
– Mamy dobrą wiado-
mość dla mieszkańców
Darłowa. Kończymy 
z nocnym wyłączaniem
lamp ulicznych – zapo-
wiada mówi burmistrz
Arkadiusz Klimowicz.

Przypomnijmy, że oszczędza-
nie na oświetlaniu miasta rozpo-
częto dwa lata temu. Początkowo
oświetlenie uliczne wyłączano 
w prawie całym mieście między
północą, a godziną piątą nad
ranem. Rok temu zmieniły się za-
sady i na wielu ulicach świeciła
się co druga, a niekiedy nawet
tylko co trzecia lampa. Skąd ta
nagła zapowiedź włączenia
wszystkich iluminacji?

– W czasach, gdy wiele rzeczy
drożeje nam udało się podpisać
kontrakt na zakup energii dla
miasta i miejskich instytucji po
znacznie niższej cenie – wyjaśnia
się burmistrz. – Dzięki współpracy
z miastem Sławnem i gminą 
Postomino będziemy razem ku-
pować prąd o ponad 30 procent
taniej, niż do tej pory. Dlatego też
podjąłem decyzję, by włączyć wy-
gaszone do tej pory lampy uliczne.

Jak precyzuje burmistrz, jeśli
tylko firma, której zlecono roboty
wywiąże się z zadania, jaśniej ma
być już przed Bożym Narodze-
niem. 

Pełne oświetlenie powróci 
w całym Darłowie i Darłówku.
Nieznaczne ograniczenia zostaną
jedynie utrzymane na drogach
łączących obie te części miasta. �

Na święta
będzie jaśniej
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Nasi rybacy 
w tv!

„Poławiacze” to program,

który na stałe już zagościł na

antenie telewizji Polsat Play, podbi-

jając serca wielu tysięcy widzów 

tygodniowo. Serial składający się 12

odcinków w każdym sezonie, opo-

wiada o ciężkiej pracy, z jaką każdego

dnia muszą mierzyć się rybacy pra-

cujący na swoich kutrach.

W obecnie trwającym, trzecim se-

zonie programu głównymi bohate-

rami są załogi kutrów DAR-155 oraz

DAR-19. To wspaniali ludzie, którzy

już po emisji pierwszego odcinka, po-

zyskali ogromną sympatię widzów.

Dla mieszkańców Darłowa to wyjąt-

kowa okazja, by zobaczyć z bliska

pracę swoich znajomych.

Program produkuje firma Magic

Waszkiewicz, a koordynatorem pro-

dukcji Piotr Ebel z Darłowa.

Program można oglądać w Telewizji

Polsat Play. Premiera każdego od-

cinka sezonu trzeciego, w czwartki 

o 21.30, powtórki w piątki o 18:30 

na Polsat Play. Archiwalne odcinki

programu można także zobaczyć na

Polsat 2 oraz w internecie za po-

średnictwem platformy telewizyjnej

Ipla.tv – całkowicie za darmo.

Poławiacze posiadają również ofi-

cjalny fanpage na Facebook’u

www.facebook.com/Polawiacze

l

Ponad ośmiokilometro-
wy odcinek brzegu 
od Darłówka wschodnie-
go po jezioro Kopań
zmienił się w jeden 
wielki plac budowy.
Trwają tam intensywne
prace przy ochronie
brzegu morskiego. 

Realizatorzy inwestycji trans-
portują, układają gwiazdobloki 
i narzuty kamienne oraz napra-
wiają stare i wykonują nowe
ostrogi brzegowe. W ramach 
inwestycji powstaje wał prze-
ciwsztormowy o długości 830
metrów, który oddziela morze
od jeziora Kopań. Na wale zbu-
dowana zostanie droga inspek-
cyjna. Ponad pięciokilometrowy
odcinek istniejącego wału będzie
od strony morza i jeziora
wzmocniony narzutem ka-
miennym. Ponadto w morzu 
w odległości ok. 120 metrów od
brzegu zostanie rozebrany na
odcinku 1330 m stary i ułożony
nowy kamienny falochron wy-
spowy o długości odcinków po
200 m z przerwami po ok. 40 m.
Falochrony zostaną dodatkowo
wzmocnione trzema rzędami

gwiazdobloków, każdy o masie
pięć ton. 

Wbijane są również specjalnymi
kafarami w dno morza ostrogi
brzegowe z pali drewnianych 
o długości od 5 do 11 m wzdłuż
brzegu na odcinku 7 kilometrów.
Ostrogi wybiegają w morze na od-

ległość 110 m. Do ich wykonania
potrzeba 20 tysięcy sztuk pali.

Realizatorem zadania jest 
konsorcjum firm: Budimex S.A. 
i hiszpański partner – Ferrovial
Agroman S.A, które wygrało
przetarg ogłoszony przez Urząd
Morski w Słupsku. Jest to najwię-

ksza tego typu inwestycja w po-
wojennej historii Polski. Projekt
ochrony brzegu morskiego jest w
85 proc. finansowany przez Unię
Europejską w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko Oś Priorytetowa II 
– Gospodarka odpadami i

ochrona powierzchni ziemi; 
Działanie 2.2 – Przywracanie te-
renom zdegradowanym wartości
przyrodniczych i ochrona
brzegów morskich. Koszt inwe-
stycji brutto wynosi 93,3 mln zł.
Zakończenie prac planowane jest
do 30 stycznia 2014. �

Wykopki nad samym morzem

Obchody 94. rocznicy
Odzyskania
Niepodległości rozpo-
częły się  w Darłowie 
w Kościele Mariackim,
gdzie mszę św. 
za Ojczyznę odprawił
proboszcz parafii
Stanisław Piankowski. 

We mszy wzięły udział poczty
sztandarowe, Kompania Hono-
rowa Marynarki Wojennej
władze miasta, Darłowska Orkie-
stra Dęta i mieszkańcy. Po niej na-
stąpił przemarsz głównymi uli-
cami miasta na plac marszałka
Józefa Piłsudskiego. Przed Po-
mnikiem Tysiąclecia Państwa
Polskiego przy zapalonym zniczu
zaciągnęli warty honorowe Straż
Graniczna, uczniowie ZSM i har-
cerze. 

Wśród gości przywitano:
poczty sztandarowe, kompanie
honorowe Marynarki Wojennej 
i Zespołu Szkół Morskich, sta-
rostę powiatu sławieńskiego Woj-
ciecha Wiśniowskiego, burmi-
strza miasta Darłowo Arkadiusza
Klimowicza, radną Sejmiku Wo-
jewódzkiego Magdalenę Gąsecką,
przewodniczącego Rady Miej-
skiej Zbigniewa Grosza i radnych,
zastępcę wójta gminy Darłowo
Radosława Głażewskiego, pro-
boszcza parafii MB. Częstochow-
skiej o Stanisława Piankowskiego,
przedstawicieli służb munduro-
wych Straży Granicznej, Policji,
Straży Pożarnej, Straży Miejskiej. 

Po hymnie państwowym do
zgromadzonych mieszkańców
Ziemi Darłowskiej przemówił
starosta Wojciech Wiśniowski.
Przypomniał on trudną drogę do
odzyskania niepodległości po 123

latach zaborów. Dla uczczenia
Wolnej Polski Kompania Hono-
rowa Marynarki Wojennej oddała
salwę honorową. W takt rytmu
werbla złożyli biało-czerwone wi-
ązanki kwiatów: władze samo-
rządowe powiatu, miasta i gminy
Darłowo, radni, przedstawiciele
partii politycznych i organizacji
pozarządowych, delegacje służb
mundurowych, zakładów pracy,
placówek oświatowych i inni.

W godzinach popołudniowych
na miejskim stadionie odbył się
Niepodległościowy  Turniej 
Piłkarski o puchary burmistrza
miasta Arkadiusza Klimowicza,
przewodniczącego Rady Miejskiej
Zbigniewa Grosza, prezesów Da-
rłovii i Firmy Darpol. Po wyrów-
nanej grze rzutami karnymi zwy-

ciężyła drużyna Straży Pożarnej
przed Darpolem – Barzowice 

i Dałovią. Czwarte miejsce zdobył
team Jednostki Wojskowej. �

W hołdzie rodakom walczącym 
o niepodległość

Uczestnicy uroczystości przemaszerowali z Kościoła Mariackiego pod Pomnik Tysiąclecia Państwa Polskiego.

W godzinach popołudniowych na miejskim stadionie odbył się Niepodle-

głościowy  Turniej Piłkarski o puchary burmistrza.
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Bułgarzy 
o pstrągach
tęczowych

7 grudnia w Darłowie gościła

delegacja z lokalnej grupy ry-

backiej z południowej Bu-

łgarii. W trakcie kilkugodzinnego po-

bytu goście z Bałkanów zwiedzili

zamek i przespacerowali się po sta-

rówce. Głównym punktem wizyty

było obejrzenie portu rybackiego. 

Bułgarzy przyglądali się pracy ry-

baków na nabrzeżu, z zaciekawieniem

oglądali bałtyckie ryby i posmakowali

kabanosów z łososia. Zobaczyli rów-

nież budowę nowego basenu rybac-

kiego i inne inwestycje finansowane 

z unijnego funduszu rybackiego.

Wcześniej goście z południa Europy

zwizytowali hodowle pstrągów Anny

i  Łukasza Skowrońskich w Lejkowie i

Zielenicy w gminie Malechowo, które

zostały zmodernizowane z udziałem

dotacji otrzymanej za pośrednictwem

Darłowskiej Lokalnej Grupy Rybac-

kiej. Na terenie tej gminy obejrzeli

też nowoczesną oczyszczalnię

ścieków sfinansowaną w ramach 

realizacji strategii DLGR. 

Lokalna grupa rybacka, którą repre-

zentowała ośmioosobowa delegacja,

obejmuje 3 górskie gminy na po-

łudniu Bułgarii, w pobliżu granicy 

z Grecją. Tamtejsi rybacy zajmują się

głównie hodowlą pstrągów tęczo-

wych. Są one hodowane jednak 

inaczej niż w Polsce. Rosną w olbrzy-

mich sadzach zanurzonych w głębo-

kich przepływowych górskich jezio-

rach. Ten sposób hodowli przypo-

mina norweskie akwakultury łoso-

siowe. �

l

Goście z Bułgarii byli bardzo zadowoleni z pobytu na terenie DLGR i wyrazili

chęć powtórnego przyjazdu nad Bałtyk, tym razem latem.

Dotychczasowy dyrektor
„Trójki” w nowej zawo-
dowej roli.

26 listopada w tajnym głoso-
waniu odwołano Iwonę Najdę 
z funkcji wicestarosty sławieńskie-
go i jednocześnie powołano w jej
miejsce Andrzeja Protasewicza. 

– Formuła i możliwość kon-
struktywnej współpracy z panią
Iwoną Najdą wyczerpały się 
– argumentował dokonanie
zmiany Wojciech Wiśniowski,
starosta sławieński.

W głosowaniu wzięło udział 15
radnych. Za odwołaniem Iwony
Najdy z funkcji wicestarosty gło-
sowało 14 radnych a jeden się
wstrzymał. Nowy wicestarosta
objął Urząd z dniem 3 grudnia 
i jest równocześnie członkiem 
Zarządu Powiatu Sławieńskiego.

Andrzej Protasewicz ma 35 lat,
jest mieszkańcem Sławna. Uko-
ńczył w roku 2001 wydział filolo-
giczno – historyczny w Pomor-
skiej Akademii Pedagogicznej.
Od tego czasu zdobył dodatkowe
kwalifikacje i ukończył trzy
studia podyplomowe: wydział
zarządzania w Wyższej Szkole
Gospodarki w Bydgoszczy, wy-
dział ekonomiczny w Uniwersy-
tecie Gdańskim oraz wydział spo-

łeczno – ekonomiczny w WSG w
Bydgoszczy. W pracy nauczyciela
historii i wiedzy o społecze-
ństwie, a także wychowawcy ma
dwunastoletnie doświadczenie.
W tym okresie wielokrotnie uzy-
skał tytuł najlepszego nauczyciela
przedsiębiorczości w wojewódz-

twie zachodniopomorskim. Po
wygranym konkursie od roku
2009 jest dyrektorem Szkoły Pod-
stawowej nr 3 w Darłowie. 
W czasie pracy w Starostwie obo-
wiązki dyrektora SP nr 3 w Da-
rłowie pełni Katarzyna Łusie-
wicz. �

Andrzej Protasewicz został
wicestarostą sławieńskim

Andrzej Protasewicz ma 35 lat i od 12 lat pracuje w oświacie.

Za nami nadzwyczajne
zebranie DLGR, podczas
którego podsumowano
ostatnie miesiące jej
działalności.

Budowa hali sportowej, mo-
dernizacja oczyszczalni ścieków,
wsparcie dla przedsiębiorców 
z branży rybnej – to tylko niektóre
z przykładowych inwestycji
wspieranych przez Darłowską
Lokalną Grupę Rybacką w Do-
rzeczu Wieprzy Grabowej 
i Unieści.

O tym, że DLGR należy do
grup najlepiej i najtrafniej wspie-
rającej różnego rodzaju projekty
mówiono podczas nadzwyczaj-
nego walnego zebrania, które
miało miejsce 26 listopada w ho-
telu Lidia w Darłowie.

Tematem zgromadzenia były
też zmiany w statucie DLGR, do-
tyczące procedur pozbawienia
członkostwa w stowarzyszeniu
oraz dodania możliwości wysy-
łania informacji o zwołaniu wal-
nego zebrania także drogą elektro-
niczną. Podczas obrad przyjęto
regulamin pracy zarządu DLGR 
w dorzeczu Wieprzy, Grabowej 
i Unieści, ustalający również wy-
sokość diet za udział w posiedze-
niach członków zarządu. Ponadto
przyjęto regulamin pracy Komisji
Rewizyjnej DLGR oraz wysokość
diet za udział w posiedzeniu tej
komisji. Prawie wszystkie uchwały
przyjęto jednomyślnie. Ich do-
kładna treść zostanie zamiesz-
czona na stronie internetowej. 

Na wakujące miejsce w Komi-
tecie DLGR wybrano jednomy-
ślnie sekretarza gminy Male-

chowo i prawnika z zawodu – Ra-
dosława Nowakowskiego. 

Szef DLGR Arkadiusz Klimo-
wicz wspomniał też o przyszłości
Lokalnych Grup Rybackich, które
mają się łączyć z lokalnymi gru-
pami działania o charakterze rol-
niczym i razem będą decydować
o dalszych wspólnych projektach
oraz przyznawać stosowne do-
tacje na rozwój poszczególnych
obszarów. �

Grupa rybacka wspiera region

Darłowska Lokalna Grupa Rybacka dzieli miliony złotych unijnych dotacji. Wkrótce rozpocznie nabór wniosków na podnoszenie konkurencyjności obszarów

zależnych od rybactwa.

Konkurs

Zainteresowani dotacjami z DLGR mogą wkrótce

składać wnioski o pomoc w ramach działania „Wzmoc-

nienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności ob-

szarów zależnych od rybactwa”

Termin składania wniosków: od 21 stycznia 2013 r. do

22 lutego 2013 r., miejsce składania wniosków: Biuro

Darłowskiej Lokalnej Grupy Rybackiej w dorzeczu Wie-

przy, Grabowej i Unieści, ul. O.D. Tynieckiego 2 76-150

Darłowo, od poniedziałku do piątku w godzinach od

8.00 do 16.00. 

Do podziału jest pół miliona złotych.

Dodatkowe informacje można uzyskać w biurze Da-

rłowskiej Lokalnej Grupy Rybackiej w dorzeczu Wie-

przy, Grabowej i Unieści, O.D. Tynieckiego 2, 76–150

Darłowo, nr tel. 785 077 665, 94 307 03 31 oraz drogą

elektroniczną: dlgr@darlowo.pl
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IV Darłowska Laponia Świę-
tego Mikołaja rozpoczęła się
punktualnie o godzinie 13. Na
scenie wystąpiły dzieci z darłow-
skich przedszkoli „Akademii
Przedszkolaka”, „Jacka i Agatki”,
„Sasetki”, „Promyczka”, „Smyka”
oraz Przedszkola nr 2 im. Janiny
Porazińskiej, jak również dzieci 
i młodzież ze szkół miejskich,
Szkoły Podstawowej nr 3, 
Zespołu Szkół Społecznych 
w Darłówku, Liceum Ogólno-
kształcącego, Zespołu Szkół 
Morskich oraz zaprezentował 
się zespół taneczny TOPTOYS 
i studio tańca Revoltade.

Spektakularnym punktem im-
prezy i najbardziej oczekiwanym
przez najmłodszych było „wpły-
nięcie” na darłowski rynek łodzi
Świętego Mikołaja w asyście
Kompanii Reprezentacyjnej Ze-

społu Szkół Morskich. Tuż za nią
w paradzie szedł klub morsów 
z Darłowa – Darłowscy Twar-
dziele oraz zaprzyjaźnione kluby
z innych miejscowości. Licznie
przybyli na rynek mieszkańcy
miasta oraz regionu gromkimi
brawami i okrzykami powitali

IV Darłow
Laponia 
świętego
Mikołaja 

W niedzielę, 9 grudnia, rynek miejski 
w Darłowie zapełnił się ludźmi dobrej woli,
którzy bawiąc się pomogli innym. Zebrane 
w trakcie imprezy pieniądze – ponad 5 tys. zł
– przeznaczone będą na stypendia 
dla najuboższych dzieci w naszym regionie. 

Rekord
6 metrów miała góra ufor-
mowana z ponad pół tysią-
ca paczek z prezentami
zgromadzonych na darłow-
skim rynku. To rekord 
Darłowa w ilości zgroma-
dzonych prezentów pod
jedną choinką.
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Mikołaja w królewskim mieście.
Lapoński przybysz w swoim ga-
binecie spotkał się z oczekującymi
go dziećmi. Podczas kilkustop-
niowego mrozu można było roz-
grzać się ciepłymi potrawami 
i spróbować wielu smakołyków
przygotowanych przez lokalnych
restauratorów i cukierników. 

Nie zabrakło prezentów i słod-
kości od gości oraz Mega Pak,
które Czerwonemu Brodakowi
pomogli przygotować starosta
sławieński – Wojciech 
Wiśniowski, burmistrz Miasta 
Darłowo – Arkadiusz Klimowicz,
wójt Gminy Darłowo – Franci-
szek Kupracz, Darłowska Lo-
kalna Grupa Rybacka oraz anoni-
mowy darczyńca.

Ponadto darłowscy wolonta-
riusze po raz ostatni w tym roku
zaśpiewali utwór „Wolontariusz”
zespołu Sami, który był darłow-
skim hitem tego roku. Kolejną 
nowością tegorocznej Laponii 
Świętego Mikołaja było stoisko o
nazwie „Mikołajkowe SOS – warto
pomagać”. Tam właśnie znajdo-
wało się sześć dużych worków na-
krętek, zebranych w ramach po-
mocy dla Adama, mieszkańca

gminy Darłowo. Zasady udzie-
lania pierwszej pomocy przybliżali
Strażacy z OSP w Jeżyczkach. Po-
mimo siarczystego mrozu, w ciągu
trzech godzin zarejestrowało się 
93 potencjalnych dawców szpiku. 

Na jarmarku świątecznym,
można było za symboliczne kwoty
nabyć ozdoby choinkowe przygo-
towane przez wolontariuszy,
skosztować świątecznych smako-
łyków oraz wziąć udział w licz-
nych konkursach, zabawach 
i warsztatach (np. lapoński
warsztat stroikowy), zagościć w
pracowni zaczarowanych bombek,
czy napisać list do św. Mikołaja.

Lista darczyńców świątecz-
nych drobiazgów, które zostały
przekazane na organizację tych
świątecznych stoisk i warsztatów
jest długa.

Patronat medialny nad im-
prezą objęło Radio Koszalin,
które relacjonowało wydarzenia
na żywo, na antenie rozgłośni.
Ponad pięć tysięcy złotych uzbie-
rali darłowscy wolontariusze
podczas zbiórki publicznej, którą
przeprowadzili w trakcie tego-
rocznej, IV Darłowskiej Laponii
Świętego Mikołaja.

Pozyskane środki finansowe
zasilą konto DCW z przeznacze-
niem na fundusz stypendialny
dla dzieci i młodzieży z niezamo-
żnych środowisk oraz działalność
wolontariuszy.  Dokładną kwotę
podamy do publicznej wiado-
mości, po przeliczeniu przez 
Bałtycki Bank Spółdzielczy – od-
dział Darłowo, który był jednym
z wielu partnerów tej imprezy.

Imprezę po raz czwarty zorga-
nizowało Darłowskie Centrum
Wolontariatu, które w swych sze-
regach zrzesza blisko 500 wolon-
tariuszy z powiatu sławieńskiego
oraz Miasto Darłowo przy
wsparciu wielu firm i organizacji.
Wsparcia udzielili liczni dar-
czyńcy i ludzie dobrej woli.

Darłowskie Centrum 
wolontariatu

Wszystkim 
zaangażowanym 

w organizację 
Darłowskiej Laponii

2012 serdecznie
dziękujemy.
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Krótko

Obowiązek
odśnieżania

Grudzień przywitał nas in-
tensywnymi opadami śniegu,

a najbliższe prognozy meteorolo-
giczne przewidują znaczny wzrost
opadów śniegu. Zalegający śnieg oraz
lód na dachach, placach i chodnikach
nieruchomości to prawdziwa zmora.
Administratorzy często bagatelizują
problem, nie zdając sobie sprawy,
jakie niebezpieczeństwa może nieść
za sobą nieodśnieżanie, czy nieusuni-
ęcie nadmiaru śniegu i lodu z dachów
obiektów budowlanych. Chodniki
trzeba odśnieżać codziennie do ósmej
rano, a w przypadku śnieżycy w ciągu
sześciu godzin od ustania opadów. A
do tego śnieg trzeba odgarniać w
miejsce, gdzie nie będzie przeszka-
dzać pieszym i kierowcom.   Urząd
Miejski w Darłowie przypomina
firmom, administratorom, zarządcom
i osobom prywatnym o obowiązku
odśnieżania, zwalczania śliskości
chodników oraz usuwania nawisów
śnieżnych i sopli z dachów. �

Odkrywamy 
Talenty: „Złota
Dziesiątka” 
w finale 

15 grudnia, w kinie „Bajka”,

Po raz piąty odrywaliśmy

nasze, darłowskie talenty. I jak widać

z roku, na rok nam ich przybywa!

Darłowski Ośrodek Kultury im. Le-
opolda Tyrmanda zorganizował już
po raz piąty kwalifikacje konkursu
„Odkrywamy Talenty”. Trzynasto-
osobowe profesjonalne jury obej-
rzało i wysłuchało aż czterdziestu
dwóch dobrych i bardzo dobrych wy-
stępów utalentowanych artystów
amatorów. Do eliminacji zgłosiło się
solo i w dziesięciu zespołach łącznie
ponad 120 artystów od lat 5 do 35.

Najwięcej było tancerzy, piosen-
karek, zespołów rockowych i gitarzy-
stów solowych. Jury zakwalifikowało
do finału „Złotą Dziesiątkę”. 
Finał z udziałem publiczności zapla-
nowano 13 stycznia od godziny 17 
w kinie „Bajka”. 
W finale wystąpią: zespół Emender 
z Darłowa, koszaliński-darłowski ze-
spół The Leaves, gitarzysta Andrzej
Czajkowski, piosenkarki z Ustki Kata-

rzyna Dacków i Weronika Kuczun,
piosenkarki z Koszalina Alicja Wo-
źniak i Klaudia Ibek, tancerka z Da-
rłowa Natalia Ordak oraz darłowskie
zespoły taneczne: Crazy Crakers Crew
z Darłowskiego Ośrodka Kultury oraz
Sonic Crew ze Szkoły Tańca Top Toys. 
Poza konkursem do występu podczas
finału zaproszono grupę najmłod-
szych tancerzy Natural Kids także 
z Top Toptoys. �

Budżetowa Sesja
Rady 
Miasta Darłowa

W przedświątecznej atmos-

ferze, ale jednak na roboczo

spotkają się w ratuszu radni Rady

Miasta Darłowo na ostatniej w tym

roku sesji, zaplanowanej na środę

21 grudnia. 

Sesja w dużej mierze będzie doty-
czyła budżetu miasta na 2013 rok.
Początek o godzinie 10. Radni będą
obradować nad 13 projektami
uchwał. Zgodnie z porządkiem obrad,
nie zabraknie też stałych punktów,
takich jak Trybuna Obywatelska, in-
terpelacje, czy sprawozdanie burmi-
strza z działalności pomiędzy sesjami.
Wśród przygotowanych projektów
uchwał na pierwszy plan wysuwa się
uchwała budżetowa, oraz dokonanie
zmian w wieloletniej prognozie fi-
nansowej na lata 2012-2018.
Rada Miasta zajmie się: zmianą bu-
dżetu miasta na rok 2012, Pro-
gramem Ochrony Środowiska dla
miasta Darłowo na lata 2012-2016 z
perspektywą do roku 2019, założe-
niami do planu zaopatrzenia w
ciepło, energie elektryczną i paliwa
gazowe miasta Darłowo na lata 2012-
2027.
W dalszej części radni: ustalą obwody
do głosowania, ich granice i siedziby
komisji wyborczych, dokonają zmian
w uchwale RM, dotyczącej trybu
udzielania i rozliczania dotacji dla nie-
publicznych przedszkoli, szkół pod-
stawowych i gimnazjów, miejskim
Programem Profilaktyki i Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii na
rok 2013 oraz zmianą w Programie
współpracy miasta Darłowo z orga-
nizacjami pozarządowymi w roku
2013.
Ponadto radni rozpatrzą projekty

uchwał dotyczące: zapewnienia
środków dla Fundacji „Dziedzictwo”
na zadanie pn. Nieinwazyjne badania
archeologiczne związane z realizo-
wanymi inwestycjami, programem
integracji zawodowej i społecznej
osób niepełnosprawnych, sprawoz-
daniem z kontroli przeprowadzonej
w SP nr 3 oraz nadaniem nazwy Most
Zamkowy w Darłowie. �

l

l

l

Morsy promowały
kąpiele w lodowatym
Bałtyku.

W niedzielę, 9 grudnia, blisko
stu rasowych morsów z terenu
Pomorza Środkowego zażywało
kąpieli w Morzu Bałtyckim obok

zalodzonego i zaśnieżonego 
falochronu w Darłówku za-
chodnim. Kąpiele i nacierania
śniegiem przyciągnęły kilkuset
widzów.

Przy temperaturze powietrza
minus 7 stopni Celsjusza i wody
zaledwie plus 1 zawodnicy z

siedmiu klubów morsa: Sopel 
w Białogardzie, Twardziele 
w Darłowie, Kołobrzeski klub
Morsów, Posejdon w Koszalinie,
Łebskie Morsy, Eskimos w
Mielnie, Wiking w Postominie-
kąpali się w lodowatym o tej
porze roku Bałtyku. Śmiałków nie

odstraszył ani zimy wiatr ani wy-
sokie fale. Po kąpieli wypili go-
rącą herbatę w hotelu Apollo i
udali się na plac przed ratuszem
gdzie przedefiladowali podzi-
wiani przez licznych widzów
podczas czwartej edycji Darłow-
skiej Laponii Św. Mikołaja. �

Zimna woda 
zdrowia doda

Kąpiele morsów zawsze są niezwykle widowiskowe. Widzowie nie mogą nadziwić się, jak zimą można myśleć o kąpieli w morzu. Dziwią się, dopóki sami nie

spróbują.

Darłowscy wędkarze
wybrali nowe władze
podczas zebrania spra-
wozdawczo-wyborczego
koła „Łosoś”. 

Jednomyślnie prezesem koła
PZW nr 12 został Piotr Ebel. Na
wniosek prezesa w skład zarządu
koła weszli: wiceprezes ds. sportu
– Paweł Paćkowski, wiceprezes ds.
młodzieży – Ryszard Sadowski,
wiceprezes ds. ochrony wód –
Artur Niedźwiedź, zastępca pre-
zesa ds. gospodarczych – Zbi-
gniew Surgiel, sekretarz Grzegorz
Rzucidło, skarbnik – Marian Kli-
maszewski, członkowie: Wiesław
Połczyński i Andrzej Cembik. W
nowej czteroletniej kadencji prezes
obiecał, że zrobi wszystko, aby do-
prowadzić do budowy prze-
pławki na Kanale Młyńskim,
utworzenia muzeum wędkarstwa
oraz zagospodarowania Inkuli po-
łożonej na osiedlu Bema. Nowy
2013 rok koło rozpoczyna zawo-
dami spinningowymi o Puchar
Burmistrza Darłowa w dniu 13
stycznia. W tym samym dniu
będzie grała Wielka Orkiestra Świ-
ątecznej Pomocy, którą jak zwykle
będą wspierać nasi wędkarze.

Darłowskie koło liczy 120 węd-
karzy i jest jedną z największych

organizacji pozarządowych w na-
szym mieście. W minionej kadencji
zorganizowało i współorganizo-
wało szereg ogólnopolskich i mi-
ędzynarodowych zawodów oraz
imprez wędkarskich jak n.p.: „Da-
rłowska Plaża” „Wędkarz roku”,
„Grzyby–Ryby, Mistrzostwa Eu-
ropy z Łodzi Dryfujących na Przy-
nęty Sztuczne, Puchar Polski w
Wędkarstwie Morskim, Mistrzo-
stwa Polski w Wędkarstwie Mor-
skim, Grand Prix Polski w Węd-
karstwie z Plaży, Dzień Dziecka z
Wędką, 18 Puchar Wędkarza Pol-
skiego (Wieprza/Grabowa) i inne.
Obecnie Darłowo postrzegane jest
jako najbardziej dynamicznie roz-
wijający się ośrodek wędkarstwa
w Polsce. Do stolicy wędkarstwa
morskiego jak nazywane jest Da-
rłowo według szacunków przy-
bywa rocznie około 70-80 tysięcy
amatorów wędkarstwa. Z inicja-
tywy prezesa koła utworzono Da-
rłowską Szkółkę Wędkarską. Prze-
szkolono w niej 20 adeptów
wędkarstwa w wieku 7-14 lat. Po-
nadto udrożniono rzekę Leniwkę.
Ustępujący zarząd podkreślił
bardzo dobrze układającą się
współpracę z burmistrzem Da-
rłowa Arkadiuszem Klimowiczem
oraz z zarządem Okręgu PZW. –
Za naszą pracę dostaliśmy wiele

podziękowań i wyróżnień w tym
najważniejszą „Z nami na ryby”
przyznawaną przez miesięcznik
„Wiadomości Wędkarskie”. Bra-
liśmy udział w WOŚP i wspomo-

gliśmy Darłowską Laponię. Prze-
kazaliśmy rybę z zawodów na Ba-
łtyku dla Domu Dziecka i Hospi-
cjum w Darłowie – podkreślał szef
koła w sprawozdaniu. �

Piotr Ebel rządzi kołem

Piotr Ebel obiecał, że zrobi wszystko, aby doprowadzić do budowy prze-

pławki na Kanale Młyńskim.
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– Będziemy organizować spotkania świadków historii z młodzieżą – zapo-

wiedzieli kombatanci.

Szkoła Morska dostała 
w prezencie nową łódź.
Są też pieniądze na
dodatkowe zajęcia.

6 grudnia przy Nabrzeżu
Warsztatowym w darłowskim
porcie Urząd Morski przekazał
nieodpłatnie poprzez starostę sła-
wieńskiego Zespołowi Szkół
Morskich łódź motorową Hydro-
graf-31.  

Łódź hydrograficzna zbudo-
wana była w Gdańskiej Stoczni 
Remontowej w 1985 r. Ma 9,10 m
długości, 2,90 m szerokości oraz
czterocylindrowy silnik napędowy
o mocy 70 KW. Poza tym wyposa-
żona jest w echosondy, radar, pod-
stawowe instrumenty nawigacyjne
i środki bezpieczeństwa. Starosta
przekazał banderę i jednostkę dy-
rektorowi ZSM. Następnie Hydro-
graf-31 odpalił silnik i wypłynął 
w próbny rejs z nową załogą. 
– Na jednostce szkolić się będą
uczniowie technikum pobierający
naukę na wydziale mechaniki
okrętowej oraz kandydaci na na-
wigatorów –  mówił Artur Ha-
merling, dyrektor ZSM.

Warto też dodać, że już nie-
bawem Zespół Szkół Morskich w
Darłowie wzbogaci się o nowo-
czesny symulator mechaniczny i
stanowisko map elektronicznych. 

Zakupienie nowych urządzeń
będzie możliwe dzięki dotacji 
z Darłowskiej Lokalnej Grupy 
Rybackiej. Umowę opiewającą na
przekazanie 280 tys. zł szkole mor-
skiej podpisali pod koniec listo-
pada starosta sławieński Wojciech
Wiśniowski i członek zarządu po-
wiatu Krzysztof Walków.

– Wniosek na dofinansowanie

zakupu sprzętu i zajęć dodatko-
wych dla uczniów ZSM został 
pozytywnie oceniony przez
Urząd Marszałka Zachodniopo-
morskiego – mówi starosta W.
Wiśniowski. – Po podpisaniu
wszystkich umów i skompleto-
waniu dokumentacji można już
rozpocząć jego realizację.

Sam projekt to nie tylko zakup

sprzętu. Dla uczniów będą się
także odbywać dodatkowe bez-
płatne zajęcia doskonalące
wiedzę przyszłych mechaników
i nawigatorów. Władze szkoły nie
ukrywają zadowolenia, bo nowo-
czesne wyposażenie przyciągnie
do morskiej więcej uczniów chęt-
nych do kształcenia na kierun-
kach związanych z morzem. �

Łódź i symulator

Na jednostce szkolić się będą uczniowie mechaniki okrętowej oraz kandydaci

na nawigatorów.

W połowie listopada
2012 wybrano nowy
skład Młodzieżowej
Rady Miasta Darłowo 
na kadencję 2012-2014. 

Do rady należ uczniowie z czte-
rech darłowskich szkół: Liceum
Ogólnokształcącego im. Stefana
Żeromskiego, Zespołu Szkół Mor-
skich, Miejskiego Gimnazjum 
im. Stanisława Dulewicza, Ze-
społu Szkół Społecznych im. Lot-
ników Morskich. W jej skład
wchodzi 15 osób: Michał Cha-
bowski, Marta Balcerzak, Monika
Dankowska, Justyna Drzewucka,
Wiktor Gawlik, Bernadeta Łabi-
nowicz, Dawid Mazurek, Piotr
Morawski, Kinga Pakmur, Maja
Pałucka, Krzysztof Pławski, Pau-
lina Spławska, Kamil Warmiński,
Kinga Wychowałek. Jeden mandat
na razie nie został obsadzony.
Przewodniczącym MRMD wy-
brano Kamila Warmińskiego.
Opiekunem pozostaje nadal Bo-
gusława Mądrzak. 

Jeszcze w listopadzie Kamil
Warmiński, Piotr Morawski i Bo-
gusława Mądrzak, udali się do
Szczecina na spotkanie przedsta-
wicieli młodzieżowych rad miast
i gmin z obszaru woj. zachodnio-
pomorskiego. Urząd Marsza-
łkowski zapewnił bogaty pro-
gram, podczas którego uczestnicy

wymieniali się swoimi doświad-
czeniami, zapoznali się z założe-
niami Strategii dla Młodzieży, za-
sadami dobrej promocji własnych
działań oraz rezultatami pro-
gramu „Lider Zachodniopo-
morski”. Ważnym punktem była
Sesja Rady Młodzieży Woje-

wództwa Zachodniopomorskiego
oraz spotkanie z marszałek sej-
miku woj. zachodniopomorskiego
Anną Mieczkowską. Po dwu-
dniowych warsztatach darłowscy
samorządowcy wrócili bogaci 
w wiedzę i gotowi do działania.

Jak nas informuje Kamil War-

miński – przewodniczący MRMD
10 grudnia 2012 odbyło się ro-
bocze spotkanie Młodzieżowej
Rady Miasta Darłowo, na którym
ustalono plan działań rady na bie-
żącą kadencję. Ponadto oma-
wiano sprawy: nawiązania kon-
taktu z posłami do Sejmu RP 

z województwa zachodniopo-
morskiego, zorientowania się 
w oczekiwaniach młodzieży
uczącej się w darłowskich szko-
łach, dotyczących życia kultural-
nego i sportowego, prezento-
wania dokonań koleżanek 
i kolegów na forum miasta, po-
pularyzacji patriotycznej postawy
obywatelskiej, oraz uwrażliwienia
mieszkańców naszego grodu na
los niechcianych, skrzywdzonych
zwierząt. Tego samego dnia
członkowie rady Kinga Wycho-
wałek i Robert Szachnowski prze-
prowadzili lekcję edukacyjną 
o prawach zwierząt w Szkole
Podstawowej nr 3 w Darłowie.
W lekcji brali udział uczniowie 
z drugiej i trzeciej klasy SP.
Dzieci mogły dowiedzieć się
m.in. o tym, jak należy trak-
tować zwierzęta, jakie warunki
powinniśmy im zapewnić i co
należy robić, aby być odpowie-
dzialnym właścicielem. Ucznio-
wie byli bardzo aktywni i chęt-
nie odpowiadali na zadawane
pytania. Ku zaskoczeniu prowa-
dzących lekcję maluchy wiele
wiedziały, jak należy prawi-
dłowo obchodzić się ze zwie-
rzętami i jakie im przysługują
prawa. Następne takie spotkanie
odbędzie się z okazji Dnia Kota, a
lekcją o prawach zwierząt zainte-
resowana jest już kolejna szkoła. �

Nawiążą współpracę z posłami

Wkrótce na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Darłowie zostanie uruchomiony link  www.mrm.darlowo.pl  za

pomocą którego Młodzieżowa Rada będzie przedstawiała mieszkańcom miasta bieżące informacje ze swojej działalności.

Krótko po podpisaniu umowy przez starostę Wojciecha Wiśniowskiego i

członka zarządu powiatu Krzysztofa Walkowa, rozpisano przetarg na zakup

symulatora i stanowiska map elektronicznych.

Miejsko-Gminna Rada
Kombatantów i Osób
Represjonowanych o
planach na przyszły rok.

– Postawa środowisk komba-
tanckich to wyraz patriotyzmu 
i godny naśladowania przykład
dla darłowskiej młodzieży 
– mówił Arkadiusz Klimowicz,
burmistrz Darłowa podczas obrad
Miejsko-Gminnej Rady Komba-
tantów i Osób Represjonowanych.
W spotkaniu wziął udział rów-
nież  zastępca wójta gminy Darło-
wo Radosław Głażewski. 

Gospodarze serdecznie podzię-
kowali kombatanckim delega-
cjom, pocztom sztandarowym 
i kombatantom za udział we
wszystkich patriotycznych uro-

czystościach miejskich i państwo-
wych. Rada podsumowała swoją
działalność za rok 2012 i przyjęła
plan pracy na rok 2013.  Postano-
wiono  w roku przyszłym 
większy nacisk położyć na
współpracę ze szkołami poprzez
edukacyjne spotkania świadków
historii z młodzieżą. W trakcie
spotkania omówiono ważniejsze
zrealizowane tegoroczne inwe-
stycje na Ziemi Darłowskiej oraz
poinformowali  Radę Komba-
tantów o planowanych, przyszło-
rocznych inwestycjach.  Prze-
wodniczący Rady Kombatantów
– Janusz Kasperek w imieniu
uczestników obrad podziękował
władzom samorządowym za
owocną współpracę w mijającym
roku. �

Więcej spotkań 
z uczniami
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Nord 2014 
– inwestycja 
rozpoczęta

Nord 2014 – tablice rekla-

mowe o tej treści pojawiły

się przy wjeździe do Darłówka Za-

chodniego i przy ul. Plażowej obok

obecnie istniejącego ośrodka wcza-

sowego „Nord”. To zwiastun zaczy-

nającej się największej od kilku lat

inwestycji hotelowej w Darłowie.

Na wydmie przy plaży, na miejscu

parterowego ośrodka ma powstać

siedmiokondygnacyjny pięcio-

gwiazdkowy hotel z 200 pokojami,

zapleczem SPA, salami konferencyj-

nymi i restauracjami. Inwestorzy, ma-

łżeństwo Gliszczyńskich z Darłowa,

rozpoczęli już ziemne prace przygo-

towawcze. �

lUrszula i Czesław
Wawrzyniakowie z
Darłowa świętowali
pięćdziesiąt lat nieprze-
rwanego pożycia 
małżeńskiego.

Podczas uroczystości w  Rezy-
dencji Legrams dostojni jubilaci
ponowili przysięgę małżeńską. Z
tej okazji w imieniu Prezydenta RP
burmistrz Darłowa Arkadiusz Kli-
mowicz uhonorował jubilatów
Medalami za Długoletnie Pożycie
Małżeńskie i przypomniał, że złote
gody małżeńskie, to wyjątkowe
święto. Te wspólne 50 lat to
symbol wierności i miłości ro-
dzinnej, to dowód wzajemnego
zrozumienia i istoty związku ma-
łżeńskiego, to wzór i piękny przy-
kład dla młodych pokoleń wstępu-
jących w związki małżeńskie.
Dokładnie 4 grudnia pół wieku
temu Urszula i Czesław Wawrzy-
niakowie zawarli ślub w darłow-
skim Urzędzie Stanu Cywilnego. 

Czesław Wawrzyniak, syn
Władysława i Jadwigi, urodził się
w 1940 w miejscowości Ugrzele w
powiecie krotoszyńskim koło
Ostrowa Wielkopolskiego. Po
ukończeniu służby wojskowej w
1962 roku rozpoczął pracę w da-
rłowskiej Fabryce Mebli, począt-
kowo jako instruktor szkolący
uczniów, a następnie mistrz pro-

dukcji. Po 42 latach pracy w
jednym zakładzie  przeszedł na
emeryturę. W latach siedemdzie-
siątych był radnym Prezydium
Miejskiej Rady Narodowej. 

Pani Urszula, córka Alek-
sandra i Heleny, urodziła się w
1943 w miejscowości Królów Las
na Pomorzu w powiecie tczew-
skim.  Pracowała kolejno w na-
stępujących zakładach: Gminna
Spółdzielnia S. Ch. w Darłowie,
PTTK w Darłówku, Banku
Spółdzielczym w Sławnie, w

Ośrodku Wczasowym  Banku
Gospodarki Żywnościowej w
Dąbkach. Od roku 1984 prowa-
dziła własną działalność gospo-
darczą aż do czasu przejścia na
emeryturę. Od dawna udzielała
się w pracach społecznych. W la-
tach 1983– 1986 była ławnikiem
Sądu Rejonowego w Koszalinie.
Od wielu lat jest skarbnikiem w
Klubie Pionierów Ziemi Darłow-
skiej.  Udzielała się też w pracach
Stowarzyszenia Osób Zagrożo-
nych Wykluczeniem Społecznym

„Otwarte Drzwi” i w  Związku
Emerytów Rencistów i Inwa-
lidów. W Miejsko – Gminnej Ra-
dzie Kombatantów i Osób Repre-
sjonowanych w Darłowie pełni
funkcję sekretarza. Za solidność i
pracowitość była wielokrotnie na-
gradzana i wyróżniana. 
Jubilaci poznali się w Mielnie. Są
szczęśliwymi rodzicami dwóch
synów Marka i Grzegorza oraz
dziadziusiem i babcią dla trzech
wnuczek Moniki, Karolinki i Pau-
linki oraz wnuka Krzysia. �

Już od pół wieku są razem

Z okazji jubileuszu złotych godów państwo Wawrzyniakowie otrzymali gratulacje, życzenia i kwiaty od burmistrza

miasta Darłowo oraz od  rodziny i licznych przyjaciół. Na twarzach jubilatów, pojawiło się wyraźne wzruszenie.

Biedronka i Alga
U zbiegu ulic Plażowej i Zwy-

cięstwa w Darłówku za-

chodnim w miejscu gdzie do nie-

dawna stała „Alga” firma Budex S/H

wznosi budynek usługowo-handlowy. 

Są już gotowe fundamenty. Na par-

terze budynku będzie sklep spo-

żywczy Biedronka, a na piętrze re-

stauracja z nowoczesną dyskoteką

mówi inwestor – Romuald Cichosz i

dodaje mam nadzieję, że budowa za-

kończy się przed rozpoczęciem przy-

szłorocznego letniego sezonu. �

Inwestycje

Już w najbliższe wakacje zakupy będą tu robić pierwsi klienci.

Sukces na XIII
Szachowych Mistrzostw
Polski Radnych i
Pracowników
Samorządowych.

W stawce 29 zawodników wy-
grał 5 partii, przegrał 4 z zawod-
nikami z najwyższymi rankin-
gami. Zbigniew Mielczarski
został mistrzem Polski podczas
mistrzostw pracowników samo-
rządowych organizowanych w
Turku w województwie wielko-
polskim

Te zawody w jednym turnieju
gromadzą arcymistrzów i mi-

strzów międzynarodowych, za-
trudnionych przez samorządy
jako instruktorzy w swoich do-
mach kultury z graczami– ama-
torami, dla których ta gra jest cie-
kawą formą spędzania czasu
wolnego.

Jak mówi Zbigniew Miel-
czarski, „warto było pojechać,
choćby po to, aby spotkać się z
legendami polskich szachów”. W
przypadku kolegi Zbyszka  oka-
zało się też, że „13-sta” edycja Mi-
strzostw Polski mimo złowróżb-
nego liczebnika okazała się
sportowo bardzo szczęśliwa.
Gratulujemy. �

Zbigniew
Mielczarski 
jest najlepszy!

Emocjonujący moment partii z udziałem Zbigniewa Mielczarskiego (z lewej).

l

W „Karczmie Rzymskiej”,
15 grudnia, odbyło się
uroczyste świąteczne
spotkanie darłowskich
wędkarzy i ich przyjaciół.
Zorganizował je zarząd
Koła PZW „Łosoś” 
i Program Telewizyjny
„Taaaka Ryba”.

Na spotkanie przybyli m.in.
starosta powiatu sławieńskiego
Wojciech Wiśniowski, burmistrz
Darłowa Arkadiusz Klimowicz,
dyrektor Urzędu Morskiego To-
masz Bobin,  przedstawiciele za-
rządu Okręgu Koszalińskiego
PZW, redaktorzy gazet wędkar-
skich i sponsorzy zawodów węd-
karskich. Nie zabrakło również
wielu przyjaciół i sympatyków
darłowskich wędkarzy.  

– Jak zwykle o tej porze roku
spotykamy się od wielu lat przy
wspólnym stole – mówił Piotr
Ebel, prezes Koła PZW „Łosoś”.
W trakcie spotkania burmistrz

Darłowa wręczył kilka honoro-
wych dyplomów i medali z okazji
700-lecia miasta. 

Podziękowania trafiły również
do kilku innych osób, które do-
skonale promują Darłowo jako
ważne miejsce na wędkarskiej

mapie Polski. Wśród nich znalazł
się Mariusz Getka ze Szczecinka 
– mistrz Polski i Europy w węd-
karstwie morskim oraz Józef
Wróblewski – dziennikarz ogól-
nopolskiego miesięcznika „Wia-
domości Wędkarskie”. �

Opłatek u wędkarzy

Wyróżnienie otrzymał m.in. znany w środowisku wędkarskim podróżnik i re-

daktor programu telewizyjnego „Taaka Ryba” Jerzy Biedrzycki z Krakowa.


