane z licytacji mikołajkowych ośmiorniczek wydzierganych na szydełku.
Wszystko dzięki zaangażowaniu wolontariuszy oraz
wsparciu wielu osób prywatnych, firm i instytucji,
przyjaciół i sympatyków
Darłowskiego Centrum Wolontariatu

Z całego serca
dziękujemy
WSZYSTKIM,
którzy w tym
roku byli z nam
podczas
9. Darłowskiej
Laponii Świętego
Mikołaja.
– burmistrz Miasta Darłowo
A. Klimowicz, marszałek Województwa Zachodniopomorskiego O. Geblewicz, wójt
Gminy Darłowo R. Głażewski,
wójt Gminy Sławno R. Stachowiak, wójt Gminy Postomino
Janusz Bojkowski, POC Partners Marina Royale Darłówko,
starosta sławieński W. Wiśniowski, M. Stanuch, P. Ebel,
S. Stypuła, Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Darłowie, Darłowski
Ośrodek Kultury, Bałtycki Bank
Spółdzielczy w Darłowie, Rada
Osiedla Zachód, Rada Osiedla
Centrum, P. i W. Masłowscy,
W. Połczyński, D. i T. Kuriata,
Cukiernia Makarskich, Cukiernia Niedzielskich, Kawiarnia Ani Ani w Darłówku,
Mich Trans M. Filipek, FORMPLAST Słowino, LAMEE Centrum Kosmetyki Profesjonalnej
A. Klin, Uniwersytet Trzeciego
Wieku Powiatu Sławieńskiego,
Przedszkole Przy Szkole P.
Walków, panie ze świetlic wiejskich w gminie Darłowo, J. Pacuła-Woźniak, Miejska Biblioteka Publiczna im. A. Osieckiej
w Darłowie, Poradnia Dietetyczna Atelier A. Wyczesany,
Firma handlowo-usługowa
Mira M. Sidło, Karczma Rzym-

ska D. Kos, Hotel Lidia w Darłówku, Ośrodek Wypoczynkowy Róża Wiatrów w Darłówku, Stowarzyszenie My 3,
koty i psy, Panorama Lasage
A. Grabowska, Mediva J. Iwanisik, Darłowska Lokalna Grupa
Rybacka, Restauracja Casa
Nostra w Darłówku, sklep
Mrówka w Darłowie M. Guzowicz, Gościniec Zamkowy E.
i M. Buller, sklep papierniczy
B. Sowa, Santander Bank
o. Sławno, salon urody Amel
E. Miękus, studio fryzur M. Radziszewicz, przewóz osób M.
Witkowski, biuro rachunkowe
E. Wójcik, Baltic Net, Port Fish,
apteka Przy przychodni, Credo
E. Ostrowska, F. Walków, D.
Frącz, delikatesy BATO L. Kendzia, Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Darłowie, komisariat policji w Darłowie, Środkowopomorskie WOPR Drużyna Darłowo, Rogate Ranczo,
Dukat Medical SPA – Sanatorium Uzdrowiskowe Dąbki,
Miejskie Gimnazjum im. S. Dulewicza w Darłowie, OSP Bukowo Morskie, Państwowa
Straż Pożarna w Sławnie,
Bursztyn Medical Spa&Wellnes
w Dąbkach, salon fryzjerski
A. Ławrów, Stowarzyszenie
Przyjaciół Liceum w Darłowie,
„Domki Gościnne Marcysia”
R. Koguciuk, B. Budzar, kawiarnia „Kikiriki” A. Karska,
sklep Trendmax w Darłowie
M. Majewski, siłownia FORMA,
Dworek w Golikowie Joanna
Golik, E. Dziemieszonek, B. Kożuchowska, sklep zabawkowy
„Świat Dziecka” w Darłowie,
Stowarzyszenie Łętowska Dolina, Babsi Photography, firma
Keeeper z Bydgoszczy, A. Matejek, restauracja Baltic Korona
w Darłówku, bar Rarytas
w Darłowie, UKS Orlik Darłowo,
M. i P. Jasion, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
w Darłowie, drogeria Jasmin
p. M. i R. Siemiątkowscy, Instytut Zdrowia i Urody YASUMI
w Darłowie, drogeria Natura
w Darłowie, Hotel Jan, szkoła
tańca S-TEN P. E.Nidzgorska,
przedszkole „Jacek i Agatka”,
Przedszkole nr 2 im. Janiny Porazińskiej, przedszkole Promyczek, Państwowa Wyższa Szkoła
Zawodowa w Koszalinie. ❚

W środku Magdalena Burduk – to ona dziewięć lat temu wymyśliła Laponię i z dumą patrzy na imprezę, która uzyskała poparcie społeczne jednocząc wspólne i dobre siły wszystkich pokoleń mieszkańców Darłowa. – To najpiękniejsza gwiazda jaka
może świecić na szycie naszej choinki – dodaje z uśmiechem.

Mikołaj na scenie oświadczył się pani Mikołajowej a ona odpowiedziała – TAK (i to było na serio i niewyreżyserowane). Mikołaj
spełnił swoje życzenie, a relacja poszła w Teleexpressie i w Telewizji Polsat :)

(od prawej): Joanna Witkowska prezes DCW/ (w środku): Justyna Tepurska – sekretarz i Joanna Byrwa (wiceprezes stowarzyszenia)
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Nowa kładka kutrowska

Arkadiusz Klimowicz, burmistrz Darłowa podpisał umowę na budowę mostu łączącego Wyspę Łososiową z ulicą Witolda
Lutosławskiego. Koszt nowego połączenia to ponad 2,6 mln złotych.

W

lutym tego roku do
Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Zachodniopomorskiego Arkadiusz
Klimowicz złożył wniosek aplikacyjny o dofinansowanie zadania
„Wzrost atrakcyjności turystycznej
parku miejskiego „Wyspa Łososiowa” w Darłowie”. Dzięki wysokiej ocenie uzyskał dofinansowanie
ze środków UE.
Roboty budowlano-montażowe
przeprawy kosztować będą miasto
2 398 500 zł. Ponad połowę (55

proc.) kosztów w postaci dofinansowania zostanie pokryte z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego
na lata 2014 – 2020. Roboty budowlane rozpoczną się z początkiem
2018 roku.
Na wyspie posadzone zostaną
nowe rośliny, zamocowane tablice
informacyjne oraz tzw. Info-kioski.
Pojawią się też rzeźby podkreślające bliskość rzeki Wieprzy. Po-

9 listopada w gabinecie Arkadiusza Klimowicza burmistrza Darłowa podpisano umowę na budowę mostu z Wyspy
Łososiowej w kierunku ulic Witolda Lutosławskiego i Józefa Wybickiego. Przy realizacji tej inwestycji zostanie
wykorzystana konstrukcja dawnej „Kładki Kutrowskiej”.
nadto na kładce, która zostanie
podświetlona będą zamontowane
lunety obserwacyjne. Dodatkowe
koszty związane z upiększeniem

Na zwyczajnej sesji Rady
Miejskiej dokonano zmian
w tegorocznym budżecie
Darłowa. Podyktowane jest
to wzrostem inwestycji
i większymi wydatkami na
oświatę i wychowanie.
❚ Zmiany w budżecie uwzględniają
niedawne podpisanie umów na dofinansowanie: przebudowy targowiska miejskiego, budowę kładki
przyrodniczej na wydmie zachodniej w Darłowie, wzrost atrakcyjności turystycznej parku miejskiego
na Wyspie Łososiowej, termomo-

Uwaga kierowcy!
zmiana
organizacji ruchu
Zmiany organizacji ruchu
czekają nas na ul. Okrężnej oraz
chopina. informujemy, że
niebawem na stałe zmianie
ulegnie organizacja ruchu
na drogach powiatowych: ulicy
Okrężnej oraz Fryderyka
chopina. Prosimy wszystkich
użytkowników dróg o zwracanie
uwagi na właściwe oznakowanie.
Na ulicy Okrężnej (od skrzyżowania z ul. o. d. Tynieckiego
do skrzyżowania z ul. a. dygasińskiego) ustawiony zostanie
znak d-3 – droga jednokierunkowa. Po stronie prawej
(od skrzyżowania z ul. o. d.
Tynieckiego do skrzyżowania
z ul. a. dygasińskiego) ustawiony zostanie znak B-36 – zakaz
zatrzymywania się.
Na ulicy chopina (od skrzyżowania z ul. H. wieniawskiego
w stronę ul. M. curie-Skłodowskiej) po prawej stronie ustawiony zostanie znak B-35
– zakaz postoju.

wyspy i wzbogaceniem w nasadzenia, elementy małej architektury,
infokioski, lunety itp. szacuje się na
ok. 533 tys. zł.

Zmieniono budżet
dernizację budynku Urzędu Miejskiego, budowę parku rekreacji
przy ul. Traugutta.
Zmiany obejmują również
uwzględnienie inwestycji postulowanych przez Rady Osiedli: wykonanie altany kwiatowej na placu rekreacyjnym przy ul. Osadniczej,
wykonanie podestu w strefie rekreacyjnej nad Inkulą, zakup Infokiosku wraz z oprogramowaniem,
zakup zestawu do monitoringu na

terenie Osiedla Południe wraz
z montażem, wykonanie monitoringu zewnętrznego na budynku
DCW.
Zlikwidowano rezerwę celową
w kwocie 70 tys. zł, w związku
z koniecznością zwiększenia wydatków na Szkołę Podstawowa
nr 3 wynikających z reformy
oświatowej. Ponadto zwiększono
dotację o kwotę 654 486 zł dla
przedszkoli w związku z dużą

Planowane zakończenie inwestycji to koniec lipca 2018 roku.
L. WALKieWicZ

Wybory w DLGR

liczbą dzieci uczęszczających do
tych placówek.
Po uchwalonych zmianach budżet miasta zamyka się dochodami
ogółem 59.866.330,75 zł i wydatkami ogółem 64.924.387,75 zł. W ramach wydatków na realizację zadań
własnych wydatki majątkowe wynoszą 9.119.725 zł, co stanowi 14
procent ogółu wydatków.
L. WALKieWicZ

dwa ronda nazwane
Na sesji Rady Miejskiej
w Darłowie na wniosek
Arkadiusza Klimowicza
dwóm rondom nadano
nazwę.
❚ Pierwsze, powstałe w ciągu drogi
wojewódzkiej nr 203, na skrzyżowaniu ulicy Adama Mickiewicza
z ulicą Portową otrzymało nazwę
„Rondo Ludzi Morza”.
Drugie, wybudowane w ciągu
drogi krajowej nr 37, leżące na

skrzyżowaniu alei Wojska Polskiego i ulicy Osadniczej, otrzymało
nazwę „Rondo Wojska Polskiego”.
Jednocześnie wydłużono ulicę Portową o niedawno wybudowany odcinek drogi wojewódzkiej nr 203 od
nowego mostu do ul. Adama Mickiewicza, liczący 2,2 km. ❚

23 października na nadzwyczajnym walnym zebraniu członków
obradowała Darłowska Lokalna
Grupa Rybacka.
Głównymi tematami obrad było
sprawozdanie zarządu DLGR z czteroletniej działalności stowarzyszenia
oraz wybory władz na następną czteroletnią kadencję. Obecnie DLGR skupia
270 członków. Obszar objęty Lokalną
Strategią Rybacką Darłowskiej Lokalnej
Grupy Rybackiej obejmuje 7 miast
i gmin zlokalizowanych w północno-wschodniej części województwa zachodniopomorskiego. W DLGR są zrzeszone gminy: miasto Darłowo, gmina
Darłowo, gmina Malechowo, miasto
i gmina Polanów, gmina i miasto Sianów,
gmina Sławno, gmina Postomino.
Gmina Polanów i gmina Sianów należą do powiatu koszalińskiego pozostałe pięć do powiatu sławieńskiego.
Obszar DLGR od północy graniczy
z Morzem Bałtyckim, a od wschodu
z Województwem Pomorskim. Według
stanu na rok 2014 DLGR obejmuje
obszar 1647 km2, na którym zamieszkuje 67.795 mieszkańców.
W tajnym głosowaniu prezesem
Darłowskiej Lokalnej Grupy Rybackiej
wybrano Arkadiusza Klimowicza
– burmistrza Darłowa. Wiceprezesami
zostali: Elżbieta Karlińska, Grzegorz
Lipski, Radosław Nowakowski, Mirosław Omylak, Wojciech Stefanowski.
Członkami zarządu wybrano: Macieja
Berlickiego, Janusza Bojkowskiego,
Radosława Głażewskiego, Łukasza
Skowrońskiego, Ryszarda Stachowiaka, Mariusza Wierszela, Wojciecha
Wiśniowskiego. Powołano również
komisję rewizyjną w składzie: Joanna
Mikońska-Śledź, Robert Suwała, Leszek Walkiewicz, Karolina Wojciechowska, Czesław Woźniak.
Jak nas informuje dyrektor biura
DLGR Rafał Radzikowski najbliższy
nabór wniosków o dofinansowanie
różnego rodzaju przedsięwzięć na
łączną sumę 7 milionów złotych rozpocznie się w grudniu 2017.
L. waLkiewicz
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renowacja kamienicy „Pod kogą”
Zniszczoną elewację zabytkowej kamienicy armatorskiej, przy ul. Powstańców Warszawskich
w Darłowie zasłoniły rusztowania i siatka. Rozpoczęto jej renowację. Niebawem perła pomorskiej
architektury będzie błyszczeć pełnym blaskiem.

W

renowację zabytku od
czterech lat zaangażowana jest wspólnota
mieszkaniowa, Niemiecko-Polska
Fundacja Ochrony Zabytków, wojewódzki konserwator zabytków,
Biuro Dokumentacji Zabytków
w Szczecinie, darłowski i wojewódzki samorząd, architekci, urbaniści, eksperci, biura projektowe.
Przed przystąpieniem do renowacji
należało zebrać komplet opinii
i uzgodnień z wieloma urzędami
oraz uzyskać pozwolenie na budowę. Na opracowanie dziesiątków tomów dokumentacji wydano setki tysięcy złotych. Dzięki
staraniom wspólnota mieszkaniowa otrzymała dotację z Urzędu
Marszałkowskiego w Szczecinie,
Darłowskiej Lokalnej Grupy Rybackiej, Niemiecko-Polskiej Fundacji Ochrony Zabytków Kultury,
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego. Koszt remontu i renowacji przekroczy grubo 1 milion
złotych. Tylko na remont dachu
wydano blisko 300 tys. zł.
– Sporą część wydatków ponosi
wspólnota mieszkaniowa – mówi

Szymon Krawczuk, zarządca
wspólnoty. Darłowski samorząd
także realnie pomaga w renowacji,
bo opracował na swój koszt projekt
likwidacji szamba i planuje realizację tego zadania.

– Dzięki wspólnemu działaniu
i pomocy finansowej uda się uratować darłowski klejnot architektury pomorskiej – podsumowuje
Arkadiusz Klimowicz, burmistrz
Darłowa. Renowacją i przywróce-

StARóWKA PięKNieje

niem walorów architektonicznych
kamienicy „Pod kogą” zajmuje się
doświadczona firma z Wrocławia,
która specjalizuje się w kompleksowej konserwacji i rekonstrukcji
obiektów zabytkowych. ❚

# HISTorIa
„Kamienicy armatorów”

sięga czasów drugiej lokacji Darłowa, tj.
XIV wieku, kiedy przy głównej osi miasta
jaką była ulica Długa (ciągnęła się od
Bramy Wieprzańskiej do Bramy Wysokiej)
wzniesiono głównie kamienice kupieckie.
Pierwotna kamienica stała na fundamentach z granitowych głazów narzutowych
powiązanych wapienną zaprawą i miała
kolebkowo przesklepione piwnice. Obiekt
ten najpewniej spłonął w czasie wielkiego
pożaru miasta w 1589 r. Na początku XVII
wieku na miejscu zniszczonego domu
wzniesiono nowy obiekt, co potwierdza
wmontowana w północnej elewacji kamienna tablica z wizerunkiem nieotaklowanej kogi i datą „ANNO 1604”. Tego typu
statki handlowe budowano wówczas w Darłowie. Ten budynek również nie przetrwał,
gdyż został zniszczony wskutek kolejnych
wielkich pożarów, jakie nawiedziły
Darłowo w latach: 1624, 1648, 1679 i 1722.
Relikty XVII-wiecznego etapu zabudowy
są zachowane w południowej ścianie sieni
budynku głównego – odsłonięto je
w czasie badań architektonicznych w 2013
r. Kamienica kolejno należała do bogatych
właścicieli spółek armatorsko-żeglugowych: Johan Georg Friedrich Knötzelein,
C.F. Bahn, Eduard August Hemptenmacher,
Eduard John. W okresie rozkwitu przedsiębiorstwa żeglugowego w połowie XIX
wieku do tych armatorów należało 52
żaglowce – w tym także szybkie klipry
– które transportowały słynne darłowskie
wędzone łososie i wyroby z gęsi do odbiorców na całym świecie.
LESZEK WALKIEWICZ

W OBieKtyWie

W październiku Miejski
Zarząd Budynków
Komunalnych w Darłowie
zakończył remont dwóch
budynków komunalnych
przy ulicy Kowalskiej 5 i 6
w obrębie starego miasta.
❚ Prace polegały na dociepleniu
ścian od strony północnej, nałożeniu
nowych tynków cementowo-wapiennych na obu budynkach, wykonaniu nowego dachu wraz z kominami z cegły klinkierowej na
budynku nr 6, ułożeniu płytek na
cokołach budynków, wykonaniu
okładziny schodów wejściowych do
budynku nr 6,wykonaniu podbitki
pod okapem na budynku nr 5, wymiany dwóch okien od podwórka
i drzwi do kotłowni na bud. nr 5.
Dzięki przeprowadzonemu remontowi kamienice odzyskały blask. ❚

POc Partners
chce
inwestować
W darłowskim ratuszu, podczas
prac Komisja Planowania
Rady Miejskiej, belgijska spółka
POc Partners ujawniła radnym
swoje dalsze plany inwestycyjne.
Marina royale ma być tylko
jednym z trzech elementów
szerszego projektu nazwanego Baltica royale, obejmującego również tereny przy
plaży wschodniej i tzw.
„Patelnię”, przy ul. Słowiańskiej i Jana Pawła ii
w darłówku wschodnim.
w przyszłym roku inwestor
zapowiada budowę dwóch
następnych budynków.

Wizyta w Brake, niemieckim
mieście portowym,
darłowskich
samorządowców była
okazją stworzenia nowych
płaszczyzn współpracy.
❚ Brake to niemieckie miasto
z portem na rzece Wezera, która
35 km dalej uchodzi do Morza
Północnego w Bremerhaven. To
właśnie tam z rewizytą udał się
Arkadiusz Klimowicz Burmistrz
Darłowa wraz z dyrektorem Zarządu Portu Morskiego – Krzysztofem Walkowem i Magdaleną
Burduk, szefową darłowskiej promocji.
Przypomnijmy – pierwsze spotkanie, będące deklaracją podjęcia
współpracy odbyło się w Darłowie
w lipcu tego roku. Tym razem burmistrz Michael Kurz pokazał swoje
miasto i opowiedział o jego atutach.
W ramach spotkania w Brake,

Mieszkania plus w Darłowie
Arkadiusz Klimowicz, burmistrz Darłowa podpisał 24 listopada z przedstawicielami Krajowego Zasobu Nieruchomości i Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa list intencyjny w sprawie realizacji w Darłowie
programu Mieszkanie Plus. Samorząd da teren, a rząd ma zorganizować
finansowanie. Jeśli tak się stanie, w ciągu 4-5 lat powstanie w Darłowie
80-100 mieszkań. Miasto wstępnie wytypowało kilka działek położonych w okolicach ulicy Księżnej Anny, które mogą być zagospodarowane
na cele mieszkaniowe.

darłowska rewizyta w Brake
w Dolnej Saksonii – darłowska delegacja odwiedziła m.in. siedzibę
największego przedsiębiorcy działającego w tamtejszym porcie
– rodzinną firmę z dwustuletnią
tradycją – J. Müller. Na szczycie
80-metrowego portowego silosa,
w sali konferencyjnej tejże firmy,
odbyło się spotkanie robocze,
w którym udział wzięli przedstawiciele tamtejszych instytucji zajmujących się sportem, kulturą, organizacjami sportowymi i turystyką
w mieście. Ponadto, burmistrz Kurz
osobiście oprowadził gości z Polski
po najważniejszych miejscach w Brake
pokazując m.in. muzeum morskie
i radar, miejski basen, szkoły, a także
siedzibę tamtejszego samorządu.
Oba spotkania, zarówno to lipcowe w Darłowie, jak i to w Brake

pokazują miasta o podobnych charakterach i portowych korzeniach.
Miasta, które mają wiele płaszczyzn,

na których można współpracować,
uczyć się i zdobywać nowe doświadczenia. ❚

edukacJa
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Projekt mikrofarmy
wiatrowej
Uczniowie klasy ii technikum urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
przygotowali pracę konkursową – zminiaturyzowaną farmę wiatrową. to
przymiarki do przyszłych – rzeczywistych inwestycji.

P

race nad projektem trwały
dwa tygodnie i uwzględniały elementy planowania
przestrzennego. Konkurs organizowany przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego
skierowany był do uczniów szkół
ponadgimnazjalnych z województwa zachodniopomorskiego, które
w profilu nauczania zajmują się zagadnieniami elektroenergetycznymi
bądź zagadnieniami odnawialnych
źródeł energii. Uczniowie kl. II technikum pod opieką dra M. Barana
(wykładowcy Politechniki Koszalińskiej) przygotowali makietę farmy
wiatrowej, zrobili prezentację pokazującą etapy swojej pracy, a teraz
czekają na rozstrzygnięcie pierwszego etapu konkursu. ❚

Razem wygrywamy z rakiem piersi!
takim hasłem rozpoczął
się tydzień profilaktyki
chorób nowotworowych.
Szkołę odwiedziły panie ze
stowarzyszenia Amazonek,
które przybliżyły
młodzieży zagadnienia
związane z rakiem piersi.
❚ Podczas warsztatów padło wiele
pytań o ważne dla młodych ludzi
sprawy związane z profilaktyką nowotworową. Kolejnym krokiem edukacji zdorowotnej był udział młodzieży w happeningu profilaktycznym
„Różowy październik, czyli życie musi
mieć sens dla Ciebie”.
Uczniowie wzięli w nim aktywny
udział, manifestując swoją postawę
m.in. pod hasłem „Nie bądź obojętny,

przyłącz się do nas!”. W taki sposób
młodzi ludzie zamanifestowali swoje
zaangażowanie i wsparcie dla osób
chorych. Młodzież liceum przygoto-

wała również szkolny happening oraz
ciekawe filmy i prezentacje multimedialne, które zwracały uwagę na profilaktykę chorób nowotworowych. ❚

„Możemy więcej niż myślimy”
❚ Pod takim hasłem odbyły się
warsztaty dla uczniów klas maturalnych w ramach pilotażowego
programu edukacyjnego Coca Cola
HBC Polska.
Ideą projektu jest pomoc
młodym ludziom w odkrywaniu ich
mocnych stron i odnalezieniu potencjału zawodowego. Warsztaty
poprowadzili członkowie stowarzyszenia Morena z Gdańska.
W trakcie warsztatów młodzież
uczyła się autoprezentacji, komunikacji, określania własnego potencjału, jak również zrozumieniu
funkcjonowania rynku pracy. ❚

#„ŻeROM” W SKRócie

Ola Worobiej na podium!
Uczennica klasy iii B Liceum Ogólnokształcącego,
Aleksandra Worobiej, zajęła ii miejsce w Biegu Niepodległości w kategorii „Najlepsza Darłowianka”
na dystansie 12 km. To ogromny sukces uczennicy liceum!

Młodzież uczciła rocznicę
odzyskania niepodległości

Uczniowie liceum i technikum przygotowali pod
opieką pań: A.jęcka i M.Burzak montaż słowno-muzyczny upamiętniający rocznicę odzyskania niepod-

ległości przez Polskę. Młodzież zaprezentowała
swój program podczas szkolnej akademii oraz
w trakcie miejskiej uroczystości – Biesiada Polska.

Film to moje życie

3 listopada młodzież naszego liceum spotkała się
z absolwentem naszej szkoły – utalentowanym operatorem filmowym Arkiem tomiakiem. To były dwie
godziny wspomnień o szkole, rozmów o filmie
i życiu. Uczniowie obejrzeli fragm. filmu
„Obława” (zdjęcia A.Tomiak), który stanowił
punkt wyjścia do rozmowy o pracy operatora.
Padło wiele ciekawych pytań, na które artysta
chętnie odpowiedział.
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Ślubowanie
w „Żeromie"
W czwartek 12 października
uczniowie klas pierwszych
w Zespole Szkół im. Stefana
Żeromskiego w Darłowie rozpoczęli święto szkoły.
Preludium do uroczystego ślubowania było tzw. kotowanie,
ale nazajutrz, w hali sportowej
ZS z okazji Dnia Edukacji Narodowej miało miejsce uroczyste
ślubowanie uczniów klas pierwszych. Na uroczystość byli
obecni goście, m.ni. zastępca
burmistrza Elżbieta Karlińska,
przewodnicząca Rady Miejskiej
Krystyna Sokolińska, Zbigniew
Mielczarski – kierownik referatu oświaty i spraw społecznych UM, Krystyna Różańska
– przewodnicząca komisji edukacji kultury i turystyki RM,
Józefa Stańczak – przewodnicząca Stowarzyszenia Przyjaciół Liceum Ogólnokształ-

cącego im. Stefana Żeromskiego i oczywiście rodzice
uczniów.
Joanna Witkowska, dyrektor
Zespołu Szkół dziękowała serdecznie gronu pedagogicznemu
i pracownikom szkoły za ich
codzienny trud w kształceniu
młodzieży i wyróżniła z tej
okazji kilkanaście osób. Kolejno
uczniowie klas pierwszych
z Liceum Ogólnokształcącego,
Technikum Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej
oraz Szkoły Branżowej ślubowali na sztandar szkoły. Następnie uczniowie klas pierwszych poprzez mianowanie
wielkim ołówkiem przyjęci zostali do społeczności uczniowskiej Zespołu Szkół. Ponadto
uczniowie brali również udział
w quizie sprawdzającym wiedzę
o szkole i nauczycielach.

6 działO Się
Grudzień 2017 r.
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Biznes społecznie zaangażowany
60 tysięcy złotych dofinansowania w każdym z trzech lat obowiązywania umowy – taki jest efekt podpisania przez darłowskie
stowarzyszenie zrzeszające wolontariuszy (DcW) porozumienia z belgijską POc Partners sp. z o.o.

P

odpisy pod dokumentami
złożono 20 listopada
w Darłowskim Centrum
Wolontariatu. Ze strony DCW sygnowali ją: Joanna Witkowska
– prezes i Joanna Byrwa, wiceprezes. a ze strony POC Partners
– Peter Taffeiren, dyrektor generalny belgijskiej spółki.
Umowa partnerska na dofinansowanie działań realizowanych
przez darłowskie stowarzyszenie
wolontariuszy umożliwi rozwój
wielu przedsięwzięć i podjęcie nowych wyzwań. Działania społeczne będą skierowane do odbiorców – mieszkańców Darłowa,
co pozwoli im na poszerzanie
i rozwijanie zainteresowań, pasji,
marzeń. Warto podkreślić, że
POC to belgijska firma, która
inwestuje w nadbałtyckim
Darłowie. I jak widać nie tylko

w infrastrukturę, budując apartamentowce, ale także w rozwój
potencjału ludzkiego.
– To ważny moment w działalności DCW, zwłaszcza że przypada w dziesiątym roku działalności Darłowskiego Centrum
Wolontariatu. Kwota dofinansowania jest kwotą znaczącą. Te pieniądze umożliwią realizację i kontynuację zajęć, które do tej pory
organizowane były przez stowarzyszenie. Pozwolą również
wdrożyć w życie nowe pomysły,
które mamy nadzieję przyciągną
do nas nowych odbiorców – co
z jednej strony poszerzy zakres
świadczonych przez DCW usług,
a z drugiej powieli grono naszych
sympatyków i przyjaciół – komentuje Magda Burduk, od lat
związana z wolontariuszami
z Darłowa.

Zarząd DCW po podpisaniu
umowy wręczył Peterowi Taffeiren’
owi symboliczną koszulkę Wolontariusza i zaprosił do współorgani-

zacji pierwszych partnerskich
warsztatów pod symboliczną
nazwą: Integracja, współpraca, partnerstwo pod żaglami Darłowa. ❚

OŚMiORNicZKi DLA WcZeŚNiAKóW

Przez dwa miesiące kobiety
z gminy i miasta Darłowo
stworzyły przy pomocy
włóczki i szydełka 350
ośmiorniczek, które trafią
do inkubatorów
wcześniaków.

❚ Panie spotykały się w siedzibie
Darłowskiego Centrum Wolontariatu i własnoręcznie, z pedantyczną dokładnością „dziergały”
na szydełku ośmiorniczki. Akcja

„Ośmiorniczki dla wcześniaków”
ruszyła w 2016 roku, a jej odbiorcami były dzieci tzw. wcześniaki
i ich rodzice. Prowadziła ją Fundacja
„Kochaj mnie… po prostu” a także
wszystkie osoby, które pragnęły się
przyłączyć to tej ważnej idei i niełatwej, misternej sztuki szydełkowania. Ośmiorniczki muszą spełniać restrykcyjne wymogi Fundacji,
być wykonane z włóczki całkowicie
antyalergicznej. Ważny jest również
ich zwięzły ścieg – nad czym kon-

Ośmiorniczki z Darłowa poza tym, że są pedantyczni zrobione, to mają
coś jeszcze – serce, które otrzymały od tych, które je wykonały.

trole sprawowała przedstawicielka
Fundacji Małych Serc z Jutrosina
(z tą fundacją realizowany był projekt darłowski), która regularnie
przyjeżdżała do Darłowa by pomagać zrealizować naszym mieszkankom cel – wykonanie 350 sztuk
małych stworków z odnóżkami.
Co za magiczną moc mają ośmiorniczki? Są bawełniane i wspierają

poczucie bezpieczeństwa dziecka,
które w łonie matki trzyma pępowinę i czuje się dzięki temu dobrze.
W inkubatorze dzieci chwytają za
różnego rodzaju kable, próbują łapać
rurki, dreny, cewniki – i tu z pomocą
przydają się macki ośmiornicy. Pomysł bawełnianych zabawek został
zaczerpnięty z placówek w Danii
i Holandii.

Sala doświadczania
świata
W darłowskim Dziennym
Ośrodku Rehabilitacyjno-terapeutycznym
realizowane są dwa projekty
dofinansowane ze środków
Samorządu Województwa
Zachodniopomorskiego
w ramach programu
„Społecznik”.
❚ Dzięki finansowemu wsparciu samorządu zakupiono podstawowe
sprzęty wyposażenia Sali doświadczania świata, w której od lipca prowadzone są zajęcia oparte na holenderskiej metodzie stymulacji

zmysłowej Snoezelen. Pozwoliło to
poszerzyć ofertę rehabilitacyjno-terapeutyczną ośrodka, w którym
przebywają osoby z niepełnosprawnością z powiatu sławieńskiego. Możliwości wykorzystania
wyspy światłowodowej oraz drabiny dźwiękowo-słuchowej przedstawione zostały rodzicom oraz nauczycielom darłowskich placówek
oświatowych.
Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych prowadzące Dzienny
Ośrodek Rehabilitacyjno-Terapeutyczny planuje sukcesywne wzbogacenie wyposażenia sali. ❚

Akcję podsumowano i uroczyście zakończono w Darłowskim
Centrum Wolontariatu. Grupa nieformalna z Darłowa podjęła się realizacji tego projektu w ramach
cyklu warsztatów pod nazwą „Uniwersyteckie Ośmiorniczki”, dofinansowanego ze środków programu Społecznik, przy współudziale KARR w Koszalinie. ❚
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w poszukiwaniu dobrych praktyk
17 listopada przedstawiciele dyrekcji Zespołu Szkół w Darłowie spotkali się z prezesem firmy Galmet z Głubczyc – lidera
w tworzeniu nowoczesnych systemów grzewczych. Darłowski „Żerom” stawia na źródła energii odnawialnej.
❚ Podpisano list intencyjny
o współpracy Technikum Urządzeń
i Systemów Energetyki Odnawialnej z Galmetem. Jej celem jest
m.in. doposażenie szkolnych warsztatów, udział uczniów w stażach
i praktykach, wymiana doświadczeń. Dzięki współpracy uczniowie
będą mogli szkolić się u najlepszych
specjalistów i zdobywać niezbędne
doświadczenie w pracy.
Spotkanie zaowocowało deklaracją przekazania urządzeń, w które
zostanie doposażona specjalistyczna
pracownia szkolna.
Wizyta dyrekcji szkoły poprzedzona była wycieczką I klasy Technikum Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej. Uczniowie
zwiedzili zakład i salon wystawowy. W halach produkcyjnych

pracownicy opowiadali o pracy
związanej z produkcją systemów
energetyki odnawialnej. Uczniowie
zostali zaproszeni na pokaz multimedialny podczas, którego mieli
możliwość poznać historię firmy.
W 2013 roku firma postawiła na
OZE – odnawialne źródła energii.
Zajmuje się produkcją urządzeń
posiadających certyfikaty V klasy
– najwyższej, eco design, oraz wydajności w granicach 94 proc. Najnowszym produktem Galmetu są
hybrydowe systemy grzewcze.
Uczniowie na własne oczy mogli
przekonać się, że ich specjalność
otwiera im drogę do dobrej pracy
– Spędzaliśmy przyjemnie i pożytecznie czas. W zakładzie Galmet
bardzo dużo się dowiedzieliśmy
o odnawialnych źródłach energii.

Widzieliśmy hale produkcyjne,
etapy powstawania kotłów, pomp
czy paneli – stwierdził Paweł Łusiak.
– Dowiedzieliśmy się o możliwościach zatrudnienia po naszej
szkole. Specjaliści z tej dziedziny są
poszukiwanymi pracownikami
na rynku pracy. Jestem spokojny

Od 1 września Szkoła
Podstawowa nr 3
funkcjonuje w zmienionej
rzeczywistości edukacyjnej.
W wyniku zmian w prawie
oświatowym z sześcioletniej
stała się szkołą
ośmioletnią. czy wymagało
to wielkich zmian
organizacyjnych?
❚ Siedzibą szkoły dla klas VI i VII
stał się budynek Miejskiego Gimnazjum. Pomimo wielu obaw jak
zaadaptują się uczniowie „Trójki”
w nowej rzeczywistości okazało

o moją przyszłość. Teraz tylko się
uczyć i zdobywać kwalifikacje
– podsumował z kolei Filip Wojciechowski
– Miałam obawy czy wybrać tę
szkołę i ten kierunek kształcenia, ale
po wycieczce do Głubczyc utwierdziłam się w moim wyborze. Jest
dużo firm, które poszukują pra-

cowników po tym kierunku kształcenia. Technik urządzeń i systemów
energetyki odnawialnej to nie tylko
wiatraki, ale mnóstwo innego
sprzętu który jest alternatywą dla
dzisiejszego zużycia surowców
kopalnianych – powiedziała po zakończeniu zwiedzania Angelika
Matuska. ❚

SP 3 ReFORMA NieStRASZNA
się, że strach ma wielkie oczy.
Uczniowie Gimnazjum i uczniowie
„Trójki” akceptują się i wspierają.
W szkole wiele się w tym czasie
działo. Zrealizowane zostały projekty profilaktyczne: Bezpieczna
droga do szkoły, Dzień jabłka, Dni
walki z otyłością, Świadomie wybieram zdrowie – wiem co jem, Aktywnie żyjemy, zdrowo jemy.
Uczniowie szkoły z sukcesami
uczestniczyli w wielu konkursach,

a sama szkoła była organizatorem
m.in. Regionalnego Turnieju Piłki
Siatkowej czy Powiatowego Konkursu Wiedzy Astronomicznej.
Wdrażane są działania mające wyrabiać w uczniach umiejętności
kodowania i programowania poprzez m.in. udział uczniów w programie Fundacji Orange; Megamisja czy lekcje prowadzone przy
użyciu robotów (Ozoboty i Dash
i Dot).

Nie ustają również działania
inwestycyjne. Dzięki współpracy
z Fundacją BZ WBK szkoła otrzymała za darmo 12 komputerów do
pracowni informatycznej.
Uczestnicząc w projektach zewnętrznych w październiku i listopadzie otrzymała dofinansowanie na zakup 2 monitorów
interaktywnych i projektora o wartości łącznej 17.500 zł, ponad 6 tys.
zł na doposażenie gabinetu pie-

lęgniarki (waga elektroniczna,
podświetlana tablica do badania
wzroku i inne) oraz Grant Fundacji
Mbanku w wysokości 4.700 zł na
realizację projektu „W świecie matematyki”.
Dodatkowo dzięki wsparciu
Miasta Darłowo ogłoszony został
przetarg na zakup 12 sztuk komputerów z oprogramowaniem do pracowni informatycznej za kwotę
około 45.000 zł. ❚

W przedszkolu nie ma miejsca na nudę
W przedszkolu dzieci nie narzekają na nudę. Każdy miesiąc
przynosi interesujące wydarzenia. Listopad też w nie obfitował.
W listopadzie zakończyła się
w grupie Słoneczek realizacja
projektu edukacyjnego o treściach patriotycznych „Święto
Niepodległości” realizowanego przez Marię Knapińską

i Martę Resil-Gawle. Podsumowaniem projektu była prezentacja programu artystycznego
dla kolegów i koleżanek
z przedszkola, rodziców
i uczestników Biesiady Polskiej z okazji Święta Niepodległości.
W każdej grupie przedszkolnej realizowane są zajęcia dodatkowe prowadzone

przez nauczycieli w ramach
własnych kompetencji oraz
rytmika finansowana przez
samorząd. Odwiedzili nas niecodzienni goście, ratownicy
medyczni Marcin Strzałkowski
i Jakub Iwanisik. Przedszkolaki miały okazję odbyć zajęcia praktyczne z udzielania
pierwszej pomocy przedmedycznej.

Stałymi gośćmi w grupach są
rodzice czytający dzieciom
bajki i ciekawe opowiadania
w ramach akcji „Cała Polska
czyta dzieciom".
W grupie Pajacyki odbyło się
pierwsze ważne wydarzenie
– Pasowanie na Przedszkolaka. Uroczyste ślubowanie
z zachowaniem ceremoniału
przedszkolnego poprzedzone

było występem artystycznym.
Listopad obfitował także
w inne uroczystości,
które obchodziliśmy
w przedszkolu: Ogólnopolski
Dzień Praw Dziecka,
Święto Pluszowego Misia.
Przygotowujemy się już
do następnych wydarzeń
i uroczystości: Jasełek, Wigilii
miejskiej.

8 wydarzeNie kuLTuraLNe
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o rywalizacji stanęło kilkudziesięciu modelarzy
z Polski i Ukrainy. Wystawili w sumie ponad 250 modeli
statków i okrętów. Oceniano prace
modelarskie w poszczególnych kategoriach klasy „C”. Artur Hamerling, nauczyciel Miejskiego Gimnazjum w Darłowie i instruktor
szkolnego koła modelarskiego,
zgłosił do konkursu cztery modele.
Zdobyły one złoty i srebrny medal
w klasie C6 (modele okrętów z plastiku w skali 1/250 bądź mniejszej)
oraz dwa brązowe medale w klasie
C3A (dioramy o tematyce morskiej).
Po rozstrzygnięciu konkursu
modele udostępniono publiczności.
Wystawa cieszyła się dużym powodzeniem. Laureat złotego medalu,
model pancernika rosyjskiego
Cesarewicz z czasów wojny rosyjsko-japońskiej, reprezentować
będzie Polskę na mistrzostwach
świata w modelarstwie okrętowym
w Rumunii w 2018 roku.
Jak nas zapewnił Arkadiusz Sip
– dyrektor Darłowskiego Ośrodka
Kultury im. L. Tyrmanda z nowym
rokiem 2018 zostanie utworzona
przy DOK-u pracownia modelarstwa, którą poprowadzi Artur

Honory
dla honorowych
dawców krwi
Krew jest bezcenna. ci, którzy
dzielą się tym dobrem z innymi
zasługują na najwyższe
uznanie. W Urzędzie Miejskim
w Darłowie odbyła się uroczystość obchodów Dnia Honorowego Krwiodawstwa.
Organizatorami uroczystości
był darłowski klub Hdk Pck
oraz Miasto darłowo. Na uroczystości obecni byli Honorowi krwiodawcy z terenu
Miasta i Gminy darłowo, wójt
gminy darłowo, przedstawiciele władz miasta, zaproszeni goście, w tym Marzena
Harnaszkiewicz-więckowska
– przedstawicielka regionalnego centrum krwiodawstwa
i krwiolecznictwa w Słupsku.
Spotkanie prowadził artur
Hara – prezes darłowskiego
klubu Hdk Pck. zaprezentował historię klubu oraz
dotychczasowe efekty działalności klubu – statystyki dotyczące ilości oddawanej krwi.
Na szczególne podkreślenie
zasługuje fakt, iż z roku na
rok wzrasta liczba honorowych krwiodawców a tym
samym ilość oddawanej krwi.
w roku 2017 klub zorganizował 10 akcji, w których oddało krew 315 osób i zebrano
łącznie 140 litrów krwi. Natomiast w ciągu swojej 5-letniej
działalności klub zorganizował aż 53 akcje zbiórek krwi
pełnej. w akcjach oddało
krew 951 krwiodawców i dało
to piękny rezultat zebranej
krwi w ilości 502 litry.
Przedstawiciele lokalnych
władz oraz klubu Hdk Pck
wręczyli obecnym na spotkaniu honorowym krwiodawcom upominki oraz dyplomy. dzień Honorowego
krwiodawstwa obchodzony
jest w naszym mieście co
roku, aby podkreślić niezwykłą rolę jaką pełnią honorowi krwiodawcy w naszym
społeczeństwie.

ARtUR HAMeRLiNG
– mistrz modelarstwa

Artur Hamerling przywiózł całe naręcze medali z Mistrzostw Polski Federacji
Naviga w mikromodelarstwie okrętowym. Rozstrzygnięto je na przełomie
września i października w Zamku Królewskim w Sandomierzu.

Hamerling. To naturalna decyzja
biorąc pod uwagę osiągnięcia
podopiecznych naszego mistrza.
W pierwszy weekend października
w Szczecinie odbył się natomiast największy na Pomorzu festiwal mo-

delarski – „Paprykarz Szczeciński”.
Jego laureatami zostali modelarze
pracujący w ramach koła modelarskiego przy Miejskim Gimnazjum
w Darłowie, w kategorii juniorów
Marlena Sołtysińska (model okrętu

Santa Maria) i w kategorii seniorów
Piotr Drozdowski (model z zapałek
mostu zwodzonego w Darłowie).
Zapałczany model można będzie
oglądać już wkrótce w Darłowskim
Muzeum Morskim. ❚

Zmiany
personalne
Na początku października doszło do kilku zmian w instytucjach miejskich: Urzędzie Miejskim i Zarządzie Portu
Morskiego w Darłowie.
Waldemar Śmigielski, do niedawna dyrektor Zarządu Portu
Morskiego w Darłowie, został
mianowany kierownikiem referatu sportu i rekreacji w UM.

Zastąpił go sekretarz miasta
Krzysztof Walków.

Złote Gody państwa Zadwornych
❚ 2 listopada, w gabinecie burmistrza miasta Darłowa,
odbyła się uroczystość „Złotych Godów” janiny i Wacława Zadwornych. W imieniu Prezydenta RP Arkadiusz Klimowicz burmistrz Darłowa uhonorował jubilatów Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.
Przyszli małżonkowie poznali się w Stradomi, w powiecie oleśnickim, gdzie znajdował się dom rodzinny
Wacława. Janina przyjeżdżała tam na wakacje. Ślub
cywilny zawarli 25 listopada 1967 roku, a ślub kościelny
31 grudnia tego samego roku w Stradomi Górnej. Do
Darłowa przeprowadzili się w roku 1968, gdzie mieszkała
cała rodzina Janiny. Doczekali się czworga dzieci: dwóch

synów i dwóch córek. Mają siedmioro wnucząt. Pani Janina zajmowała się wychowaniem dzieci i prowadzeniem domu. Jubilat pracował przez ponad 20 lat w Państwowym Ośrodku Hodowli Zarodowej w Darłowie.
Na uroczystość Złotych Godów do ratusza przybyła
najbliższa rodzina. Złote Gody, to jubileusz szczególny.
Wspólnie przeżyte 50 lat to dowód na istnienie wierności, miłości, wzajemnego zrozumienia oraz istoty
związku małżeńskiego. To wzór i piękny przykład dla
młodych pokoleń wstępujących w związki małżeńskie.
Złotym Jubilatom życzymy dalszych szczęśliwych
lat, pełnych zdrowia. ❚

Nowym sekretarzem Urzędu
Miejskiego został z kolei Waldemar Bonk,

a na stanowisko kierownika referatu gospodarki komunalnej
i mieszkaniowej w UM awansowała Agnieszka ciach.

ŚwięTO NiewidOMycH – dzień „białej laski”
Koło terenowe Polskiego
Związku Niewidomych
w Darłowie od lat
organizuje Dzień Białej
Laski, czyli
Międzynarodowy Dzień
Niewidomych.
❚ 16 października, w siedzibie Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Darłowie wszystkich
przybyłych powitał prezes Koła
PZN Włodzimierz Balcerzak.
Darłowska organizacja PZN liczy
50 członków, w tym 10 całkowicie
niewidzących.
Historię Dnia Białej Laski przypomniał Edward Grabowski. Już
od 1964 r. „biała laska” stała się nie
tylko narzędziem pomocnym przy

samodzielnym poruszaniu się
w przestrzeni, lecz również symbolem osób z uszkodzonym wzrokiem. Święto to przypomina

wszystkim o potrzebach osób dotkniętych brakiem wzroku, którzy
także chcą uczestniczyć w życiu
w pełni swych talentów i na miarę

pragnień bez koniecznego zdawania się na cudzą wrażliwość
i współczucie.
W spotkaniu niewidomych
z władzami miasta i gminy Darłowo oraz zaprzyjaźnionymi osobami
udział wzięli między innymi Arkadiusz Klimowicz – burmistrz
miasta Darłowo, Radosław Głażewski – wójt gminy Darłowo,
franciszkanin o. Karol, sponsor
Tadeusz Jędrzejczyk, Kazimierz
Kuligowski, prezes miejscowego
koła Związku Kombatantów RP
i BWP oraz Związku Inwalidów
i inni. W części artystycznej wystąpił Stefan Marcisz, który grał na
akordeonie i śpiewał rozpoczynając
swój występ od Hymnu Niewidomych. ❚
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DARŁOWSKi OŚRODeK KULtURy 2017 Zajęcia w Darłowskim
WyDARZeNiA KULtURALNe
Ośrodku Kultury
#Styczeń

27

#Sierpień
Koncert zespołu HARD tiMeS
w Bagatelli

18-19

#Luty

1

Koncert tymon tymański
w Bagatelli

#Marzec

1 i 12
27

Koncert MiKROMUSic
w Kinie BAJKA
premiera spektaklu cyGANKA
ZORA, reż. Alicja Balcerzak
w oparciu o tekst Stefana
Janiczaka, wykonanie:
Darłowski Teatr w Kinie,
w Gościniec

iX edycja Reggaenwalde
Festiwal
Zagrały zespoły: Mike Love
z Hawajów, Scum of Toytown
z Anglii, Longfingah z Niemiec,
Tabu (PL), Bethel (PL), Steppa
Warriors (PL), Zielone Żabki
(PL), JMS Band (PL), Jahbestin
& Kasia Godzisz (PL), Paihivo
(PL), Rastafajrant (PL)
Ponadto podczas festiwalu:
warsztaty dla dzieci, uliczny
performance muzyczny,
kuchnia indyjska, namiot
sound systemowy.

instruktor: Rudiger Frisch, tel. 94 314 26 29,
Dom Kultury, ul. M.C. Skłodowskiej
Zajęcia w każdy wtorek o godz. 16.00.

#Kwiecień

28
30

instruktor: Agnieszka Gozdalska, tel. 518 558 520
Pracownia ZAPIECEK, ul. Rzemieślnicza 3
ŚRODA: dzieci 17.00-18.00; dorośli 18.00-20.00
CZWARTEK: dzieci 16.30-18.00; dorośli 18.00-20.00
PIĄTEK: najmłodsi 15.15-16.15; dzieci 16.30-18.00; dorośli 18.00-20.00

ZAjęciA MUZycZNe (pianino, wokal)
instruktor jan Schwarzlose, tel. 531 635 415
Dom Kultury, ul. M.C. Skłodowskiej
Wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota godz. 15-19 (ustalane indywidualnie)

Koncert BAiKA, czyli Piotr
Banach (z zespołu Hey)
oraz Katarzyna Sondej (Kafi),
w Bagatelli
koncert Zielone Żabki
akustycznie w Karczmie
Rzymskiej

#Wrzesień

22

koncert zespołu
cLOSteRKeLLeR w Bagatelli

19-21

22

Darłowski Pchli targ,
3 edycja
Dni Darłowa:
W programie m.in. Festiwal
filmowy Euroshorts, Pociąg
do Jazzu, Darłowska
Zadyszka (biegi), Akademia
rocznicowa w Kinie BAJKA,
wystawy w Terminalu Sztuki,
Festyn dla dzieci na Wyspie
Łososiowej Artyści: Kuba
Wójcik’s Threak, Zgagafari,
Rzepczyno, LOKA, EWA
BŁASZCZYK
musical „101 Dalmatyńczyków”
z udziałem DStW Revoltade
oraz dzieci z przedszkola
jacek i Agatka

instruktor: Dariusz chimko

25

koncert zespołu OVeR tHe
UNDeR w ramach trasy „100
dni – 100 koncertów”
w Karczmie Rzymskiej

#Październik

23

premiera spektaklu FOteL
w reż. Alicji Balcerzak,
aktorzy: Darłowski Teatr
Komedii oraz uczniowie
Zespołu Szkół Morskich
w Darłowie

21
23

17

69. Pociąg do jazzu
Mathisen, Breistant Mutant
z Norwegii w Bagatelli

68 Pociąg do jazzu
– Quantum trio (Polska/
Ameryka Południowa)
wystawa prac pracowni
ceramicznej ZAPieceK

ZAjęciA PLAStycZNe

instruktor: Ania Przybytniak-Grabowska, tel. 668 508 066
Dom Kultury, ul. M.C. Skłodowskiej
WTOREK: dzieci do lat 6 – 15.00-16.00
ŚRODA: dzieci od 7 – 10 lat – 15.00-16.30; dzieci/młodzież powyżej 10 lat
– 17.00-18.30
CZWARTEK: dzieci do lat 6 – 15.00-16.00; dzieci od 7 – 10 lat – 16.30-18.00
PIĄTEK: dzieci/ młodzież powyżej 10 lat – 15.00-16.30
instruktor: Ania Przybytniak-Grabowska, tel. 668 508 066
Dom Kultury ul. M.C. Skłodowskiej
PIĄTEK: dzieci/ młodzież powyżej 10 lat – godz. 17.00-18.30

Noc Świętojańska, koncert
zespołu „Małe S.i.e.”,
pokazy obrzędów ludowych

Festiwal Filmów
Skandynawskich
– 3104 widzów

Dom Kultury, ul. M.C. Skłodowskiej
DSTW Revoltade
PONIEDZIAŁEK: 16.00 – zabawa tańcem i muzyką dla dzieci 3-letnich: 17.00
– Akademia baletu dla dzieci 4-6-letnich;
ŚRODA: 16.00 – akademia baletu dla dzieci 7-9-letnich; 17.00 – Contemporary
Jazz dla dzieci 9-11-letnich; 18.00 – Contemporary Jazz dla juniorów
12-15-letnich
PIĄTEK: 18.00 – Contemporary Jazz dla juniorów 12-15-letnich
Fitness Dance
poniedziałek, środa, piątek: 19.30 – 20.30

ZAjęciA Z PAPieROWej WiKLiNy

ZAjęciA Z MODeLARStWA
instruktor: Artur Hamerling, tel. 94 314 26 29

#Lipiec

17-23

tel. 530 839 511

#Listopad

#czerwiec

9

instruktor: Marcin Grzybowski, tel. 512 373 710
Dom Kultury, ul. M.C. Skłodowskiej
Wtorek i sobota godz. 15.00

ZAjęciA tANecZNe

#Maj

14

ZAjęciA „BReAK DANce”

(pełny kalendarz imprez miejskich, które odbyły
się w Darłowie w 2017 roku dostępny jest na
stronie:www.darlowo.pl

Dom Kultury, ul. M.C. Skłodowskiej
Zapisy indywidualne
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trzydniowe obcho
Święta Niepodleg

W KRóLeWSKiM MieŚcie DARŁOWie PRZeZ tRZy DNi OBcHODZONO 99. ROc
NiePODLeGŁOŚci. ByŁA BieSiADA PAtRiOtycZNA, OFicjALNe UROcZyStOŚc
i SetKi ZAANGAŻOWANycH W PAtRiOtycZNe ŚWiętOWANie OSóB.

10

listopada, w wigilię
święta, w sali sportowej Zespołu Szkół
im. S. Żeromskiego zorganizowano
Patriotyczną Biesiadę, połączoną
z występami artystycznymi dzieci,
młodzieży i tenora Opery Bydgoskiej.
Sobotnie obchody Dnia Niepodległości rozpoczęła w południe uroczysta msza święta w kościele mariackim za Ojczyznę i Polaków.
Celebrowali ją: proboszcz parafii
Matki Boskiej Częstochowskiej i zarazem gwardian klasztoru franciszkanów o. Wiesław Przybysz, proboszcz parafii św. Gertrudy
Bogusław Fortuński i ks. Krzysztof

Biesiada Patriotyczna

Sendecki, dyrektor Domu Hospicyjno-Opiekuńczego im. bpa Czesława Domina.
Po mszy nastąpił przemarsz
w kolumnach kompanii reprezentacyjnych Marynarki Wojennej
i Zespołu Szkół Morskich, pocztów
sztandarowych i mieszkańców
miasta, na plac Marszałka Józefa
Piłsudskiego, gdzie odbyła się manifestacja patriotyczna i złożenie
kwiatów pod Pomnikiem Tysiąclecia Państwa Polskiego. Uroczystość zaszczycili m.in.: starosta sławieński Wojciech Wiśniowski,
burmistrz Darłowa Arkadiusz Klimowicz, Krystyna Sokolińska, przewodnicząca Rady Miejskiej, sze-

fowie służb mundurowych, kombatanci, harcerze.
Arkadiusz Klimowicz, przemawiając do zebranych podkreślił, że
prawdziwa, silna, niezależna Polska
jest możliwa tylko przy jedności jej
obywateli.
– Zdolność do współpracy przyczyniła się do odrodzenia Rzeczpospolitej Polskiej – nawoływał gospodarz miasta do wzniesienia się ponad
podziałami w słusznej sprawie, tak
jak to zrobiono 99 lat temu.
Darłowianie licznie zgromadzili
się na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego, aby wspólnie świętować
99 lat wolnej Polski. Po przemówieniu i salwie honorowej kom-

Nasze priorytety: infrastruktura,
inwestycje, cele społeczne
rozmowa z arkadiuszem klimowiczem, burmistrzem Darłowa o projekcie budżetu miasta Darłowa na rok 2018.
– przed nami sesja budżetowa zwołana
na 22 grudnia. radni zadecydują na niej
o przyjęciu budżetu miasta na rok 2018.
z pewnością niejeden raz darłowianie zadawali
sobie pytania na co miasto wydaje pieniądze z
budżetu miasta: ile na pomoc
społeczną, szkoły, przedszkola, inwestycje,
sprzątanie i utrzymanie terenów zielonych. Jak
to będzie wyglądać w przyszłym roku?
– Ustaliliśmy, że przyszłoroczne dochody wyniosą
71.629.949 złotych. Na tę sumę składają się: podatki
i opłaty lokalne w kwocie 16.596.910 zł, co stanowi
23 procent ogółu dochodów, wpływy ze sprzedaży
działek budowlanych w wysokości 13.649.426 zł
(19 procent), dotacje na cele bieżące z budżetu państwa wynoszące 12.474.997 zł (17 procent), udziały
w podatkach dochodowym PIT i CIT – 10.448.509 zł
(15 procent), subwencje z budżetu państwa – 9.409.729
zł (13 procent), dotacje na cele majątkowe – należy przez
to rozumieć wszelkie inwestycje – z Unii Europejskiej
i budżetu państwa – 6.341.196 zł (9 procent) oraz dochody pozostałe (4 procent).
– Już z tych cyfr wynika, że zaplanowano
rekordowe wpływy ze sprzedaży działek
budowlanych pod zabudowę. Czy będą to
realne dochody?
– Planujemy sprzedaż nieruchomości i działek budowlanych na ponad 13,5 mln złotych. To dużo. Zapewniam jednak, że zakładamy wysokie, ale realne
dochody, ponieważ zamierzamy sprzedać część nadmorskich terenów na tzw. patelni pod wielkopowierzchniowe inwestycje hotelowo-wypoczynkowe
i pod budowę apartamentów.
– przejdźmy do wydatków, gdyż te bez
wątpienia bardziej interesują mieszkańców

królewskiego miasta Darłowa. Jak będzie
wyglądać przyszłoroczna struktura
wydatków, na co wydamy pieniądze?
– Ogółem w roku 2018 wydamy z kasy miejskiej
76.777.671 złotych, w tym 19.144.062 zł wydzielamy
na wydatki majątkowe, czyli inwestycje. Ponad
23 procent wszystkich wydatków, czyli 18.313.718 zł
pochłonie oświata. Na pomoc społeczną wraz z wydatkami na rodziny, w tym na 500+ zaplanowaliśmy
łącznie kwotę 16.157.572 zł. Na gospodarkę komunalną i mieszkaniową oraz na ochronę środowiska
przeznaczymy 15.420.285 zł. Na administrację publiczną planujemy wydać 7.876.611 zł, co nie stanowi
nawet 10 procent wszystkich wydatków. Na turystykę
wraz z inwestycjami zaplanowaliśmy w budżecie wydatek 6.709.139 zł, a na transport i łączność 1,488.500 zł.
Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego planujemy wydać 3,6 miliona złotych, a na kulturę fizyczną
i sport 1,5 mln zł. Na ochronę zdrowia, podobnie jak
w tym roku, przeznaczymy 814, 5 tys. złotych, na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową
789.612 zł.
– proszę przybliżyć Czytelnikom na jakie
zadania inwestycyjne zaplanowane
do realizacji w roku przyszłym będą
przeznaczone pieniądze budżetu miejskiego.
– W tym proinwestycyjnym budżecie miasta blisko
20 milionów złotych samorząd przeznacza na inwestycje, co stanowi 25 procent ogółu wydatków. Wykaz
najważniejszych inwestycji przeznaczonych do realizacji w roku 2018 zamieszczamy osobno. Chcę mocno
zaznaczyć, że tak wysokiego poziomu wydatków
dawno nie notowano w dziejach Darłowa.
– Czy radni zostali juz zapoznani z projektem
budżetu miasta?

– Wielu radnych konstruktywnie włączyło się
w opracowanie budżetu, za co im bardzo dziękuję.
Projekt budżetu miasta Darłowa na rok 2018 został już
przeanalizowany we wszystkich komisjach Rady Miejskiej i oceniony bardzo pozytywnie, szczególnie za
jego proinwestycyjny charakter. Jestem przekonany,
że zdecydowana większość radnych zaakceptuje budżet miasta na rok 2018. Planowana różnica między
dochodami, a wydatkami w wysokości 5.147.721,88
złotych zostanie pokryta przychodami z wolnych
środków.
– Czy są w projekcie budżetu jakiekolwiek
rezerwy?
– Oczywiście, zaplanowaliśmy rezerwę ogólną
w kwocie 200 tys. złotych i rezerwę celowa w wysokości 386.460 zł z przeznaczeniem na realizacje zadań
z zakresu zarządzania kryzysowego, usługi remontowe
w placówkach oświatowych oraz nagrody na Dzień
Edukacji Narodowej
– Czy są jakieś nowe pozycje w zaplanowanym
na przyszły rok budżecie?
– Oprócz standardowych wydatków nas cele społeczne, oświatowe, inwestycyjne, które są w budżecie
każdego samorządu w naszym jest pozycja, która na
pewno wielu zaskoczy, ale jestem przekonany, że równocześnie ucieszy znaczną część naszego społeczeństwa.
Obowiązkiem samorządu jest troska o bezpieczeństwo
zdrowotne mieszkańców. Chcąc to zrealizować, a zdając
sobie sprawę z niedostatków publicznej ochrony
zdrowia, postanowiliśmy wprowadzić nową pozycję.
Jest nią bezpłatna rehabilitacja dla osób starszych.
O szczegółach będziemy mogli wkrótce porozmawiać
szerzej.
rozmawiał: Leszek waLkiewiCz
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czNicę ODzyskaNia
ci, Bieg NiepODLegłOŚci

Bieg Niepodległości
panii reprezentacyjnej nastąpiło
składanie biało-czerwonych wiązanek kwiatów na cokole Pomnika
Tysiąclecia. Złożyli je m.in.: przedstawiciele władz miasta i powiatu,
służby mundurowe, partii politycznych organizacji pozarządowych,
stowarzyszeń kombatanckich, harcerze, delegacje firm, placówek
oświatowych i klubów sportowych.
Następnego dnia, 12 listopada,
odbyły się Biegi Niepodległościowe
dla dzieci i młodzieży w sześciu kategoriach wiekowych na dystansach
od 200 do 1200 metrów. Główny
Bieg Niepodległości na dystansie 12
km ukończyło 181 zawodników.
L. WaLkieWicz

Oficjalne uroczyści
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jubileusz 70-lecia miejskiej Biblioteki publicznej w Darłowie

kto czyta, żyje podwójnie
W byłej sali teatralnej obecnego gościńca miejska Biblioteka publiczna im. agnieszki Osieckiej w Darłowie uroczyście
obchodziła swoje 70-lecie. przez ten czas na półkach uzbierał się pokaźny zbiór wolumenów – liczy obecnie 45 tysięcy.

B

ibliotekę Miejską w Darłowie powołano do życia
31 października 1947 roku.
Utworzył ją Komitet Biblioteczny,
któremu przewodniczył Paweł Hinz.
Kierownictwo biblioteki powierzono
pani Sawczyn. O rozwój czytelnictwa dbała Wanda Kretówna.
Pierwszy zapis w księdze inwentarzowej datowany jest na 3 stycznia
1948 – jest to książka Louisa Aragona
„Niewola i wielkość Francji” wydana w 1946 r. w Warszawie.
Pomieszczenia zajmowane przez
Bibliotekę znajdowały się przy ul.
Wenedów 5. W 1948 r. księgozbiór
liczył 380 tomów, a na początku
stycznia 1949 było już 969 woluminów. W latach 1949-1977 Miejską
Biblioteką Publiczną kierowała Bronisława Żubroń.
Imię patronki – Agnieszki Osieckiej nadano Bibliotece Miejskiej w
trakcie obchodów 60-lecia tej instytucji, 7 marca 2008 roku, w obecności jej córki.
1 kwietnia 2009 roku na mocy
uchwały Rady Miejskiej odłączono

bibliotekę od struktur Darłowskiego
Ośrodka Kultury, czyniąc ją samodzielną instytucją kultury. Obecnie
siedziba biblioteki mieści się w Darłowie, przy ul. Wieniawskiego 19c,
a jej filia w Zespole Szkół Społecznych STO im. Lotników Morskich,
przy ul. Zwycięstwa 1.
MBP kieruje Krystyna Krakowiak, zatrudnia 9 bibliotekarzy. Księgozbiór biblioteki liczy ok. 45 tysięcy woluminów, w tym ok. 15 tys.
znajduje się w filii biblioteki w Darłówku Zachodnim.
Biblioteka zgodnie ze swoimi celami statutowymi prowadzi również szereg zajęć edukacyjnych i
spotkań autorskich ze znanymi pisarzami i ludźmi kultury. Od kilku
lat należy także do platformy zasobów edukacyjnych IBUK LIBRA,
a także MAK+ (MakPlus) – elektronicznego, zintegrowanego systemu
bibliotecznego, stworzonego i rozwijanego przez Instytut Książki
(system umożliwia tworzenie elektronicznego katalogu bibliotecznego, bazy użytkowników pla-

cówki, rejestrację wypożyczeń i
udostępnień zasobów oraz prowadzenie statystyki bibliotecznej).
Jubileusz placówki uświetniły
występy artystyczne młodzieży z
Miejskiego Gimnazjum oraz wokalistki Lucyny Wodzyńskiej. Okolicznościowe życzenia i podziękowania złożyli Arkadiusz Klimowicz
– burmistrz Darłowa, Arkadiusz Sip
– dyrektor DOK im. L. Tyrmanda,
Jerzy Piotrowski, były dyrektor
DOK i biblioteki, Jan Skórski i

❚ Przypomnijmy, spotkania autorskie z Woźniakiem odbyły się już
kilkakrotnie w Darłowie , ponieważ
jest autorem biografii Leopolda Tyrmanda, czy „Powtórki”. Latem 2017
roku mieliśmy również przyjemność spotkać się z Marcelem Woźniakiem podczas Media i Sztuka
– festiwalu w Darłowie.
Tym razem było to spotkanie

niezwykłe. Spotkanie z wykreowanym przez niego Leonem
Brodzkim, kryminalną zagadką,
uwikłaniem, śledztwem i… Darłowem. Staje się ono bowiem tłem
części „Mgnienia”…
Dlaczego autor kryminału trzymającego w napięciu część akcji
umieścił w Darłowie?! O to właśnie pytali go uczniowie darłowskiego Zespołu Szkół Morskich
i mieszkańcy miasta na spotkaniu
z pisarzem w bibliotece szkolnej.
Podczas spotkania autor zdradził
kulisy swojej pracy, podzielił się
doświadczeniami, wyjaśnił co go
inspirowało i co było powodem,

L. WaLkieWicz

#pODziękOWaNia
Dla byłych pracowników:
Arkadiusz Sip, Jerzy Piotrowski, Wiesław
Kosmalski, Jerzy Maciąg, Maria Motyl,
Ewa Sławska, Danuta Kaczmarczyk, Małgorzata Hołysz-Lisek, Elżbieta Wójcik,
Małgorzata Brzozowska, Elżbieta Majewska, Mirosława Jarkowska, Janina Filipczak, Teresa Goszczyńska, Elżbieta
Gagjew, Sabina Jakubowska, Regina Sawosz, Bożena Kupracz;
Osób wspierających ogólnopolską
akcję cała polska czyta Dzieciom:
Danuta Puczyńska, Leokadia Wojtczak,
Bogumiła Kulpińska, Halina, Szymczak,
Krystyna Owczarek, Joanna Klimowicz,
Jadwiga Polakowska, Henryka Kozłowska, Ewa Pasik, Teresa Hałat, Teresa Bieniarz, Monika Grykień, Janina Przybycień, Maria Kościanek;
czytelników:
Elżbieta Wolant, Wiesława Reiman,
Edward Kaczyński, Urszula Bartz, Daniela Hałajko, Alina Kowiel, Piotr Kulik,
Agnieszka Grygjaniec;
przyjaciół biblioteki:
Elżbieta Tylenda, Jan Schwarzlose, Emilia
Maraśkiewicz, Bogusław Janiczak, Lidwina
Pawlak, Joanna Szymońska, Joanna Witkowska, Grażyna Dulewicz, Małgorzata
Świątkowska, Andrzej Protasewicz.

Darłowskie „mgNieNie”
Na polskim rynku
wydawniczym pojawił się
nowy kryminał marcela
Woźniaka – „mgnienie”,
którego część akcji rozgrywa
się w Darłowie.

współpracujący z MBP szefowie i
dyrektorzy miejscowych placówek
oświatowych. Burmistrz Darłowa
zapewnił biorących udział w jubileuszowych uroczystościach, że jubileusz 75-lecia Miejskiej Biblioteki
Publicznej odbędzie się już w nowo
zbudowanej siedzibie biblioteki.
Podczas uroczystości dyrektorka
MBP Krystyna Krakowiak wręczyła
podziękowania.

że akcję jednego z trzech kryminałów z tej serii umiejscowił właśnie w Darłowie – mieście, gdzie
istotne znaczenie ma m.in. most
na rzece Wieprzy.
Po spotkaniu chętnie rozmawiał
z czytelnikowi i dokonał wpisów do
ich książek. Na pamiątkę otrzymał
figurkę Rybaka z darłowskiego
rynku. Miejmy nadzieję, że będzie
mu przypominała nasze miasto. Kto
wie, może to tylko początek, a jego
bohater, detektyw sekcji kryminalnej Leon Brodzki powróci do
miasta nad Bałtykiem. Tu przecież
pozostawił chociażby swoich byłych
teściów. ❚
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Naukowe zeszyty o Darłowie
3 listopada, w Darłowskim centrum Wolontariatu zaprezentowano treść 12 tomu Darłowskich
zeszytów Naukowych.

O

rganizatorem spotkania
z mieszkańcami było
Towarzystwo Przyjaciół
Ziemi Darłowskiej. Zainteresowanie
historią małej Ojczyzny jest duże.
Na spotkanie przybyło ponad 50
osób, wśród nich był Arkadiusz Klimowiczem, burmistrz miasta.
Autorzy poszczególnych artykułów omawiali ważniejsze treści
i udzielali szczegółowych odpowiedzi na pytania. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się artykuły związane z gospodarką
morską z okresu lat 1945-1956. Waldemar Parus, pracujący naukowo
w Akademii Pomorskiej w Słupsku
i w Urzędzie Morskim w Słupsku,
nakreślił sylwetki, dorobek i losy
dwóch pierwszych powojennych
kapitanów darłowskiego portu
morskiego Zdzisława Juszczakiewicza (1945-1948) i Mieczysława
Stefanowskiego (1948-1956).
W dwunastym tomie Darłow-

skich Zeszytów Naukowych zaprezentowano również kronikę ważniejszych wydarzeń związanych
z władcą Skandynawii i Pomorza
Erykiem Pomorskim, autorstwa
Leszka Walkiewicza oraz tłuma-

czenie umowy z 21 października
1948 zawartej pomiędzy dowódcą
radzieckiej jednostki wojskowej
w Legnicy generałem majorem R.M.
Nartowem, a pełnomocnikiem Ministerstwa Żeglugi Rzeczypospolitej

Polskiej inż. Henrykiem Bagińskim,
w sprawie przekazania władzom
polskim darłowskiego gospodarstwa rybackiego wraz z jego niemiecką załogą w zamian za dostawy w ciągu roku 720 ton
solonego dorsza.
Dalej dr Zbigniew Mielczarski
zamieścił i opatrzył przypisami
pierwszą, najciekawszą część powojennej Kroniki kościoła mariackiego w Darłowie, napisaną przez
pierwszego po II wojnie światowej
proboszcza franciszkanina o. Damiana Tynieckiego (obejmujące lata
1945-1948).
Wszyscy uczestnicy spotkania
otrzymali nieodpłatnie egzemplarz
wydawnictwa.
L. W.
publikację można nabyć
w siedzibie Towarzystwa
przyjaciół Darłowa (ul. królowej
jadwigi 3, tel. 691 781 771).

Twarz
z kina
jolanta matuszak – wieloletnia
kasjerka kina Bajka, przeszła
na emeryturę po 40 latach pracy
zawodowej.
Widzowie Kina Bajka nieodmiennie kojarzą zawsze pogodną, uśmiechniętą i uczynną
panią Jolantę. Te cechy wzbudzały sympatię widzów
i współpracowników.
W Darłowskim Ośrodku Kultury
przepracowała 23 lata. Pracę
zawodową po ukończeniu
darłowskiego liceum zaczęła
w maju 1978 w ośrodku wczasowo-sanatoryjnym „Wistil”
w Darłówku. Pracowała także
w „Dukacie” w Dąbkach
oraz w kiosku RSW Prasa
Książka Ruch. Latem 1992 roku
podjęła pracę w ówczesnym
Ośrodku Sportu i Kultury, najpierw sezonowo, a od sierpnia
1994 roku na stałe.
Pani Jolu – życzymy samych
pogodnych dni.

kilwaterem eryka pomorskiego

Kino pełne
widzów
i premier
Dwudziestoosobowa grupa
młodzieży z zespołu szkół
morskich w Darłowie bierze
udział w projekcie
„kilwaterem eryka
pomorskiego”, który
zawiera elementy edukacji
muzycznej, żeglarskiej
i historycznej.
❚ Wszystkie działania projektu skupione są wokół postaci króla Eryka
I Pomorskiego, który jest elementem scalający wszystkie muzyczne, żeglarskie i historyczne
aspekty. Młodzi biorą udział w poszukiwaniach historycznych celem

przygotowania mapy – szlaku życia
Eryka.
Koordynatorami
programu,
który trwa od września, są nauczyciele Bogdan Balcerzak oraz Robert
Gorgol. Celem projektu jest wyrównanie szans młodych ludzi na dobry
start w dorosłe życie. Chodzi o sytuację, w której młody człowiek
z małej miejscowości potrafi samodzielnie i świadomie osiągać wyznaczone przez siebie cele myśląc
perspektywicznie o własnej przy-

szłości. Ma to pomóc młodym stać
się ludźmi samodzielnymi i niezależnymi, którzy całkowicie świadomie wyznaczają sobie przemyślane cele.
W ramach projektu młodzież do
tej pory uczestniczyła w biwaku
żeglarskim, konkursie na tekst
do szanty i logo projektu, gali
wręczenia nagród dla zwycięzców
konkursu, panelu dyskusyjnym nt.
Króla Eryka z udziałem historyków, warsztatach plastycznych

na Zamku w Darłowie. Młodzież
w ramach projektu stworzy muzykę oraz nagra w studiu nagraniowym piosenkę o Królu Eryku,
a na koniec nakręci własny teledysk. Ważnym punktem projektu
jest rejs po Bałtyku do miejsc,
w których bywał Eryk I, m.in.
Bornholm, Gotlandia, który planowany jest na lipiec.
Finałem projektu będzie zorganizowanie we wrześniu festiwalu
muzyki szantowej. ❚

genda gotyckiego rocka Anja Orthodox z zespołem Closterkeller
(wrzesień), Piotr Banach (muzyk
i kompozytor wielu hitów zespołu
HEY) z projektem BAiKA. Dla wielu
osób ważnym wydarzeniem był

również kwietniowy koncert punkowego zespołu z lat 80. Zielone Żabki.
Jesienną porą Darłowo znalazło
się również na trasie bicia rekordu
pt. 100 koncertów w 100 dni zespołu
Over the Under oraz trasie XX-lecia
zespołu Dikanda, który zagrał
w Kinie BAJKA wspólny koncert z
naszym darłowskim zespołem Zgagafari.
Na koniec warto dodać, że nie byłoby tych wydarzeń, gdyby nie
wsparcie Darłowskiego Ośrodka Kultury im. Leopolda Tyrmanda, który
niejednokrotnie wspierał sprzętowo
i finansowo większość tych wydarzeń, udostępniał salę kinową, a także
Dariusza Kosa, właściciela lokali
Bagatella i Karczma Rzymska. ❚

stowarzyszenie kultura
sztuka region, którego
założeniem jest promocja
różnych gatunków
muzycznych, przygotowała
w tym roku cykl koncertów
pod tym znamiennym
tytułem.
❚ Występy muzyczne to wydarzenie
dla wszystkich mieszkańców. Kiedy
na jednym koncercie rockowym pojawia się młodzież, możemy być
pewni, że na kolejnym koncercie poetyckim czy folkowym pojawią się
dorośli. I to właśnie jest ten tytułowy „melanż” muzyczny. Oprócz
różnej muzyki wydarzenie ma trafić
do różnych odbiorców.

W tym roku odbyło się kilka wydarzeń tego cyklu. Były to koncerty
w klubach Bagatella, Karczma
Rzymska oraz Kinie BAJKA. Tegoroczni artyści „melanżu” to znamienici goście. Odwiedzili nas m.in. le-

Najświeższa premiera
w kinie Bajka to gwiezdne
Wojny: Ostatni jedi.
cyfryzacja kina przyniosła
wyraźne korzyści!
❚ Od 15 grudnia 2016 r. do połowy
grudnia 2017 r. w naszym kinie odbyło się 8 premier: Łotr 1. Gwiezdne
wojny – historie; Ciemniejsza strona
Grey; Piękna i Bestia; Piraci z Karaibów. Zemsta Salazara; Auta 3;
Rock Dog. Pies ma głos!; Botoks;
Listy do M. 3
Repertuarowo zagrano 172
filmy, w tym 62 filmy dla dzieci
i młodzieży, które zgromadziły
łącznie 31 631 widzów. Tytułem,
który przyciągnął najwięcej widzów
to Listy do M. 3 – 2286, natomiast
wśród dzieci i młodzieży uznaniem
cieszył się obraz Piękna i bestia
– 856 widzów oraz animacja Gru,
Dru i Minionki – 750 widzów.
Kino to jednak nie tylko projekcje, ale także działalność edukacyjna realizowana w ramach programu KinoSzkoła. Te działania
zgromadziły na widowni od
stycznia 2017 r. do grudnia 2017 r.
8 058 widzów.
W tym czasie odbyły się 52 zajęcia, a w nich 34 z cyklu Filmowe
drogowskazy dla dzieci i młodzieży
szkolnej (szkoły podstawowe, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne)
oraz 18 zajęć w ramach cyklu KinoPrzedszkole, w których udział
wzięły darłowskie przedszkolaki. ❚

14 wyDarzeNia
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TaLeNTy
po raz 10!

W sobotę, 9 grudnia, darłowskie kino Bajka wypełniło ponad 140
uzdolnionych młodych artystów.

p

o raz dziesiąty Darłowski
Ośrodek Kultury im. Leopolda Tyrmanda zorganizował eliminacje konkursu „Odkrywamy Talenty”. Profesjonalne
jury oceniło 34 występy jako stojące
na wysokim poziomie.
Wystąpiło 5 zespołów, 6 duetów
oraz 23 solistów. Jak co roku najwięcej było tancerek, akrobatek oraz
wokalistek, ale zaprezentował się
też iluzjonista, a nawet akrobatka
powietrzna.
Finał konkursu z udziałem pu-

bliczności planowany jest 14
stycznia. Początek od godz. 17
w kinie Bajka razem z licytacjami
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Złotą Dziesiątkę zakwalifikowaną do finału przez jury stanowią:
Aleksandra Smętek (akrobatka powietrzna ze Studia Taneczno-Wokalnego Revoltade z Darłowskiego
Ośrodka Kultury), Przemysław Łopaciński (śpiewak z DOK), duet Jula
Dziemiańczyk – wokalistka i Błażej
Masternak – gitarzysta (Zespół

Szkół Morskich), Julian Andrzejak
(iluzjonista), duet tancerzy breakdance Ola i Mati (DOK) oraz ćwiczące w Szkole Tańca S-TEN Eweliny
Nidzgorskiej:
Klaudia
Świątkowska (akrobatka/gimnastyczka), Natalia Popow (tancerka
street dance), Matylda Bukowska
i Angelika Szypulska (duet tańca hiphop), grupa taneczna street dance
Skills oraz formacja taneczna hip
hop/ dancehall SuperStars.
Wszystkim gratulujemy sukcesów. ❚

Spektakl w fotelach
piszemy i gramy spektakle
o sobie – taka dewiza
przyświecała twórcom
spektaklu teatralnego
„fotel”, który wystawiono
na scenie kina Bajka.
❚ Prapremiera sztuki w reżyserii
Alicji Balcerzak miała miejsce 23
października. Spotkała się z dużym
zainteresowaniem publiczność.
Dość wspomnieć, że zaplanowano
kolejne spektakle.
Sztuka zrealizowana została w
ramach projektu EKDUS – Edukacja
Kulturowa dla Umiejętności Społecznych, w ramach której stworzono inicjatywę noszącą nazwę „Piszemy i gramy spektakle o sobie".

Przedsięwzięcie jest wynikiem
udziału w programie wspierającym
inicjatywy dla młodych ludzi, rozwijającym ich kreatywność, zainteresowania i umiejętności. Na scenie
mogliśmy zobaczyć: Tomasza Cieślika, Grzegorza Duszyńskiego, Weronikę Dzieciątkę, Julię Dziemiańczyk, Alicję Frejnagiel, Konrada
Grelę, Agatę Marynkę, Jakuba Mudlaffa, Natalię Olak, Mariolę Rachwalską, Weronikę Szlawską, Kamilę Wojciechowską, Błażeja
Zaranowskiego. Po zakończonym
spektaklu – odbyła się rozmowa
twórców z widzami.
Asystentem reżysera, a także
twórcą oficjalnego plakatu spektaklu była Adrianna Stankiewicz. ❚

Wystawa archiwaliów
i pamiątek
❚ 29 listopada, w 187. rocznicę wybuchu Powstania Listopadowego
w Zamku Książąt Pomorskich odbyło się otwarcie wystawy pamiątek
darłowskiego środowiska kombatanckiego.
Otwarcie wystawy poprzedziła
prelekcja multimedialna dra. ppłka.
Wojciecha Grobelskiego z Muzeum
Obrony Przeciwlotniczej w Koszalinie „Dzieje polskich orderów
i odznaczeń od II do III Rzeczypospolitej”. Wystawę, uzupełnioną
fragmentem kolekcji medali i odznaczeń, otworzyła Renata Potomska
i Kazimierz Kuligowski – prezes
Miejsko-Gminnego koła Związku
Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych, jeden z nielicznie żyjących powstańców warszawskich.
Prezentowane zdjęcia, dokumenty
odznaczenia i przedmioty kombatantów walczących o wolną Polskę w
różnych armiach mają unikalny charakter i mogą stać się cennymi świadectwami dla historyków. Wystawę
zorganizowali darłowscy muzealnicy
w oparciu o przekazane pamiątki i
archiwalia darłowskiego środowiska
kombatantów i ich rodzin. Wystawa
cieszy się dużym zainteresowaniem.
Patronat nad nią objął starosta sławieński Wojciech Wiśniowski. ❚

Darłowo w czasach króla eryka

realizacja projektu
rozpoczęta
Teren wokół zamku książąt
pomorskich będzie na nowo
zagospodarowany. koszt
inwestycji wynosi 725 tys.
złotych.
❚ Władze miasta zakończyły etap
wyłaniania wykonawcy prac i podpisały niedawno umowę z Zakładem Robót Hydrotechnicznych
i Podwodnych UW SERWIS Sp.
z o.o. z siedzibą w Szczecinie. Firma
wygrała przetarg nieograniczony na
realizację I etapu wdrażania projektu „Darłowo w czasach Króla
Eryka Pomorskiego”.
W oparciu o koncepcję i projekt
zmieni się obecne zagospodarowanie fragmentów „suchej” fosy
zamkowej poprzez jej częściowe odtworzenie. Dawny mur obrony poddany zostanie renowacji, a ponadto
wybudowany zostanie mostek nad
fosą dla pieszych łączący teren
zamku z ulicą Podzamcze. Obok
zamku powstanie także ścieżka dla
pieszych prowadząca do mostku
nad fosą.
Na powierzchni około 600 m2 powstanie również miejsce do organizacji wydarzeń historyczno-kulturalnych. Zarówno projekt, jak i jego

realizacja będą musiały zostać zaakceptowane przez konserwatora
zabytków. Uzgodniona z konserwatorem zabytków dokumentacja
będzie podstawą do złożenia
wniosku o pozwolenia na budowę.
Koszt planowanych prac wynosi
725 700 zł. Zakończenie planowane
jest na 15 września przyszłego roku.
Projekt otrzymał dotację z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego
na lata 2014 – 2020.
Drugim etapem wdrażania projektu będzie ogłoszenie przetargu
dotyczącego wykonawstwa wystawy multimedialnej i nowej aranżacji niektórych pomieszczeń zamkowych. ❚

725
tys. zł
wart jest pierwszy etap
projektu rewitalizacji
zamku książąt
pomorskich ❚
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Darłovia – beniaminek po przejściach
Wszyscy pamiętamy nieco trudny start beniaminka ligi okręgowej, naszej Darłovii, do rozgrywek. Ostatecznie rundę jesienną
sezonu 2017/18 zakończyliśmy na 11 miejscu. choć atak kuleje, to mamy jedną z najlepszych defensyw w lidze.

N

asz zespół został mocno
uzupełniony, a nowi
gracze
potrzebowali
czasu, aby wkomponować się w zespół. Trener Artur Maciąg nie sprostał temu zadaniu, ale należy pamiętać, że również on debiutował w tej
roli w dorosłej piłce. Do meczu
z Olimpem Złocieniec nie było może
najlepiej, ale zawodnicy Darłovii
w każdym meczu dawali z siebie
wszystko. Zarząd klubu stracił cierpliwość i , jak to zwykle bywa...
zmienił trenera. Tradycyjnie.
Nowy szkoleniowiec, Mateusz
Kaźmierczak– trener drużyn juniorskich Bałtyku Koszalin – miał
to szczęście, że mimo nie najlepszych wyników poprzednika zespół
zaczął się cementować i tworzyć kolektyw. Kaźmierczak bardzo szybko
zdobył zaufanie zespołu. Już
w pierwszym meczu ze wspomnianym Olimpem przyniosło to
4 bramki i zwycięstwo. Co prawda
nieudana wyprawa do Bobolic
nieco ostudziła zapał, ale potem nastąpiła seria trzech remisów z zespołami z czołówki tabeli. Wyjazd
do słabej Viktorii okrasiliśmy sze-

ścioma golami, a następnie odprawiliśmy wyraźnie groźną Wiekowiankę 2:0. Ostatni mecz w Barwicach miał być przysłowiową
wisienką na torcie, ale zespół Błonia
okazał się lepszy i przegraliśmy
2:5.
Ostatecznie rundę jesienną sezonu 2017/18 zakończyliśmy na 11
miejscu. Dorobek Darłovii to 17
punktów w 15 spotkaniach. Złożyły

się na to 4 zwycięstwa i 5 remisów.
Niestety, 6 spotkań zakończyliśmy
porażkami. Drużyna zdobyła
w tych meczach 25 bramek, tracąc
24. Co prawda gole strzelone nie
wyglądają imponująco, ale za to
mamy trzecią najlepsza defensywę
w lidze. To bardzo poważny kapitał,
gdyż stara piłkarska prawda nakazuje budowę zespołu od obrony
właśnie. Wracając do ofensywy nie

można nie zauważyć, że cała jej siła
opiera się na Wiktorze Sawickim
– zdobywcy 12 goli. Pozostały tuzin
to zasługa m.in. Wólczyńskiego (3 +
5 asyst) i Maciąga (3). Niezłym asystentem był też nominalny obrońca,
Tomasz Szopiński (3). Szkoda tylko,
że groźna kontuzja wyeliminowała
z wielu spotkań Daniela Wólkiewicza. Na szczęście na wiosnę już
zagra w pełni zdrowia.
Reasumując: kibice mieli nadzieje na znacznie wyższa lokatę
Darłovii po jesieni. Ja uważam, że
kilka punktów więcej było możliwe
do zdobycia (np. remis w Sławnie,
czy też ostatnia minuta z Saturnem).
Pamiętajmy jednak, że zespół
wzmocniło kilku zawodników i musiało upłynąć trochę czasu, aby się
zasymilowali z drużyną. Poza tym
byliśmy beniaminkiem i wielu zespołów, stylu ich gry nie znaliśmy.
Frycowe zawsze trzeba zapłacić.
Najważniejsze jednak, że jakoś
dziwnie spokojny jestem, że hasło:
„wiosna nasza” zagości na darłowskiej ul. Sportowej na całą rundę rewanżową.
Doskonale widać, że zespół ma

potencjał, aby walczyć o jak najwyższe miejsca w tej lidze. Znakomicie
prezentuje się pod względem fizycznym, ma ustabilizowana kadrę
25 zawodników i niezłych już młodzieżowców, wychowanków UKS
Orlik. Trener Mateusz Kaźmierczak
ma znakomity warsztat i wielką
pasję do piłki nożnej. Teraz, po świątecznej przerwie wystarczy tylko
rzetelnie potrenować i...wiosna
nasza, jak już wspomniałem.
aNDrzej rachWaLski
podsumowanie statystyczne
Strzelcy bramek: 12 – Wiktor Sawicki 3 – Krzysztof Wólczyński,
Artur Maciąg 2 – Łukasz Szczerba, 1
– Bartosz Dywan, Marcin Łańko,
Piotr Dudek, Daniel Wólkiewicz, Remigiusz Wiernicki
Asysty: 5 – Krzysztof Wólczyński 4
– Wiktor Sawicki 3 – Tomasz Szopiński 1 – Błażej Idasiak, Adrian Rząsa,
Łukasz Szczerba, Bartosz Dywan,
Bartłomiej Nowak, Marcin Łańko
Klasyfikacja kanadyjska: 16 – Wiktor
Sawicki (12+ 4) 8 – Krzysztof Wólczyński (3 + 5) 3 – Artur Maciąg (3 +
0), Łukasz Szczerba (2 + 1).

Skrzaty, czyli dorastanie pod siatką
kilka grup ks stocznia
Darłowo rozpoczęło już
ligowe boje. Wystartowali
juniorzy, walczą kadeci.
Wkrótce zaczną grać
młodziczki i młodzicy. jest
jeszcze jednak grupa
zawodników, którzy na razie
nie rywalizują na parkiecie.
❚ Od sezonu 2016/2017 zarząd KS
Stoczni powołał do życia grupę
szkoleniową pod nazwą „Grupa
Skrzatów”. Jest to grupa w której
pierwsze kroki na boisku siatkarskim stawiają dzieci z klas 1–3
szkoły podstawowej. Trudnego zadania szkolenia młodych adeptów
siatkówki podjęła się Pani Agata
Woźniak. W zeszłym sezonie grupa
liczyła 20 osób. Z tej grupy 10 osób
(dziewcząt i chłopców) zasiliło już
kolejną grupę szkoleniową jaką jest
mini siatkówka.

Natomiast w sezonie 2017/2018
grupa liczy już 31 dziewcząt
i chłopców. Działacze KS Stoczni
mają nadzieję, że ta propozycja zachęci rodziców, a przede wszystkim
dzieci, do uprawiania siatkówki
– na razie poprzez zabawę, a później
na następnych etapy szkolenia, aż
do grania na szczeblu centralnym.
Już w tej chwili KS Stocznia
Darłowo M&W zrzesza 124 dzieci
i młodzieży, którzy uprawiają
czynnie piłkę siatkówką.
– Dzieci bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach. Nie mamy ambicji tworzenia grupy typowo siatkarskiej. Chodzi nam przede
wszystkim o to, aby nasi mali podopieczni poznali zasady gry, oswajali się z techniką. Nie wiadomo czy
zostaną siatkarzami, ale dajemy
im szansę na polubienie sportu
– stwierdził Edmund Surdel.
a.r.

mamy coraz mocniejszą kontrę
klub bokserski kontra
Darłowo jest przykładem
wielkiej pasji i bokserskich
zainteresowań wielu
darłowiaków. W ciągu
ostatnich miesięcy znacznie
zwiększyła się liczba
trenujących w klubie
zawodników. są to zarówno
dzieci, dziewczyny, jak i
młodzież oraz dorośli. mało
tego, po miesiącach
intensywnych treningów,
bokserzy klubu ruszyli
„w polskę” i toczą poważne
już walki sparingowe.
❚ W połowie listopada bokser
Dawid Fraczek wystąpił na turnieju
„Bitwa o Poznań”, w stolicy Wielkopolski. Boksował znakomicie.
W drodze do finału wygrał zdecy-

dowanie 3 walki i dopiero w finałowym pojedynku musiał uznać
wyższość przeciwnika.
Także w listopadzie piątka bokserów (Wiktor Koza, Kamil Borkowicz, Maciej Rabicki, Olek Borowiec
i Łukasz Przybycień) odwiedziła
Słupsk, aby na tamtejszym ringu
stoczyć boje sparingowe z miejscowymi pięściarzami. Podobnie było
na początku grudnia, gdzie walki
sparingowe z bokserami FC Koszalin pozwoliły ekipie trenerskiej
Kntry na wyciągnięcie wniosków
szkoleniowych.
Gratulujemy bokserom darłowskiej Kontry znakomitych występów. Klub się rozwija, co jest dowodem, że zapotrzebowanie na
sport i rekreację w naszym mieście
jest coraz większe.
a.r.

Nowe władze
Darłovii
7 grudnia, na walnym sprawozdawczo-wyborczym zjeździe
mks Darłovia, wybrano nowe
władze. Ustępującego prezesa Tomasza Bobina zastąpił Waldemar Śmigielski.
Wiceprezesem ds. piłkarstwa
młodzieżowego został Jerzy
Maciąg, a do spraw logistycznych Artur Romańczuk.
Tomasz Szkatulski objął
funkcję sekretarza klubu.
Skład zarządu uzupełnili
członkowie: Strzelecki,
Rachwalski i Kosko.
Więcej o planach i ambicjach
nowego prezesa, sposobach
na budowanie mocnej pozycji piłki nożnej w Darłowie
napiszemy w następnym numerze WD.
a.r.
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Wywiad z księdzem krzysztofem sendeckim, dyrektorem darłowskiego hospicjum

pomoc zawsze i dla każdego
– Darłowskie hospicjum
caritas im. bp. czesława
Domina znane jest nie tylko
z niesienia pomocy przewlekle oraz nieuleczalnie
chorym, ale również z innych
działań i akcji charytatywnych. Od kiedy działa?
– Hospicjum rozpoczęło swoją
działalność w 2011 roku. Po licznych inicjatywach diecezjalnych
i miejskich rozpoczęto budowę hospicjum, a następnie podpisano
kontrakt z Narodowym Funduszem
Zdrowia i rozpoczęto działalność
leczniczą. W 2013 roku rozpoczęło
swoją działalność hospicjum domowe, które obejmuje swoją opieką
cały powiat.
– co hospicjum oferuje
chorym?
– Zajmujemy się opieką nad osobami w stanach paliatywnych i terminalnych. Staramy się pomagać
całym rodzinom, aby przeżywanie
trudnych chwil związanych z chorobą i śmiercią było jak najmniej dotkliwe i jak najbardziej godne. Oferujemy pomoc medyczną, psychologiczną i duchową. Niezastąpioną siłą
w hospicjum są wolontariusze.
– ile jest miejsc do leczenia
i opieki w hospicjum?
– Obejmujemy swoją opieką na

co dzień 20 rodzin wraz z osobami
chorymi, natomiast w hospicjum
domowym liczba jest nieograniczona, chociaż kontrakt przewidziany jest jedynie na 15 osób.
– ile zatem osób korzysta
w ciągu roku z pomocy hospicjum?
– Liczby różnią się w miesiącach,
jednak rocznie jest to około 170 pacjentów.
– Darłowskie hospicjum

kWesTa
na hospicjum
❚ W dniu Wszystkich Świętych przy
bramach obydwu darłowskich
cmentarzy wolontariusze kwestowali na rzecz Domu Hospicyjno-Opiekuńczego Caritas im. Bpa Czesława Domina w Darłowie. Do puszek trafiło ponad 20 tysięcy złotych.
Od kilku lat, gdy wszyscy odwiedzają cmentarze, składają
kwiaty i zapalają znicze na grobach
bliskich, chętnie dzielą się również
pieniędzmi na wsparcie hospicjum.
W tym roku przy bramach cmentarza Św. Gertrudy kwestowali:
Roman Dudziński, Jerzy Maciąg,
Piotr Masłowski, Janusz Sokoliński,
Arkadiusz i Joanna Klimowiczowie,
z synami, Wojciech Wiśniowski,
Bożena Magier, Krzysztof Walków,
Filip Walków, Krystyna Sokolińska,
Daria Sokolińska, Daniel Frącz,
Artur Wejnerowski, Karolina
Skurska,
Andrzej
Herdzik,
Agnieszka Lupke Julian Lupke,
Ewa Madalińska, Dorota Podgórska, Wiesław Połczyński, Laura

Eryk, Dominik Konstantynow,
Martyna Dalbiak, Witkowska Joanna,Tepurska Justyna, Burduk
Magda, Grażyna Wrześniewska Patrycja Kaffke, Andrzej Protasewicz,
Anna Lichańska, Krystyna Krakowiak, Dorota Sip, Waldemar Bonk,
Magdalena Rabicka, siostra Izabela,
Bożena Tatuśko, Ewa Kruk i inni.
Jednocześnie przy bramach nowego cmentarza kwestowali: Andrzej Głębocki, Renata Głębocka,
Katarzyna Łusiewicz, Beata Piwko,
Angelika Kuriata, Marzena Kolanek, Renata Lepper– Zalewska,
Zbigniew Mielczarski, Agata Góra,
Beata Rychlewska.
Wszyscy wolontariusze spisali
się doskonale mimo deszczowej pogody, za co serdecznie im dziękujemy.
Łącznie zebrano ponad 20 tysięcy złotych – o trzy tysiące więcej
aniżeli w roku poprzednim. Odwiedzający groby bliskich okazali
się hojni. Cała suma zasili Hospicjum. ❚

stało się również istotnym
pracodawcą. ile osób zatrudniacie?
– Hospicjum oferuje pracę etatową 41 osobom, tym samym zapewniając im pensję i utrzymanie.
– czy są plany rozbudowy
tak bardzo potrzebnej placówki, bo zapewne konieczność, niestety, zapewnienia
opieki paliatywnej stale rośnie?

Od kilku miesięcy trwają
starania, by w Darłowie
powstało symboliczne
miejsce pochówku dla
dzieci, które zmarły w łonie
matki. W Dniu Dziecka
utraconego, 15 października,
po każdej mszy świętej,
kwestowano na rzecz
stworzenia miejsca pamięci
i modlono się w intencji
rodzin dotkniętych stratą.
❚ O stworzenie miejsca pochówku
i pamięci dzieci utraconych zabiega
od czerwca fundacja „Morze
Miłości”. To, jak wyjaśnia jej prezes,
efekt osobistych doświadczeń, ale
przede wszystkim rozmów z mieszkańcami miasta.
– Widzimy, jak dużo dobra przyniosły te inicjatywy w innych miejscach, także w naszej diecezji: w Koszalinie, Słupsku, Szczecinku czy
Pile. W Darłowie jest potrzeba stworzenia miejsca pamięci i pochówku.
Pokazuje to chociażby fakt, że dzisiaj nikomu już nie musimy tłumaczyć po co tu stoimy z puszkami.
Ludzie podchodzą, wrzucają chociaż kilka złotych, ale też dzielą się
swoim bólem po stracie dziecka
– mówiła Joanna Klimowicz, szefowa fundacji „Morze Miłości”.
Niedzielna zbiórka była czwartą
z kolei – zebrano 2 514,24 zł. Wcześniej kwestowano w kościołach
w Jarosławcu, Dąbkach i Darłówku.
Łącznie udało się zebrać już blisko
11 600 zł.
– Mamy już wyznaczoną kwaterę na starym cmentarzu i w pierwszej kolejności chcemy stworzyć
miejsce pochówku oraz zbudować
grobowiec. Potem pomyślimy
o tym, by stanął tam pomnik. Ale
równie ważne jest dla nas opracowanie mechanizmów, które nie tyle
wypracują procedury, co ułatwią
wchodzenie w życie istniejących już
prawnych rozwiązań w szpitalu,

– Niestety. Potrzeby są obecnie
większe, niż nasze możliwości lokalowe. Jednak dzięki działaniom
Caritas diecezjalnej oraz księdza biskupa Edwarda Dajczaka udało się
pozyskać środki na rozbudowę hospicjum. Podniesie to standard życia
pacjentów i ich rodzin. Chcemy powiększyć hospicjum o salę rehabilitacyjną, gabinety dla farmaceuty,
psychologa i hospicjum domowego
oraz pomieszczenie pobytu dziennego dla chorych.
– z pomocą spieszą wam wolontariusze, którzy organizują na Waszą rzecz różne
akcje charytatywne. Najbliższe plany takich działań to...
– Jak co roku organizowana jest
w całej Polsce akcja Pola Nadziei.
Nasze hospicjum wpisuje się w kampanię sadzenia żonkili – symbolu
opieki paliatywnej. Posadzone
kwiaty będziemy przez czas zimowy
pielęgnować, a następne zerwiemy
i rozdamy w różnych miejscach, aby
głosić ideę pomocy hospicyjnej.
Uzbierane ofiary w czasie rozdawania żonkili zostaną przeznaczone
na działalność naszego domu.
– To zapewne nie koniec dobrych informacji o dobrych,
płynących z serca zwykłych
ludzi działaniach...

– Dziękujemy wszystkim za
wielką dobroć, jaką jesteśmy otaczani za wsparcie modlitewne i materialne. Dzięki wielu dobrym ludziom z miasta i okolic mamy
poczucie bezpieczeństwa w niesieniu pomocy. Pozwala to na spokojne funkcjonowanie i w pełni
oddanie się opiece nad chorymi
i ich rodzinami. Zapraszamy do
włączania się w różne akcje,
o których informujemy na naszej
stronie internetowej oraz facebooku.
Odbył się już kwesty na cmentarzach darłowskich oraz sprzedaż
zniczy, a z końcem stycznia zapraszamy na bal charytatywny. Na
wiosnę będziemy kończyć kampanię Pola Nadziei. Wiosną organizujemy również akacje dla naszych
pacjentów, aby i oni mogli się cieszyć dobrem i talentem ludzi o wielkich sercach. Latem organizowany
jest festyn na rynku w Darłowie. Te
akcje odbywają się dzięki pomocy
Urzędu Miasta w Darłowie oraz pomocy fundacji Morze Miłości, jak
również wielu ludzi dobrej woli,
którym leży na sercu dobro hospicjum i przebywającym w nich ludzi.
Bardzo za te wszystkie akcje
płynące z serca i duszy dziękuję.
Leszek WaLkieWicz

pamięć o dziecku
utraconym

Po mszy św. z darłowskiego rynku w niebo poleciało 200 balonów.
w urzędach i instytucjach – dodaje
Joanna Klimowicz.
Rodzice po stracie często nie
wiedzą o tym, jakie przysługują im
prawa, gdzie szukać pomocy.
Trauma związana z poronieniem

jest tak duża, że trafiając na mur
obojętności, nie są w stanie go sforsować. Po to także ustanowiony został Dzień Dziecka Utraconego, by
nie zostawiać ich z tym doświadczeniem samymi. ❚
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janina górecka – pro memoria
janina górecka odeszła od nas w wieku 86 lat. smutna wiadomość o jej śmierci zaskoczyła nas wszystkich w 99. rocznicę
odzyskania niepodległości przez polskę. Tym boleśniej to odczuliśmy, bo była dla darłowian symbolem walki o wolność.

N

ie jest mi łatwo pisać
o bliskiej osobie, którą
znałem ponad 40 lat.
Poznałem Ninę na jednym z licznych wieczorów dyskusyjnych
w dawnej siedzibie Koszalińskiego Towarzystwa SpołecznoKulturalnego w Darłowie, położonej blisko ronda nazwanego
później imieniem jej męża. Jej
nieprzeciętna inteligencja, charyzma i celność wypowiedzi
z miejsca przykuwały uwagę. Na
polityce znała się jak mało kto.
Zawsze mówiła prawdę i gdyby
jej słuchano to Nasza Ojczyzna
byłaby w znacznie lepszej kondycji moralnej i finansowej. Wielokrotnie krytykowała nietrafne
decyzje polityków, a nierzadko
słała listy do tych najważniejszych.
Była człowiekiem ogromnej
dobroci, o wielkim sercu dla
ludzi. Nigdy nie szczędziła miłości zarówno dzieciom, jak
i wnukom. Nigdy nikomu nie odmówiła pomocy i zawsze znalazła
czas dla innych. Była też wielką
patriotką, zaangażowaną w sprawy naszej darłowskiej społeczności. Z pewnością dobrze wspominają ja też współpracownicy.

Praca była jej pasją. Często pracowała po 12 godzin na dobę,
a mimo tego nie zaniedbywała
domu, który dzięki niej stał się salonem literackim i kuźnią opozycyjnej działalności.
Z ziemi rodzinnej wyniosła miłość do przyrody. Kochała i uwielbiała naturę, a nade wszystko koty.
Robiła znakomite i niepowtarzalne
ikebany, które w sposób charakterystyczny ozdabiały jej mieszkanie. Bywalcy cenili sobie jej wy-

śmienite nalewki i eksperymentalną kuchnię.
W czasach PRL-u była zawsze
w opozycji. Będąc oczytaną erudytką dzieliła się swoim opozycyjnym doświadczeniem z grupą
redagującą ulotki i nielegalną
prasę „Oko” i „Ucho” w której byli
m.in.: Arkadiusz Klimowicz, Cezary Łazarewicz, Przemysław Gosiewski. Część tej prasy drukowano na Ogrodowej 6. Z tego
tytułu Ninę nazywano „muzą

zaduszki szantowe – koncert zadumy
Inicjatywa społeczności Zespołu
Szkół Morskich w Darłowie, pomoc
parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej, efekt – refleksyjny koncert poświęcony tym, który odeszli,
a związani byli zarówno ze szkołą,
jaki i portowym Darłowem.
Symboliczny znicz zapalono w intencji nieobecnych, których wspominaliśmy podczas wyjątkowego wieczoru pełnego ciepłej modlitwy,
wspomnień – gdzie każdy dźwięk
oraz panująca ciemność miały wymowne znaczenie. Piękne słowa do
uczestników koncertu skierował ojciec Damian Basarab. Brawami wynagrodzono uczniów i nauczycieli ZSM
Darłowo – członków naszego rodzimego zespołu „Niezbędny Balast”.
Ten wieczór był pierwszym koncertem zaduszkowym, organizo-

franciszkanie z parafii
kościoła pw. maksymiliana
kolbego w Darłówku
zorganizowali 4 listopada
Drugie Darłowskie zaduszki
morskie.
❚ Po modlitwie za zmarłych ludzi
morza celebrowanej przez o. Sebastiana Fiereka, proboszcza parafii
i przełożonego tutejszego klasztoru
franciszkanów, zebrani w kościele ruszyli szlakiem Pamięci Ludzi Morza.
Kolejno zatrzymywano się przy
Nabrzeżu Kołobrzeskim, w pobliżu
Bosmanatu Portu, przy Kapitanacie,
na rozsuwanym moście im. kpt. Witolda Huberta, przy figurze Matki
Boskiej Morskiej z tablicą poświeconą tym, którzy nie powrócili
z morza. W każdym z tych miejsc
wypominano zmarłych rybaków,
portowców, ratowników i pilotów
morskich. Marsz zakończył się przy

darłowskich dziennikarzy”. U niej toczyły się wielogodzinne dysputy
o naprawie Rzeczypospolitej
niemal do ostatnich chwil życia.
Janina
Górecka
będzie długo żyła
w pamięci wielu
ludzi!
Z okazji siedemdziesięciolecia
polskiego Darłowa
i 703. rocznicy drugiej lokacji miasta
na Zamku Książąt
Pomorskich Janina
Górecka została
uhonorowana Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za
działalność na rzecz demokracji
w Polsce. W imieniu Prezydenta
RP Bronisława Komorowskiego
przekazał to wyjątkowe odznaczenie Stanisław Gawłowski.
16 listopada, po mszy świętej
za duszę zmarłej z honorami pochowano urnę z prochami Janiny
Góreckiej na nowym cmentarzu
w Darłowie.
Leszek WaLkieWicz

janina,
Leokadia górecka
– dla przyjaciół Nina – z domu
Kamyszek, urodziła się 7 lutego
1931 w Łuszczowie koło Lublina.
Janina poznała młodego prawnika Zbysława Góreckiego
w barze mlecznym przy ul.
Zwycięstwa, w Koszalinie, gdzie
niekiedy chodzili na śniadania.
On świeżo upieczony mgr prawa,
wówczas od 1952 roku pracował
w Prezydium Wojewódzkiej Rady
Narodowej w Koszalinie jako aplikant. Ona w Wojewódzkiej Komisji Związków Zawodowych
oraz w bankowości. Zbysław miał
już za sobą udany debiut literacki, wydaną książkę „Ekspedycja” i pisał następną powieść
dla młodzieży „Przygody nad Rio
Negro”. Mieli sporo wspólnych zainteresowań. Wkrótce się pobrali.
Od roku 1953 Zbysław Górecki
pracował w darłowskim „Kutrze”
jako radca prawny. Państwo
Góreccy przeprowadzili się
do Darłowa na Ogrodową 6
w roku 1956. Zbysław z podróży
wysyłane do niej listy tytułując
„Kochana Ninusiu!"

muzeum
wspomnień
14 listopada w Terminalu pasażerskim
w Darłowie otworzono wystawę „Lista
nieobecnych”.

wanym w kościele mariackim
w Darłowie. Mamy nadzieję, że
stanie się coroczną, listopadową tra-

dycją w marynarskim klimacie
miasta portowego.
M. BurDuK

zaduszki Morskie
Obejmuje ona ponad 150 fotografii znaczących osób zmarłych
w Darłowie. Wspólnie z Darłowskim Ośrodkiem Kultury
im. Leopolda Tyrmanda wystawę przygotował Ośrodek Myśli
Niepodległej, którym kieruje prof. Marek Żukowski. Podobną,
lecz znacznie skromniejszą, wystawę zrobiło w roku 1991
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Darłowskiej z inicjatywy
ówczesnego wiceprezesa Marka Żukowskiego.
Aktualną ekspozycję warto odwiedzić, ponieważ większość
znajdzie na niej swoich dobrych znajomych. Zapewne taka
konfrontacja zmusi do zastanowienia nad przemijaniem czasu.
Otwarcie wystawy zaszczycili m.in.: Arkadiusz Klimowicz
– burmistrz Darłowa, Jadwiga i Jan Gosiewscy, zarząd
Nabrzeżu Usteckim, gdzie rzucono
do kanału portowego wieńce upamiętniające tych, którzy odeszli na

wieczną wachtę i zapalono znicze
pod Pomnikiem Madonny trzymającej sieć z rybą. ❚

Towarzystwa Przyjaciół Ustki i zarząd Towarzystwa Przyjaciół
Ziemi Darłowskiej, rodziny zmarłych i przyjaciele.
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5-lecie Darłowskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej

DarLOT jednoczy
Latem tego roku Darłowskiej Lokalnej Organizacji turystycznej, której prezesem jest jarosław Lichacy, minęło 5 lat działalności.
DarLOT oficjalnie wystartował 6 sierpnia 2012 roku z inicjatywy starosty sławieńskiego Wojciecha Wiśniowskiego (obecnie szefa
rady Nadzorczej), burmistrzów, wójtów oraz przedstawicieli branży turystycznej z terenu powiatu sławieńskiego.

D

o głównych celów organizacji, należy przede
wszystkim eksponowanie
atrakcji turystycznych Powiatu Sławieńskiego, kreowanie jego wizerunku, podejmowanie działań na
rzecz ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego oraz koordynacja działań w zakresie rozwoju
i promocji turystyki.
Organizacja skupia sześć jednostek samorządu terytorialnego
– powiat sławieński, gminy miejskie
– Darłowo i Sławno, gminy wiejskie
Darłowo, Malechowo i Postomino.
Członkami organizacji są także
przedsiębiorstwa m.in. z branży
turystycznej oraz stowarzyszenia,
których w chwili obecnej jest około
stu. Przez te lata działalności
DARLOT przeprowadził wiele akcji
promocyjnych, wziął udział w około

samorząd Darłowa oraz
miejscowe koło związku
emerytów rencistów
i inwalidów zorganizowali
26 października uroczyste
obchody miejskiego Dnia
seniora.
❚ Seniorzy świętowali w miejscu,
gdzie an co dzień przebywają juniorzy – w hali sportowej Zespołu
Szkół im. Stefana Żeromskiego.
– Wielu lat życia w zdrowiu,
szczęściu, pomyślności. Niech
każdy dzień będzie wypełniony
ludzką życzliwością, wdzięcznością
i pomocą. Niech jesień życia będzie
czasem radości, uśmiechu i spełnienia marzeń – życzył seniorom
burmistrz miasta Darłowa Arkadiusz Klimowicz.
Osobne życzenia seniorom złożyła Danuta Puczyńska przewodnicząca regionalnego koła Związku
Emerytów Rencistów i Inwalidów.
Jak co roku najmłodsi mieszkańcy miasta przygotowali życzenia w formie występów artystycznych. Na scenie kolejno

90 imprezach targowych. Wydano
wiele tysięcy materiałów promujących region. Wydaje też gazetę turystyczną o nakładzie ponad 20 000
każdego roku, która już dwukrotnie

zwyciężyła w konkursie na najlepsze wydawnictwo turystyczne
w Województwie Zachodniopomorskim. Gra planszowa pokazująca region przez zabawę, utwo-

ńskiego Uniwersytet Trzeciego
Wieku Powiatu Sławieńskiego, do
którego uczęszcza aż 140 słuchaczy
z Darłowa, Sławna i innych miejscowości powiatu.
DARLOT jest również członkiem
Zachodniopomorskiej Regionalnej
Organizacji Turystycznej oraz Ogólnopolskiego Porozumienia Lokalnych Organizacji Turystycznych
(OPLOT).
Darłowska Lokalna Organizacja
Turystyczna prowadzi trzy całoroczne Centra Obsługi Turystycznej
w Sławnie, Darłowie i Darłówku
oraz jedno sezonowe w Dąbkach,
a także jedenaście Letnich Punktów
Informacji Turystycznej we wszystkich gminach powiatu sławieńskiego. Współpracuje również
z Punktem Informacji Turystycznej
Jarosławcu. ❚

miejski Dzień seniora

występowały zespoły, chóry i soliści z SP nr 3, Miejskiego Gimnazjum im. S. Dulewicza, Zespołu
Szkół im. S. Żeromskiego, Trio instrumentalne Jana Schwarzlose,
niewidoma wokalistka z Ustki – Patrycja Baczyńska oraz folklorystyczny Zespół Śpiewaczy „Doma-

sławianie” pod kierownictwem Stefana Marcisza.
Na zakończenie wystąpił kabaret
„Długowieczni”, pod kierownictwem Elżbiety Gajew, udowadniając, że aktywność artystyczna nie
jest przypisana do żadnej generacji.
Seniorzy zaprezentowali szereg in-

ogniste show przed ratuszem
31 października, po raz
kolejny był podziwiany
na rynku darłowskim
zombie attack fireshow,
czyli niezwykły pokaz
żywego ognia.

rzona przez pracowników Darlotu,
otrzymała wyróżnienie „Róża Regionów 2016” w konkursie najważniejszego magazynu branżowego
Wiadomości Turystycznych.
Działalność promocyjna DARLOTU widoczna jest podczas wielu
targów turystycznych, o czym
świadczą liczne nagrody i wyróżnienia, w tym dwa główne.
W ramach działalności statutowej organizacja prowadzi pracownię poligraficzną, gdzie projektowane są różnego rodzaju
materiały promocyjne, pamiątki
i wydawnictwa. W ramach działalności gospodarczej prowadzona jest
sprzedaż biletów autokarowych do
najodleglejszych zakątków Europy.
Jako jedyna organizacja turystyczna w Polsce, DARLOT prowadzi na zlecenie starosty sławie-

❚ Wydarzenie, które w ubiegłym
roku cieszyło się ogromnym zainteresowaniem przygotowali w tym
roku Rap Piwnica, Bonzay, Incendi,
JumpFire oraz Miasto Darłowo.
Liczna publiczność, pamiętająca

ubiegłoroczne wrażenia, miała
okazję zobaczyć w specjalnym programie grupę artystyczną Incendi
oraz grupę JumpFire specjalizujących się w wyjątkowych układach choreograficznych tańca z
ogniem.
Ogniste pokazy artystów rozświetlały okryty ciemnościami darłowski rynek z fontanną Rybaka w
roli głównej. Była to ogromna gratka
dla fotografów, którzy mieli okazję
uchwycić płomienie na tle darłowskiej architektury. Organizatorzy
zaproponowali także aktywną zabawę publiczności przygotowując
dwa konkursy. Młodzież konkurowała o miano najlepszego w w kategorii „przebranie”. W tym roku
przygotowano również konkurs dla
dorosłych, którzy mogli na darłowskim rynku otrzymać nagrody za
najciekawsze lampiony. ❚

teresujących wierszy i skeczów, dotyczących ich życia, wywołujących
na widowni pełnej seniorów salwy
śmiechu.
Przebieg spotkania ze sceny nadzorował Arkadiusz Sip, dyrektor
DOK im. L. Tyrmanda prowadząc
konferansjerkę. Organizatorzy za-

pewnili nie tylko doskonałą atmosferę, ale także odpowiedni poczęstunek: kanapki, ciasta, owoce
i specjały domowej kuchni. Każdy
uczestnik spotkania otrzymał również skromny podarunek – torbę
wiktuałów.
L. WaLkieWicz
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skażenie wody pitnej w mieście

Opanowaliśmy kryzys
uruchomiliśmy wszelkie kanały informacyjne, aby ostrzec mieszkańców i natychmiast rozpoczęliśmy poszukiwanie źródła
skażenia. służby komunalne stanęły na wysokości zadania – podsumował burmistrz Darłowa wielodniowe zmagania z problemem
skażenia wody pitnej w mieście.

g

dy tylko Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Sławnie stwierdziła, że woda w darłowskiej sieci
wodociągowej zawiera bakterie z
grupy coli, na polecenie burmistrza
miasta, w trybie natychmiastowym
podjęto szereg działań informacyjnych m.in. na stronie internetowe
MPGK, miasta, facebooku, przekazano informacje telefoniczne do
wspólnot mieszkaniowych, ogłaszano przez głośniki samochodowe
Straży Miejskiej komunikaty oraz
rozwieszono obwieszczenia i pisemne zawiadomienia w uczęszczanych miejscach.
Jednocześnie rozpoczęto proces
dezynfekcji i płukania sieci wodociągowej. Zdatną wodę do picia ze
specjalnych mobilnych zbiorników
wydawano w 8 miejscach: plac Kościuszki, osiedle Wyspiańskiego
(parking między blokami nr 7 i 9),
osiedle Wieniawskiego (pasaż ul.

Wieniawskiego), osiedle Bema –
beczkowóz mobilny jeżdżący po
ulicach osiedla, ul. Morska (bloki
kutrowskie), ul. Reymonta – beczkowóz mobilny, Darłówko Zachodnie – beczkowóz mobilny,
Darłówko Wschodnie – beczkowóz
mobilny. W siedzibie MPGK przy
ul.1 Maja wydawano przez całą
dobę wodę butelkowaną. Kilku

142
miejscowości w województwie zachodniopomorskim, w tym sześć
powiecie sławieńskim
nie licząc Darłowa,
miało w tym roku niemal
identyczne problemy
braku wody z tego samego powodu

placówkom oświatowym, osobom
chorym i zakładom przemysłowym dostarczano dobrą wodę
do ustalonych miejsc. Kilkukrotnie
zwoływano sztab antykryzysowy,
który rozwiązywał bieżące problemy.
Po przepłukaniu instalacji wodociągowych sanepid znowu pobrał
próbki wody do przebadania. Po
blisko pięciu dniach sanepid ogłosił
komunikat, że woda w Darłowie nie
zawiera bakterii z grupy Coli i jest
zdatna do użytku.
Po rozwiązaniu problemów i zakończeniu akcji MPGK dokonało całościowego przeglądu darłowskiej
instalacji wodociągowej. Na jakość
wody ma m.in. wpływ ilość
osadów, szczególnie w sieci wodociągowej z lat trzydziestych XX
wieku, a takie jeszcze odcinki zdarzają się w Darłowie. Płukanie sieci
powoduje odrywanie i rozpuszczanie złogów obrośniętych sieci

może spowodować chwilowy
wzrost ogólnej liczby mikroorganizmów.
– W ramach działań pokontrolnych wykonano badania mikrobiologiczne studni na ujęciu wody przy
ul. Rzecznej oraz studni przy ul. Plażowej i ul. Sosnowej, przegląd filtrów pospiesznych w celu oceny jakości złóż, wymieniono zdroje przy
ul Żeromskiego i Słowiańskiej
(w zdroju przy ul. Słowiańskiej ujawniono uszkodzone uszczelnienie
ociekacza, przez które dostawała się
woda gruntowa), przeprowadzono
kontrolę zaworów antyskażeniowych w większych ośrodkach na terenie miasta, które wykazały u wielu
dużych odbiorców brak właściwych
zabezpieczeń, odcięto od sieci wodociągowej odcinki sieci wewnętrznych, użytkowanych okresowo
– podsumował zastępca dyrektora
MPGK Wiesław Połczyński. ❚
L. WaLkieWicz

#preWeNcja
Zakład planuje kupno za ok. 200 tys.
złotych bakteriobójczej lampy UV,
wykorzystującej promieniowanie ultrafioletowe do unieszkodliwiania
w wodzie bakterii i wirusów. Lampy
UV eliminują konieczność używania
środków chemicznych, które przecież także nie są obojętne dla naszego zdrowia.

#Bilans akcji
W okresie braku dobrej wody MPGK
wydało ponad 141 tysięcy litrów
wody z beczkowozów oraz ponad
31 tysięcy litrów wody butelkowanej. Cała akcja zabezpieczania
miasta w wodę kosztowała
108.200 złotych.

mały przeWODNik
po oDpaDacH KoMuNalNycH
Odpady Zmieszane
– odbierane w pojemnikach lub workach (nieruchomości niezamieszkałe) w systemie cotygodniowym;
przedsiębiorca zobligowany jest zabrać wszystkie
odpady, nie wolno wywozić ich samemu na punkt selektywnej zbiórki Odpadów komunalnych;

Odpady segregowane
– papier i tektura, plastik i metal, szkło oraz odpady
zielone – oddajemy w workach.
Worki wystawiamy co 2 tygodnie, pełne, związane,
z naklejoną etykietą. Odbierane są w każdej ilości
(prócz odpadów zielonych).
Potrzebujesz więcej worków? Do odebrania są w
MPGK Sp. z o.o. w Darłowie lub w Urzędzie Miejskim
(pok. 4). Potrzebujesz oddać je w wygodnym dla
Ciebie czasie? Możesz oddać je na Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (ul. Fryderyka
Chopina 61) w każdy wtorek i sobotę od 10.00 do
18.00.

Limity na odpady zielone:
– nieruchomości zamieszkałe i częściowo zamieszkałe – do 40 worków/rok
– nieruchomości niezamieszkałe – do 80
worków/rok
Powyżej wyznaczonych ilości – odpłatnie;

Odpady wielkogabarytowe
– odbierane z każdej nieruchomości zamieszkałej po
wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym (94-31426-11) w ostatni piątek miesiąca (zabudowa wielorodzinna) lub w ostatni piątek kwartału (zabudowa
jednorodzinna).
Potrzebujesz oddać je w wygodnym dla Ciebie
czasie? Możesz oddać je na Punkt Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych (ul. Fryderyka
Chopina 61) w każdy wtorek i sobotę od 10.00
do 18.00.
Limity:
– nieruchomości zamieszkałe i częściowo
zamieszkałe – do 3m ³/rok

prezent dla
właścicieli psów
Niespodziankę na nowy rok
przygotował samorząd dla
właścicieli czworonogów.
Właściciel psów z Darłowa
nie będą płacić za ich
posiadanie. podatek
funkcjonował od 2012 roku.
❚ Obowiązek płacenia „psiego podatku” wynikał z ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz
w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej. Ostatnio wynosił on 115 złotych od jednego psa. Na wniosek
burmistrza miasta Arkadiusza Klimowicza, na niedawnej sesji Rady
Miejskiej uchylono uchwałę z roku
2011, a to oznacza, że od 1 stycznia
2018 roku właściciele psów nie będą
płacić za ich posiadanie. ❚

ekologiczne
działania
W Darłowie na podwórzu
przy ulicy pocztowej 31/32
miasto zlikwidowało szambo,
z którego korzystało kilka
rodzin.
Jednocześnie z kasy miasta
zostały pokryte koszty
podłączenia nieruchomości
do miejskiej kanalizacji sanitarnej, a także wyremontowano i uporządkowano podwórko. Całość prac
kosztowała 62 tys. złotych.
Przy okazji stwierdzono, że
dachy pobliskich komórek
lokatorskich pokryte są
eternitem. Zostanie on usunięty i przekazany do utylizacji w składzie odpadów
w Sianowie, a daszki będą
w przyszłym roku pokryte
blachą.

– nieruchomości niezamieszkałe – do 20 m³/rok
Powyżej wyznaczonych ilości – odpłatnie;

Przeterminowane leki
– Nie wrzucaj ich do odpadów zmieszanych!
To odpad niebezpieczny! Wrzuć je do pojemnika
przeznaczonego na ich zbiórkę w każdej
aptece w Darłowie lub oddaj do Punktu Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych (ul. Fryderyka
Chopina 61)
w każdy wtorek i sobotę od 10.00 do 18.00;

Odpady budowlane
– Oddajemy tylko w Punkcie Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych (ul. Fryderyka Chopina 61)
w każdy wtorek i sobotę od 10.00 do 18.00.
Limity:
– nieruchomości jednorodzinne – do 3m ³/rok
– nieruchomości wielorodzinne – do 2,5 m³/rok
– nieruchomości niezamieszkałe– do 20 m³/rok
Powyżej wyznaczonych ilości – odpłatnie.
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Dekomunizacja ulic, a co z dokumentami?!
rada miejska zmuszona była podjąć trzy uchwały dotyczące zmiany nazw ulic w Darłowie. Dla mieszkańców oznacza to na
szczęście niewielkie koszty.

z

miany nazw ulic są wynikiem
wprowadzenia
w życie ustawy z dnia
1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego
ustroju totalitarnego przez nazwy
budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz. U. z 2016
r., poz. 744).
Burmistrz Miasta Darłowo informuje, że wymiana dokumentów takich jak: dowód osobisty, prawo
jazdy czy dowód rejestracyjny pojazdu są zwolnione od opłat. Dokumenty te zachowują swoją wa-

żność pomimo zmiany nazwy
przedmiotowych ulic. Zatem nie
ma konieczności ich zmiany.
Za zmiany wprowadzane w księgach wieczystych, rejestrach, ewidencjach i pismach urzędowych
obywatel nie ponosi kosztów. Jest
to możliwe, ponieważ zgodnie
z ustawą „pisma oraz postępowania
sądowe i administracyjne w sprawach dotyczących ujawnienia
w księgach wieczystych oraz
uwzględnienia w rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych zmiany nazwy dokonanej na

podstawie ustawy są wolne od
opłat”.
Właściciele nieruchomości powinni poinformować o zmianie
nazwy ulicy banki, dostawców
energii elektrycznej, gazu, usług telekomunikacyjnych, telewizyjnych
i internetowych, agencje ubezpieczeniowe, fundusze emerytalne, zakłady pracy, przychodnie lekarskie,
szkoły, przedszkola, Urząd Skarbowy, ZUS, KRUZ i inne.
Burmistrz Miasta Darłowo informuje, że obywatele ponoszą koszty
wymiany dokumentów, koszty ta-

#fakty
Zmiany
– ulica gen. Zygmunta Berlinga
zmieniła nazwę na gen. Stanisława
Skalskiego;
– ulica Hanki Sawickiej na ulicę
Króla Eryka Pomorskiego;
– ulica Wojsk Ochrony Pogranicza
na ulicę Szkolną
bliczek oznaczających posesje z numerem porządkowym nieruchomości, a także takie koszty jak np.

wymiana szyldów, wizytówek, papieru firmowego, koszty poinformowania nadawców korespondencji, koszty zmiany ogłoszeń
i reklam, zmiana pieczątek firmowych bądź osobistych.
Burmistrz Miasta Darłowo w
związku z dokonaną zmianą nazw
ulic zwraca się z prośbą do mieszkańców, przedsiębiorców, zarządców
budynków położonych przy ulicach
objętych zmianami o uaktualnienie
tablic z numerami porządkowymi
o nową nazwę ulicy (numery porządkowe pozostają bez zmian). ❚

przedświąteczne spotkanie

Wędkarze i ich przyjaciele
❚ 9 grudnia darłowskie koło Polskiego Związku Wędkarskiego
i Towarzystwo Miłośników Rzeki
Wieprzy i Grabowej, w ośrodku
wczasowym „Korsarz”, zorganizowały świąteczne spotkanie wędkarzy i przyjaciół.
W tym roku mija 70 lat utworzenia oddziału powiatowego
Związku Sportowych Towarzystw
Wędkarskich. Pierwszym prezesem darłowskiego oddziału
ZSTW
był
wędkarz,
ułan
i późniejszy rymarz Jan Świętosławski (przypominają o tym wydarzeniu organizowane od kilku
lat zawody wędkarskie o Memo-

riał Jana Świętosławskiego – dop.
red.).
Dzięki darłowskim wędkarzom,
armatorom kutrów wędkarskich,
a szczególnie do niedawna szefującemu darłowskim wędkarzom
Piotrowi Eblowi i przychylnej atmosferze władz miasta, w tym
szczególnie wędkarstwa morskiego,
Królewskie Miasto Darłowo otrzymało w roku ubiegłym Akt Nadania
Tytułu Stolicy Wędkarstwa Morskiego.
Sukcesy organizacyjne i połowowe darłowskich wędkarzy i Miłośników Rzek Wieprzy i Grabowej
można by długo wyliczać w licznie

organizowanych tegorocznych zawodach wędkarskich, a także zawodach organizowanych przez Koszaliński Okręg PZW. Docenił je
zarząd główny PZW, który wyróżnił Wojciecha Badzmirowskiego
Złotą Odznaką PZW, wręczoną na
tym świątecznym spotkaniu.
Swoją obecnością zaszczycili
spotkanie Piotr Ebel – prezes Koszalińskiego Okręgu PZW, zarządy:
TMRWiG ze Sławna i koła PZW
„Łosoś” z Darłowa, wędkarze ze
Sławna i przyjaciele z okręgu poznańskiego, dyrektor Darlotu, armator kutrów wędkarskich Wiesław Szklany i wielu innych. ❚

ciwko Urzędu Gminy Darłowo
został wykonany parking na 17
samochodów. Droga posiada
odwodnienie i oświetlenie
energooszczędne.

Wykonawca inwestycji, który
wygrał przetarg nieograniczony zaoferował cenę brutto
1.569.149 zł i dał gwarancję
jakości na 7 lat.

lepszy dojazd do ustki Świąteczny
Lada dzień ma poprawić się
organizacja ruchu na
ul. Tynieckiego w kierunku
ustki – zapowiedział
wykonawca.
❚ Od 18 grudnia zaplanowano
wprowadzenie zmiany organizacji
ruchu w związku z przebudową
DW 203 w granicach naszego miasta
– poinformował Wojciech Safian,
przedstawiciel Zachodniopomor-

skiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie.
Dzięki temu, że wykonawca
robót położył na ulicy o. Damiana
Tynieckiego (DW 203) jednopasmowy asfaltowy ciąg, poprawił się
wyjazd w kierunku Ustki i wjazd
do Darłowa od strony Zakrzewa.
W ten sposób miał zostać zlikwidowany objazd przez „górkę cisowską”. ❚

remont pomieszczeń
przychodni

prezent

zakończono przebudowę ulicy
jana henryka Dąbrowskiego.
inwestycja warta była ponad 1,5
mln zł.
Przebudowę przeprowadzono
na odcinku drogi o długości
407 metrów. Wiązała się
z przebudową skrzyżowań
z drogą krajową nr 37 (al.
Wojska Polskiego) oraz drogą
wojewódzką nr 205 (ul. Leśna).
Zarówno jezdnię jak i zjazdy
wykonano z kostki betonowej
w kolorze szarym. Natomiast
chodniki, również wykonane
z kostki betonowej, mają kolor
grafitowy. Dodatkowo naprze-

zebrali tonę żywności
ponad 70 wolontariuszy
z Darłowskiego centrum
Wolontariatu i ze szkolnych
klubów wolontariatu
w miniony weekend zebrało
1262 kilogramy żywności
dla najbardziej
potrzebujących.
❚ W budynku przychodni rodzinnej
przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie
nr 32 rozpoczęto remont pomieszczeń po byłym oddziale wewnętrznym.
– Przewidujemy się, że prace remontowe zakończą się na początku
drugiego kwartału 2018 roku
i będzie można przenieść tam przychodnię pediatryczną, która obecnie

funkcjonuje przy ul. Królowej
Jadwigi 26 – mówi wójt gminy
Darłowo Radosław Glażewski. Wydłużenie prac remontowych może
spowodować przesunięcie przenosin przychodni na początek drugiego półrocza 2018. Zakończenie
remontu umożliwi scalenie usług
medycznych NFZ w jednym
miejscu. ❚

❚ Przedświąteczna zbiórka żywości odbyła się pod patronatem
Banku Żywności w Nowych Bielicach. Transportem i rozdziałem
zebranych produktów zajął się
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Zbiórkę żywności przeprowadzono w wielkopowierzchniowych sklepach: Lidla, Intermache, Netto, Biedronki przy ul.

Leśnej i w Darłówku oraz w Bato.
Wśród przekazywanych produktów przeważają: mąka, mleko,
makarony cukier, konserwy, olej
i słodycze.
Z zebranych produktów przygotowano paczki, które trafiły do Hospicjum, Dziennego Ośrodka Reha-

bilitacyjno-Terapeutycznego, Domu
Dziecka, Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej, Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów, na
Laponię św. Mikołaja, Świetlicy Miejskiej „Bezpieczna Przystań” oraz do
ponad 40 najbardziej potrzebujących
rodzin z naszego miasta. ❚

