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W Darłowie w porcie powstanie browar
Darłowski samorząd na sesji Rady
Miejskiej 18 października zadecydował, że chce, aby w Darłówku
Zachodnim powstał browar. Radni jednomyślnie podjęli uchwałę o
bezprzetargowym wydzierżawieniu na 30 lat zarządowi Browaru
Lwówek terenu o powierzchni
2,1756 ha leżącego nad Wieprzą
pod budowę browaru.
Marek Jakubiak - prezes holdingu
piwowarskiego, w skład, którego
wchodzą m.in. Browar Lwówek i
Browar Ciechan złożył deklarację,
że kosztem 30 milionów wybuduje
nowoczesny Browar Darłowo, który
będzie warzył kilka gatunków piw o
nazwie „Darłowiak”. Docelowo rocznie browar ma wytwarzać 200 tysięcy hektolitrów piwa beczkowego,
butelkowego oraz w puszkach. Jeżeli
wszystko się ułoży zgodnie z zamierzeniami to za dwa lata spróbujemy
„Darłowiaka”. Są już projekty logo
browaru i pierwszych etykiet
piwnych. Browar przewiduje docelowe zatrudnienie w liczbie ponad 100
osób. Oprócz nowych
miejsc pracy będzie to
niesamowita promocja Darłowa. Browary zarządzane
przez holding nie
tylko produkują
znakomite gatunki
piw, ale również
sponsorują
wydarzenia kulturalne i
kluby sportowe.
Z zaprezentowanej koncepcji architektonicznej
wynika, ze bryła browaru
będzie nawiązywać do porto-

Żółtą linią zaznaczono teren przeznaczony pod budowę browaru.
wych budowli, a jej główny budynek
zostanie wzniesiony w kształcie statku.
Bezpośrednio po sesji Rady Miejskiej Arkadiusz Klimowicz burmistrz
miasta Darłowo podpisał z inwestorem wstępną umowę na trzydziestoletnią dzierżawę portowych gruntów.
Zgodę na tego typu dzierżawę wyrazić musi jednak ministerstwo infrastruktury.

Radosna Szkoła Trójka
3 października w darłowskim ratuszu Arkadiusz Klimowicz i Tomasz
Krakowski - dyrektor na Polskę
firmy Wehrfritz podpisali umowę
na „Przygotowanie terenu, dostawę oraz montaż urządzeń na potrzeby wykonania szkolnego placu
zabaw w ramach programu „Radosna Szkoła”.
Pomysłodawcą tej inwestycji jest Andrzej Protasewicz dyrektor Szkoły
Podstawowej nr 3.
Inwestycja będzie kosztować 224 tys.
złotych. Połowę kosztów pokryje dotacja z budżetu państwa.
Nowoczesny i bezpieczny plac zabaw
będzie oddany do użytku w listopadzie.

Tak być może będzie wyglądał browar Darłowo widziany od
strony kanału portowego.

Kończą się prace nad projektem
budżetu miasta na 2012 rok
Katalog inwestycji będzie prawdopodobnie obejmował m.in.:
budowę nowej drogi do portu (ul.
Nadmorskiej), budowę nowego basenu portowego i nowych nabrzeży
portowych w Darłówku Zachodnim,
drugi etap budowy obwodnicy miejskiej, wyposażenie basenu rybackiego
w Darłówku Wschodnim w pływające pomosty, budowę sali sportowej
przy Zespole Szkół im. Stefana Żeromskiego, budowę obserwatorium
astronimicznego przy SP 3 oraz ogrodzenie i oświetlenie terenu tej szkoły
Planuje się remont sali gimnastycznej
w gimnazjum im. Stanisława Dulewicza. W wykazie inwestycji znajdzie
się również pierwszy etap budowy ul.

Nadbrzeżnej. Przebudowany zostanie
też chodnik od bramy miejskiej do
ul. Okrężnej. Wszystkie wymienione inwestycje zostaną sfinansowane
z dochodów ze sprzedaży mienia
komunalnego, dotacji unijnych oraz
kredytów. Jednocześnie bardzo ograniczone będą bieżące wydatki finansowane z podatków i opłat lokalnych.
Urzędnicy i pracownicy komunalni
nie dostaną żadnych podwyżek pensji. Nie dotyczyć to będzie jedynie
nauczycieli, którym podwyżki gwarantuje karta nauczyciela. Ostateczny projekt budżetu miasta burmistrz
przedstawi radzie miejskiej do 15
listopada. Radni prawdopodobnie
uchwalą budżet jeszcze przed nowym
rokiem.

Radni uchwalili nowe Obradowała Darłowska Lokalna
Grupa Rybacka
plany miejscowe
i stawki podatków
W Gościńcu Darłowo 3 listopada
obradowało nadzwyczajne walne
zebranie członków Darłowskiej
Lokalnej Grupy Rybackiej w Dorzeczu Wieprzy Grabowej i Unieści.

7 listopada na sesji rady
miejskiej w Darłowie
podjęto 3 uchwały w
sprawie
miejscowego
planu zagospodarowania
przestrzennego dla trzech
nadmorskich
terenów
położonych w Darłówku
zachodnim i wschodnim.
Podjęte uchwały dopuszczają budowę ścieżek turystycznych, przejść
na plażę, budowę promenady oraz
częściowej zabudowy tych terenów
hotelami i infrastrukturą proturystyczną.
W dalszym ciągu obrad podjęto
dwie uchwały w sprawie określenia
wysokości rocznych stawek podatku
od środków transportowych oraz w
sprawie ustalenia stawek podatku
od nieruchomości na terenie miasta
Darłowo, jakie będą obowiązywać w
roku 2012.
Podobnie jak w innych miastach

w naszym regionie podniesiono
nieznacznie, bo zaledwie o 4,2 %
przyszłoroczne stawki podatku od
środków transportowych i o taki
sam procent stawki podatku od nieruchomości. Wzrost stawek o 4,2%
dokładnie odpowiada wskaźnikowi
wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, o jaki minister finansów podwyższył stawki podatków i
opłat lokalnych.
Z nowym rokiem przywrócona zostanie opłata za posiadanie psa.
Wynosić ona będzie 115 zł rocznie i
będzie mogła być rozłożona na 4 raty
na wniosek właściciela psa.

Na 96 członków na obrady przybyło
64. Głównym tematem obrad było
rozpatrzenie projektu uchwały opracowanej przez zarząd stowarzyszenia
o wprowadzeniu zmian w Lokalnej
Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich na lata 2010 - 2015. Projekt zmian w strategii przedstawił w
postaci prezentacji multimedialnej
dyrektor biura DLGR Sławomir
Herman. Po dyskusji wprowadzono
kilka zmian, które umożliwią dokonanie drugiego naboru wniosków
dla sektora publicznego i przedsiębiorców na sumę ponad 1,4 miliona zł. Pieniądze na ich realizację
będą pochodzić z oszczędności, jakie powstały po pierwszym naborze
wniosków. Zmiany w strategii musi
zbadać i zatwierdzić ministerstwo
rolnictwa i rozwoju wsi. Dopiero

wówczas powstanie możliwość naboru nowych projektów. Dyrektor
przypomniał, że Komitet Sterujący
DLGR rozpatrzył 65 wniosków, których 46 skierował do Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie na łączną
kwotę 8,2 miliona zł.
Na koniec walnego zebrania prezes
DLGR-u Łukasz Skowroński zrezygnował z funkcji przewodniczącego
zarządu motywując to m.in.: nowy-

mi obowiązkami zawodowymi i osobistymi. Skowroński jednocześnie
wyraził chęć dalszej pracy w zarządzie, gdzie reprezentuje śródlądowych hodowców ryb.
Ustępujący przewodniczący zapowiedział, że następne nadzwyczajne
walne zebranie członków DLGR
odbędzie się 28 listopada. Będzie na
nim wybrany nowy prezes DLGR.

Ślubowanie
pod
Rybakiem
Burmistrz Darłowa
wyróżnił odważnych

28 września w sali posiedzeń
darłowskiego ratusza odbyła
się 15 zwyczajna sesja rady
miejskiej. Przed właściwymi
obradami Arkadiusz Klimowicz - burmistrz miasta Darłowo uroczyście w imieniu
własnym oraz Rady Miejskiej
wyróżnił dyplomami i nagrodami rzeczowymi dwóch policjantów i mieszkańca Darłowa.
W obecności radnych, mieszkańców miasta i kierownika
Komisariatu Policji w Darłowie
Andrzeja Kamody burmistrz
podziękował za ujęcie bandyty,

który napadł na pocztę.
Oprócz podziękowań burmistrz
wręczył odważnym policjantom
dyplomy za odwagę i zaangażowanie wykazane w obronie
bezpieczeństwa obywateli Darłowa. Obaj funkcjonariusze Policji, aspirant Radosław Linette
i sierżant sztabowy Andrzej Kowalczyk otrzymali szwajcarskie
zegarki z wygrawerowanym
napisem o treści „Za dzielność
i odwagę”. W ten sam sposób
burmistrz wyróżnił Jarosława
Byrwę - dyrektora oddziału Banku PKO w Darłowie za pomoc
w złapaniu i obezwładnieniu
bandyty.

W sobotę 8 października po mszy
świętej kościele Mariackim, na
rynku pod Fontanną z Rybakiem
w Darłowie, odbyła się uroczystość ślubowania klas pierwszych
Zespołu Szkół Morskich.
W uroczystości udział wzięli: poczet
sztandarowy i kompania honorowa
ZSM, starosta sławieński-Wojciech
Wiśniowski, burmistrz miasta Darłowo-Arkadiusz Klimowicz, wiceprzewodnicząca komisji zdrowia,
opieki społecznej i bezpieczeństwa
w Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego-Magdalena
Gąsecka, dyrektor Urzędu Morskiego
w Słupsku-Tomasz Bobin, komendant Placówki MOSG w Darłowie-mjr Mikołaj Kaczanowicz, zastępca dowódcy Grupy Lotniczej
w Darłowie-kmdr por. pil. Roman
Okoniewski, rodzice, nauczyciele i
uczniowie ZSM. Po odegraniu hymnu państwowego i wciągnięciu flagi

na maszt przybyłych powitał dyrektor ZSM Artur Hamerling - pomysłodawca uroczystości. Życzenia
wszystkim „morsakom”, a szczególnie nowym rocznikom złożył starosta sławieński Wojciech Wiśniowski,
były absolwent tej zasłużonej placówki kształcącej ludzi morza. Pasowania pierwszoklasistów na uczniów
za pomocą „neptunowego harpuna”
dokonał dyrektor Artur Hamerling.
Po defiladzie wszyscy pomaszerowali
na teren Szkoły gdzie odbył się piknik rodzinny. Rodzice fotografowali
swoje uśmiechnięte i zadowolone
pociechy w marynarskich uniformach.
Zespół Szkół Morskich w Darłowie
jest najstarszą z trzech średnich szkół
morskich w Polsce i jedyną, która
posiada własny statek szkolny. Mury
ZSM opuściło już ponad 4500 absolwentów. Wielu z nich to marynarze, oficerowie i kapitanowie, pracu-

jący na morzach i oceanach całego
świata. Szkoła Morska od początku
istnienia kultywuje tradycje morskie,
co przejawia się w obowiązku noszenia marynarskiego umundurowania.
Aktualnie Szkoła kształci na pięciu
technicznych kierunkach: technik
mechanik okrętowy, technik nawigator morski, technik informatyk, technik hotelarstwa, technik
logistyk. Szkoła zatrudnia wykwalifikowaną kadrę i zapewnia niezbędną
wiedzę teoretyczną oraz przygotowanie praktyczne do zawodu. W nauczaniu stosuje najnowocześniejszy
sprzęt i technologie. Symulatory pozwalają na wykonywanie ćwiczeń na
lądzie, praktykę uczniowie poznają
na statku szkolnym. Poza zajęciami
obowiązkowymi, uczniowie mają
możliwość rozwijania swoich zainteresowań podczas zajęć dodatkowych
z informatyki, żeglarstwa, muzyki,
sportu itp.

Morskie Mistrzostwa Europy z małych Przekazano teren na budowę
drogi dojazdowej do portu
łodzi odbędą się w 2012 w Darłowie rybackiego w Darłowie
Z okazji przyznania miastu Darłowo organizacji w 2012 roku I
Mistrzostw Europy z Łodzi Dryfujących na Przynęty Sztuczne (I
European Championship - Drifting Boat Angling with Artificial
Lures Poland - Darlowo 2012), 21
października odbyło się spotkanie
działaczy Polskiego Związku Wędkarskiego z władzami miasta, na
którym wręczono nominacje dla
samorządu, hotelarzy i armatorów
kutrów wędkarskich.
W przyjaznym dla wędkarzy Darłowie, w Karczmie Rzymskiej w
uroczystym spotkaniu udział wzięli:
burmistrz miasta Darłowo Arkadiusz Klimowicz, dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku - Tomasz
Bobin, dyrektor Zarządu Portu
Morskiego Darłowo - Waldemar
Śmigielski, dyrektor Darłowskiej
Lokalnej Grupy Rybackiej - Sławomir Herman, prezes zarządu okręgu
PZW w Koszalinie Janusz Nyk, dowódcy miejscowych placówek Straży
Granicznej, Policji, Straży Pożarnej,
Straży Miejskiej, zarząd koła PZW
„Łosoś” w Darłowie, Krzysztof Walków kierownik referatu Promocji i
współpracy z zagranicą w Urzędzie
Miejskim oraz przedstawiciele mediów.
Pomysłodawcą i inicjatorem zorganizowania Mistrzostw Europy w
morskich połowach z dryfujących
łódek na sztuczną przynętę jest Jerzy

Szczeciński - prezes zarządu okręgu
PZW we Wrocławiu, który od siedmiu lat drążył ten temat. Wreszcie
na ubiegłorocznym Kongresie Międzynarodowej Konfederacji Wędkarstwa Sportowego (CIPS) w Dakarze,
Federacja Wędkarstwa Morskiego
(FIPS-M) zleciła Polskiemu Związkowi Wędkarskiemu zorganizowanie I Mistrzostw Europy w łowieniu z dryfujących łodzi na przynęty
sztuczne. W rywalizacji o organizację ME Królewskie Miasto Darłowo
zdystansowało Łebę, która początkowo miała je organizować. Pierwsze
skrzypce w organizacji Mistrzostw
Europy w tej dyscyplinie przypadły
kołu PZW „Łosoś” w Darłowie,
które ma największe doświadczenie
w organizacji tego typu mistrzostw

i zawodów oraz miastu Darłowo, w
którym panuje znakomity klimat dla
wędkarzy i wędkarstwa morskiego.
Tu również istnieje odpowiednia infrastruktura portowa.
Jerzy Szczeciński - przewodniczący
komisji Wędkarstwa Morskiego ZG
PZW wręczył nominacje organizatorom mistrzostw. Otrzymali je m.in.:
Arkadiusz Klimowicz - burmistrz
miasta Darłowo, Ośrodek Wczasowo - Wypoczynkowy „Piramida”,
Armatorzy kutrów wędkarskich:
Łukasz Sochoń (DAR 19), Wiesław
Szklany (Darłowiak), „Shannon Pilot 55”, „Paweł Sz“ i „Henryk Sz”,
„Bomik”, „Skarp”. I Mistrzostwa
Europy odbędą się w okresie od 8 do
15 września przyszłego roku.

3 października w obecności Arkadiusza Klimowicza-burmistrza
miasta Darłowo radnych, kierownika budowy i inspektorów nadzoru referat integracji europejskiej
i inwestycji przekazał wykonawcy
teren pod budowę „Połączenia
dolnej części rybackiego Portu
Darłowo z drogami lokalnymi poprzez budowę ulicy Nadmorskiej
w Darłowie”.
Teren przejęła Firma Ogólnobudowlana ARAT - K. Makurat Sianowo,
która wygrała przetarg nieograniczony na realizację inwestycji za kwotę 8.954.400 zł. Wartość kosztorysowa
inwestycji wynosi 11.391.389,98 zł.
Zadanie dotyczy budowy ulicy Nadmorskiej wraz z odwodnieniem i

oświetleniem. Nowy ciąg komunikacyjny będzie przebiegać od ul. Lotników Morskich do placu manewrowego przy ul. Wilków Morskich w
zachodniej części portu rybackiego
w Darłowie. Droga o długości 1328
m i szerokości 7 m wraz z ciągiem
pieszo-rowerowym o szerokości 3 m
zostanie wykonana z kostki brukowej i jednocześnie stanowić będzie
koronę wału przeciwpowodziowego.
Zakończenie prac planuje się do 31
października 2012 r. Inwestycja w
znacznej części zostanie sfinansowana z funduszy unijnych.
Przetarg na inspektora nadzoru
budowy ul. Nadmorskiej wygrała
NBQ spółka z o.o. w Szczecinie za
kwotę 61.500 zł.

Szykuje się lodowisko Elita sportowa nagrodzona

Na Wyspie Łososiowej w Darłowie
kończy się wykonanie podbudowy
pod zimowe sztuczne lodowisko.
Znowu w Darłowie wkrótce będzie
można pojeździć na łyżwach.
Na śródrzecznej Wyspie położonej pomiędzy Wieprzą, a Kanałem
Młyńskim trwa przygotowanie poziomej płaszczyzny z polbruku pod
ogólnodostępne lodowisko kosztem
63 tys. zł. Zakupione w ubiegłym
roku lodowisko o powierzchni 400
m2 jest konstrukcją przenośną roz-

kładaną na czas zimy. Technologia
mrożenia tafli zapewnia utrzymanie
lodu i funkcjonowanie lodowiska
nawet do temperatury otoczenia
+10 stopni Celsjusza. Lodowisko ma
bandy, chodniki, barierki, suszarkę
do łyżew z dezynfekcją oraz ostrzałkę do łyżew.
Przy lodowisku będzie niewielka
płatna wypożyczalnia butów z łyżwami, w której będzie 30 par butów
dla kobiet mężczyzn i dzieci. Uruchomienie lodowiska planuje się w
końcu listopada b.r.

W dniu 4 października odbyło się
uroczyste wręczenie nagród i stypendiów sportowych. W spotkaniu
oprócz A. Klimowicza i przewodniczącego rady miejskiej Z. Grosza uczestniczyli radni, członkowie
Miejskiej Rady Sportu, prezesi klubów sportowych. Szczególnie gorąco burmistrz powitał nagrodzonych
sportowców, ich rodziców oraz trenerów. Przedstawił procedurę honorowania przez władze Miasta najlepszych sportowców. Decydującą rolę
w ich podziale przyznał Miejskiej
Radzie Sportu, która jest reprezentacją klubów i szkół.
Następnie wręczono symboliczne
„czeki” sportowcom, a rodzicom listy gratulacyjne. Stypendia sportowe
otrzymały: Katarzyna Kirschenstein,
Alicja Komoś, Karolina Komoś wszystkie z Klubu Kolarskiego „Ziemia Darłowska”. Z kolei nagrody
sportowe otrzymali: Patrykowi Pyszniak - z Darłowskiego Międzyszkolnego Klubu Sportowego „Delfin”
Wiktor Kałużny, Julia Brygała, Edyta Kołosowska, Łukasz Raczkowski,
Bartosz Nowak- wszyscy z Pływackiego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Neon”, Karolina Garczyńska,
Sabina Napieralska, Daria Fabiszak,
Alicja Komoś, Justyna Mazur, Katarzyna Kirschenstein, Dorota Tar-

czyło, Patrycja Jacyszyn - wszystkie
z Klubu Kolarskiego „Ziemia Darłowska”.
Arkadiusz Klimowicz uhonorował
też trenerów. Nagrodę Burmistrza
otrzymali: Dariusz Winiarski - trener Uczniowskiego Klubu Sportowego „Ashihara Karate i Ju Jitsu”
Andrzej Wróblewski - trener Pływackiego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Neon”.
W dyskusji, która się rozwinęła w
dalszej części spotkania wskazano na
ogromne znaczenie nauczycieli wychowania fizycznego, którzy najszybciej mogą ocenić sportowe predyspozycje dziecka. Z kolei Małgorzata
Kirschenstein przedstawiła sukcesy

kolarek „Ziemi Darłowskiej”. Grad
medali i udział w mistrzostwach
świata i Europy to wizytówka tego
klubu. Natomiast w wystąpieniu Jerzego Roszaka pobrzmiewała duma
z osiągnięć siatkarzy „Delfina” na tle
możliwości konkurencji ze Szczecina, Koszalina czy Kołobrzegu.
Podsumowaniem spotkania było spostrzeżenie, że osiągnięcia
naszej elity sportowej powinny być
bardziej nagłośnione w społeczności
szkolnej, a przez to mniej będzie skoliozy, lordozy i szpotawości wśród
ich rówieśników zasiedziałych przed
komputerem i telewizorem.
Zbigniew Mielczarski

Czy można dotknąć nauki? Nagrodzono darłowWiedzę czerpiemy z podręczników, encyklopedii, mediów.
Czytamy, oglądamy, słuchamy
i wierzymy, bo przecież ludzie,
którzy nas edukują, przygotowują nam cały zestaw mądrych
informacji.
Ale...no właśnie... ufamy, że jest
tak jak powiedzą. A przecież zazwyczaj nie mamy możliwości
sprawdzenia „nauki” poprzez
działanie, dotyk. A to bawi najbardziej, uczy najskuteczniej!
Tak, tak: eksperymenty - bo kto
z nas nie lubi robić doświadczeń?!
Zabawę na sto dwa - czyli interaktywny zestaw instalacji do samodzielnego eksperymentowania
i poznawania zagadnień fizycznych i technicznych, czynnego
doświadczania świata - zapewniła
nam szkolna Wystawa Akademii
Odkrywców, która odbyła się w
dniach 24 - 26 października na

skich nauczycieli

sali gimnastycznej darłowskiej
„Trójki”.
Na niej budowaliśmy most bez
użycia gwoździ, poznaliśmy namacalnie zmysły człowieka, ujrzeliśmy coś, czego inni nie widzą
w trakcie złudzeń optycznych,
usłyszeliśmy z jakim opóźnieniem rozchodzi się dźwięk, zobaczyliśmy jak funkcjonuje nasz
mózg i wiele więcej - aż 25 ekspo-

natów - stanowisk! Taka nietypowa lekcja pozwoliła nam spojrzeć
na naukę z innej perspektywy. A
to bardzo cenna nauka, atrakcyjna i pasjonująca. Wystawa Akademii Odkrywców zrealizowana
została dzięki wsparciu finansowemu Fundacji PGNiG SA im.
Ignacego Łukasiewicza.
(JT)

Nowi parlamentarzyści z okręgu koszalińskiego
W okręgu koszalińskim (nr 40)
cztery mandaty poselskie zdobyła Platforma Obywatelska
(46,24% oddanych głosów).
Dwa mandaty przypadną Prawu
i Sprawiedliwości (21,21%). Po
jednym mandacie uzyska Ruch

Palikota (12,33%) i Sojusz Lewicy Demokratycznej (11,35%).
Posłami PO zostali Stanisław
Gawłowski, Wiesław Suchowiejko, Marek Hok i Paweł Suski. PiS
reprezentować będą posłowie
Czesław Hoc i Stefan Strzałkow-

ski. Posłem został również Andrzej Lewandowski (Ruch Palikota) i Stanisław Wziątek (SLD).
Senatorem ziemi koszalińskiej
jest Piotr Zientarski z Platformy
Obywatelskiej (46,65%).

Zakończono remont i modernizację w Trójce
10 października odebrano zakończone kilka dni wcześniej prace
remontowe w Szkole Podstawowej
Nr 3 im Żołnierzy WOP w Darłowie. Intensywne prace remontowe
i modernizacyjne trwały blisko
dwa miesiące i obejmowały głównie: rozbudowę 6 sanitariatów na
parterze i piętrze, w tym przystosowanie trzech toalet dla sześciolatków, wykonanie trzech nowych
sanitariatów, w tym jednego dla
osób niepełnosprawnych oraz remont sali gimnastycznej.
We wszystkich toaletach wymieniono drzwi główne wejściowe na
nowe szersze. Trzy istniejące toalety
na wysokim parterze zostały rozbudowane o dodatkowe 5 kabin i
11 umywalek oraz dostosowane do
potrzeb dzieci sześcioletnich. Toalety na piętrze również rozbudowano
tworząc 4 nowe kabiny, 2 pisuary
oraz 11 nowych umywalek. Ponadto
na parterze, w miejscu dotychczasowych pomieszczeń gospodarczych
utworzono 3 nowe toalety, w tym
jedną dostosowaną dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych. Wszystkie toalety wyłożone zostały kolorowymi
płytkami ściennymi i podłogowymi.

- W sali gimnastycznej wymieniono
przede wszystkim wykładzinę sportową na spełniającą najwyższe standardy bezpieczeństwa - zapewnia nas
dyrektor szkoły Andrzej Protasewicz.
Remontowi poddano także ściany,
wzmocniono tynki i pomalowano
powierzchnię. W odnowionej sali
wymieniono również sprzęt sportowy. Remont znacząco poprawił warunki dla uczniów, a szczególnie dla
sześciolatków i osób niepełnosprawnych. Sala gimnastyczna wygląda
jak nowa i znakomitymi warunkami

przyciąga wszystkich na bezpieczne i komfortowe zajęcia WF oraz
uprawianie sportów halowych. Teraz
Szkoła Podstawowa Nr 3 jest gotowa do przyjęcia od przyszłego roku
większej liczby uczniów w związku z
reformą MEN - obowiązek szkolny
dla dzieci sześcioletnich.
Wszystkie prace remontowe wykonał Zakład Ogólnobudowlany
Andrzeja Starzyńskiego za kwotę 100.065 zł.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej
17 października odbyło się w gabinecie burmistrza miasta Darłowo uroczyste spotkanie włodarza
miasta Arkadiusza Klimowicza i
Zbigniewa Mielczarskiego - kierownika referatu oświaty i spraw
społecznych z wyróżnionymi nauczycielami i dyrektorami szkół.
Na spotkaniu zostały wręczone nagrody burmistrza za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej podejmowanej na rzecz
uczniów, szkoły i środowiska w roku
szkolnym 2010/2011. Otrzymali je

dyrektorzy i nauczyciele z następujących samorządowych placówek
oświatowych: z Przedszkola nr 2
im. Janiny Porazińskiej- Barbara
Zalewska, Sylwia Cabaj, Maria Siemieniuk ze Szkoły Podstawowej nr
3 im Żołnierza WOP - Andrzej Protasewicz, Magdalena Kasprzykowska, Justyna Tomczyk, z Miejskiego
Gimnazjum im. Stanisława Dulewicza - Małgorzata Świątkowska, Adela
Janiczak, Angelika Kuriata z Zespołu
Szkół im. S. Żeromskiego - Dorota
Morawska, Anetta Jęcka.

7 listopada burmistrz Arkadiusz Klimowicz i dyrektor Zarządu
Portu w Darłowie Waldemar Śmigielski w towarzystwie radnych
miejskich dokonali oficjalnego przejęcia elewatorów zbożowych.
Przypomnijmy, że miejska spółka jaką jest Zarząd Portu w Darłowie, skorzystała z prawa pierwokupu i nabyła elewatory sprzedawane przez Państwowe Zakłady Zbożowe Stoisław.

