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Zaprosili do rozmów
i dyskusji

20 grudnia w starostwie powiatowym w Sławnie odbyła się
konferencja prasowa, na której
wystosowano oświadczenie zapraszające do rozmów o ewentualnej lokalizacji elektrowni
jądrowej na terenie powiatu
sławieńskiego. Adresatem listu
jest państwowa spółka Polska
Grupa Energetyczna, która będzie odpowiedzialna za budowę pierwszej elektrowni jądrowej na Pomorzu.
Pod apelem podpisali się wszyscy
wójtowie i burmistrzowie powiatu
sławieńskiego: wójt gminy Darłowo Franciszek Kupracz, burmistrz
Darłowa Arkadiusz Klimowicz, burmistrz Sławna Krzysztof Frankenstein, wójt gminy Postomino Janusz
Bojkowski, wójt gminy Malechowo
Jan Szlufik i wójt gminy Sławno Ryszard Stachowiak.
Sygnatariuszem oświadczenia jest
również starosta sławieński Wojciech
Wiśniowski oraz radna sejmiku województwa zachodniopomorskiego
Magdalena Gąsecka.

Na zdjęciu powyżej widać plażę w Darłówku Wschodnim. W tle elektrownie wiatrowe. Zdjęcie poniżej pokazuje niemal bliźniaczą plażę na
Tajwanie. Między wiatrakami widać kopuły elektrowni jądrowej. Gdyby kiedyś koło Darłowa powstała elektrownia jądrowa to najprawdopodobniej z tej plaży byłaby niewidoczna.

Autorzy w swoim oświadczeniu piszą, że “jako przedstawiciele gmin,
miast i powiatu sławieńskiego zwracamy się do zarządu Polskiej Grupy
Energetycznej o podjęcie rozmów
na temat przywrócenia na “krótką
listę” lokalizacji “Kopań” w gminie
Darłowo, jako ewentualnego miejsca
budowy elektrowni jądrowej.
Uważamy, że ta lokalizacja w naszym
regionie stwarza ogromną szansę na
rozwój i powstanie wielu nowych
miejsc pracy oraz podniesienie poziomu życia naszych mieszkańców.
W najbliższym czasie zwrócimy się
do naszych rad o poparcie takiego
stanowiska.”
- Ewentualna budowa tej elektrowni pod Darłowem to kilka tysięcy miejsc pracy dla mieszkańców
Darłowa, gminy Darłowo i całego
powiatu. - mówi burmistrz A. Klimowicz. - Chcemy o tym spokojnie
rozmawiać zarówno z inwestorem
- PGE - jak i mieszkańcami. Niczego dzisiaj jeszcze nie przesądzamy.
Chcemy rozpocząć nowy etap konsultacji społecznych, które w zasadzie trwają już od półtora roku.

W Darłowie uroczyście
otwarto centralę Bałtyckiego
Banku Spółdzielczego

Darłowo w noworocznej statystyce
W dniu 1 stycznia 2012 w Darłowie mieszkało 14. 525 osób,
w tym 509 zameldowanych
na pobyt czasowy. Na 100 mężczyzn w mieście przypada 108
kobiet.

W 2011 roku w mieście zawarto 147
małżeństw i urodziło się 151 dzieci.
W tym samym okresie zmarło 133
osoby. Przyrost naturalny jest więc
dodatni i wynosi 18 osób.   Liczba
dzieci w wieku żłobkowym i przedszkolnym, czyli do 5 lat włącznie,
wynosi 852. Sześciolatków, którzy
powinni uczęszczać do zerówki lub
do szkoły, jest obecnie 126.   Liczba
dzieci i młodzieży w wieku od lat
siedmiu do 17 lat włącznie wynosi
1523, w tym 801 chłopców. W wieku produkcyjnym jest w Darłowie

Z okazji 65- lecia działalności
Bałtyckiego Banku Spółdzielczego w Darłowie 12 grudnia
otwarto nową Centralę Bankową przy ul. Bogusława X.
Budynek Centrali został oddany do
użytku 19 września 2011, lecz jego
uroczyste otwarcie połączono z 65.
rocznicą działalności Bałtyckiego
Banku Spółdzielczego. Do nowego
budynku przy ul. Bogusława X 3
przeniesiona została sala operacyjna oraz dwie kasy. W uroczystości
udział wzięli m. in.: Stanisław Gawłowski poseł na Sejm RP i sekretarz
stanu w Ministerstwie Środowiska,
Jan Krawczuk - członek zarządu województwa zachodniopomorskiego,
Magdalena Gąsecka - radna sejmiku
zachodniopomorskiego i jednocześnie przewodnicząca rady nadzorczej
BBS, Wojciech Wiśniowski - starosta Powiatu Sławieńskiego, Arkadiusz Klimowicz - burmistrz miasta
Darłowo, Franciszek Kupracz - wójt
gminy Darłowo, Ryszard Lorek wiceprezes SGB Bank S.A. z Poznania,

Mieczysław Brzoza - burmistrz miasta Bobolice, Ryszard Osiowy wójt
gminy Świeszyno, Tomasz Sobieraj
sekretarz Urzędu Miasta w Koszalinie, bankowcy, przedsiębiorcy. Na
ekranie Ryszard Mroziński - prezes
zarządu BBS zaprezentował 65 letnią historię banku wyłącznie z polskim kapitałem. W skróconej wersji
historia tej zasłużonej dla regionu
placówki znajduje się na stronie internetowej BBS. Aktualnie Bank
obsługuje kompleksowo Pierwszy Urząd Skarbowy w Koszalinie,
Starostwo Powiatowe w Sławnie,
Starostwo Powiatowe w Koszalinie,
Miasto Darłowo, Gminę Darłowo,
Miasto i Gminę Bobolice, Miasto
i Gminę Trzebiatów, Miasto Szczecinek, Gminę Manowo i Gminę
Świeszyno.
Oprócz Centrali w Darłowie BBS
posiada swoje oddziały w: Bobolicach, Kołobrzegu, dwa w Koszalinie, Szczecinku i Trzebiatowie.
Ponadto ma 14 Punktów Obsługi
Klienta oraz 21 bankomatów.

9715 osób w tym 5038 mężczyzn.
W wieku emerytalnym jest 2309
osób, w tym 1662 kobiety.
W minionym roku do Urzędu Miejskiego w Darłowie wpłynęło 10.671

pism. W trakcie ubiegłego roku zostało wydane 374 zarządzenia burmistrza miasta Darłowo. W tym samym czasie w życie weszło również
113 uchwał Rady Miejskiej.

Przygotowania do modernizacji
darłowskiego szpitala
Kilka tygodni temu starosta sławieński Wojciech Wiśniowski,
wójt gminy Darłowo Franciszek
Kupracz, burmistrz Darłowa
Arkadiusz Klimowicz i dyrektor
szpitala w Koszalinie Andrzej
Kondaszewski podpisali list
intencyjny dotyczący przyszłości darłowskiego oddziału wewnętrznego.
Przewiduje on, że w niedalekiej przyszłości darłowski szpital wejdzie w
skład szpitala koszalińskiego. By tak
się stało należy darłowską lecznicę
zmodernizować i wyremontować.
Burmistrz Darłowa zadeklarował, że
z budżetu miejskiego udzielona zostanie dotacja na ten cel.
- Rozpoczęliśmy przygotowania do
remontu. Od 1 stycznia działalność
oddziału będzie czasowo zawieszona

- mówi starosta Wojciech Wiśniowski. Pacjenci zostaną przeniesieni do
oddziału wewnętrznego w Sławnie,
do pracy w sławieńskim szpitalu
przejdzie również część pracowników. Nikt z tego powodu pracy nie
straci - deklaruje starosta.

Przez najbliższy rok w oddziale będą
prowadzone prace modernizacyjne.
Zostanie m.in. wybudowana winda
dla pacjentów. Wznowienia przyjmowania pacjentów należy się spodziewać w roku 2013.

Kroniki Portowe. Rok 2011 Wybrano zarząd osiedla
W działalności Portu Darłowo
rok 2011 należy uznać za bardzo udany, i co ważne, w każdej
jego funkcji.
Mimo skromnych, jak dotąd, warunków postojowych zanotowaliśmy
ok. 250 zawinięć jachtów turystycznych. W większości były to jednostki
polskie i niemieckie, ale gościliśmy
także żeglarzy z Holandii, Szwecji, Danii czy Anglii, co świadczy, że Darłowo
jest atrakcyjnym portem na żeglarskim
szlaku.
Utrzymaliśmy pozycję niekwestionowanego lidera w turystyce wędkarskiej, czego efektem było powierzenie
miastu organizacji tegorocznych Mistrzostw Europy w Wędkarstwie Morskim.
Ważnym wydarzeniem było długo
oczekiwane rozpoczęcie działalności
Centrum Pierwszej Sprzedaży Ryb
prowadzonego przez Darłowską Grupę Producentów Ryb i Armatorów Ło-

dzi Rybackich.
Zanotowaliśmy także rekordową
w dziejach funkcjonowania Zarządu
Portu Morskiego Darłowo ilość przeładunków w porcie handlowym. Łącznie
43 statki przywiozły 55.044 tony i
wywiozły 6.912 ton towarów. Czyli po
raz pierwszy przekroczyliśmy granicę
60.000 ton.
Towarami importowanymi były kruszywa, wapno i płyty OSB, natomiast
wywożono przez nasz port jęczmień i
rzepak.
Rok 2011 to także rok portowych
inwestycji. Korzystając ze środków
“Programu Operacyjnego Ryby 20072013- Zrównoważony Rozwój Sektora
Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich” zrealizowano następujące inwestycje:
- wyposażono nabrzeża w nowoczesne
elastomerowe odbojnice (zamiast starych opon samochodowych),
- zakupiono ciągnik wraz z osprzętem
(kosiarka, zamiatarka, ładowarka, pług
śnieżny, piaskarka) do portowych prac

transportowych i porządkowych,
- zakupiono łódź motorową do patrolowania i kontrolowania wód portowych,
- zakupiono i zamontowano system
monitoringu składający się z 8 kamer
i centrum sterowania z funkcją archiwizowania danych.
Obecnie trwają rozpoczęte w 2011 r.
prace przy budowach:
- budynku socjalnego przy Basenie Rybackim,
- budynku magazynowo-garażowego
dla rybaków przy ul. Wilków Morskich.
Największą inwestycją Zarządu
Portu był jednak zakup 4 hektarowej
działki w granicach portu zabudowanej magazynami zbożowymi.
Ta i inne planowane na 2012 r.
inwestycje otwierają przed naszym
portem zupełnie nowe perspektywy,
rzeczywiście wprowadzając go w XXI
wiek.
Waldemar Śmigielski

w Darłówku

W czwartek 22 grudnia w sali konferencyjnej
darłowskiego ratusza odbyło
się ogólne zebranie
mieszkańców osiedla
nr 5, obejmującego
Darłówko wschodnie
i zachodnie. Celem
zebrania było dokonanie wyboru zarządu osiedla.

miasta Darłowo na czele przybyło 77 mieszkańców
nadmorskiej
dzielnicy Darłowa. W
skład siedmioosobowego
zarządu osiedla zostali
wybrani: Paweł Breszka,
Halina Druhal, Elżbieta
Gagjew, Artur Jończyk,
Piotr Masłowski, Piotr
Pasierbek, Marek SzyPaweł Breszka
pulski.
Zarząd na swoim pierwszym posieNa spotkanie oprócz przedstawicieli dzeniu na przewodniczącego wybrał
władz samorządowych z Arkadiu- Pawła Breszkę.
szem Klimowiczem burmistrzem

Budżet na 2012 rok uchwalony
Radni rady miejskiej zdecydowali jednogłośnie o przyjęciu
budżetu miasta Darłowo na
2012 rok. Władze miasta prawie 60 procent budżetu przeznaczyły na inwestycje.
Zapisane w nim dochody mają
wy
nieść 49.964.978 zł. Projekt
budżetu przewiduje wydatki na
kwotę 93.249.495 zł. Z tej sumy
55.363.868 zł, czyli 59,3 procent
planuje się przeznaczyć na wydatki
majątkowe (czytaj inwestycje). Tak
wysokiego poziomu wydatków nie
notowano w dziejach Darłowa.
Struktura planowanych wydatków
w poszczególnych działach budżetowych przedstawia się następująco:
Na rybołówstwo i rybactwo przeznaczono 35.769.631 zł. W ramach
tych wydatków 15.648.980 zł przeznaczono na budowę nowego basenu
rybackiego w porcie Darłowo. Na
połączenie portu rybackiego z drogami regionalnymi poprzez budowę ulicy Nadmorskiej zaplanowano
wydatki w kwocie 9.266.330 zł. Na
przedłużenie Nabrzeża Słupskiego w
porcie Darłowo planuje się wydatkować 8.936.431 zł. Poza tym na przebudowę parkingu przy ul J. Conrada
przewiduje się wydatkowanie 965
tys. zł i na budowę budynku sanitarno - socjalnego dla rybaków przy
basenie rybackim 952.890 zł. Wydatki na transport i łączność mają
wynieść 16.786.007 zł. W ramach
tych sum zaplanowano następujące
inwestycje:
- budowa dróg dojazdowych do portu -13.141.737 zł,
- budowa przystani jachtowej na pomostach pływających w basenie rybackim- 1.600.000 zł,
- budowa ul. Nadbrzeżnej I etap 450 tys. zł,
- zakup i montaż świateł nawigacyjnych - 350 tys. zł,
- budowa chodnika od Bramy Wysokiej do ul. Okrężnej 100 tys. zł,
- budowa odcinka kanalizacji deszczowej przy ul. Zygmunta III Wazy
kosztem 20 tys. zł.

Opłata od posiadania psa

Burmistrz Miasta Darłowo informuje, że z dniem 1 stycznia
2012 r. weszła w życie uchwała
Rady Miejskiej z dnia 7 listopada 2011 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze gminy
Miasta Darłowo rocznej opłaty
od posiadania psów.
Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza w roku
2012 pochłoną 16.371.589 zł. Na
opiekę społeczną i profilaktykę społeczną przeznaczono 8.335.714 zł.
Wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska wyniosą
2.048.146 zł, a na gospodarkę mieszkaniowa -2.250.762 zł, Na kulturę i
ochronę dziedzictwa narodowego
zaplanowano wydatki w wysokości
992.307,
Wydatki na kulturę fizyczną i sport
mają wynieść 2.172.000 zł. W ramach tych wydatków zaplanowano
środki w wysokości 1.900.000 zł na
budowę Sali Sportowej w Zespole
Szkół im. S. Żeromskiego. Wydatki
na administrację publiczną w roku
przyszłym wyniosą 5.402.812 zł i
będą mniejsze niż w roku 2011.
Na pozostałe zadania budżetowe planuje się wydanie: na ochronę zdrowia 561.440 zł, bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarowa
593.046 zł, turystykę 423.461 zł w
tym na budowę terminala pasażerskiego 400 tys. zł oraz na utrzymanie
i remonty cmentarzy komunalnych
455 tys. zł. Na obsługę długu pu-

blicznego zaplanowano kwotę 550
tys. zł.
Projekt budżetu miasta na rok
2012 został już przeanalizowany we
wszystkich Komisjach Rady Miejskiej i oceniony bardzo pozytywnie,
szczególnie za jego proinwestycyjny
charakter. Planowana różnica między dochodami, a wydatkami w
wysokości 43.284.517 zł zostanie
pokryta z nadwyżki budżetowej z lat
ubiegłych i dotacji unijnych w wysokości 33.504.631 zł oraz kredytem
inwestycyjnym na kwotę 9.779.886
zł.
Rok 2012 nie będzie dla finansów
Darłowa łatwy. Aby je podreperować, władze miasta musiały wprowadzić kilka podwyżek, m.in. podatku
od nieruchomości i środków transportowych. Budżet miasta Darłowa
jest podobny do budżetu każdej darłowskiej rodziny. Różni się oczywiście skalą dochodów i wydatków, ale
jedno jest niezmienne: jest gospodarowany oszczędnie, a zaspokojenie
najważniejszych i najpilniejszych
potrzeb mieszkańców i miasta jest w
nim priorytetem.

Ruszył konkurs na realizację
zadań sportowych
Zarządzeniem burmistrza Darłowa z 27 grudnia 2011 roku
został ogłoszony konkurs na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
Na realizację zadań konkursowych
miasto przeznaczyło z budżetu 104
tysiące złotych. 67 tys. złotych przeznaczone jest na treningi, obozy i
współzawodnictwo sportowe z zakresu piłki nożnej. Na siatkówkę dziewcząt i chłopców zarezerwowano 25
tysięcy złotych. Na upowszechnianie
kultury fizycznej poprzez pozostałe
dyscypliny sportowe przeznaczone
jest 12 tys. złotych.
Oferty na dofinansowanie mogą
składać organizacje pozarządowe

PODATKI

Opłata pobierana będzie od osób
fizycznych. Wynosi ona 115,00 zł
od jednego psa. Pełna treść uchwały RM nr XVII/116/2011 znajduje
się na miejskiej stronie internetowej
w Biuletynie Informacji Publicznej
(BIP). Wszyscy posiadacze psów
mają obowiązek zgłoszenia w Urzędzie Miejskim w Darłowie w pokoju nr 5 faktu posiadania lub ustania
posiadania psa w terminie najpóźniej do dnia 31 marca 2012 r., a w
przypadku, gdy fakt taki nastąpi po
tym dniu, w terminie do 14 dni od
jego wystąpienia. Wymagane dokumenty to dowód osobisty oraz książeczka psa. Druki wniosków o zarejestrowanie psa, wyrejestrowanie
psa lub wniosek o rozłożenie opłaty
za posiadanie psa na 4 raty znajdują
się do pobrania w BIP w zakładce
poradnik interesanta w pozycji podatki i opłaty lokalne.
W sprawie dokładnego wyliczenia
opłaty za niepełny rok, można dowiadywać się telefonicznie pod numerem 94 3142223 wew. 212 lub
osobiście w pok. nr 13A. Opłata od
posiadania psów może być zapłacona w czterech ratach kwartalnych,
po uprzednim złożeniu wniosku w
tej sprawie do dnia 31 marca. Opłatę należy uiszczać bez wezwania do
dnia 30 kwietnia każdego roku w
kasie Urzędu Miejskiego lub na rachunek bankowy nr 36 8566 0003

0001 1149 2000 000.
Zgodnie z art. 18a pkt. 2 ustawy z
12 stycznia 1991 r. o podatkach i
opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010
r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.) opłaty od posiadania psów nie pobiera
się od:
1. członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów
konsularnych oraz innych osób
zrównanych z nimi na podstawie
ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej - pod warunkiem wzajemności;
2. osób zaliczonych do znacznego
stopnia niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - z
tytułu posiadania jednego psa;
2a. osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
(Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92, z
późn. zm.) - z tytułu posiadania psa
asystującego;
3. osób w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe - z tytułu posiadania
jednego psa;
4. podatników podatku rolnego od
gospodarstw rolnych - z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów.
W razie niewpłacenia należności w
terminie, zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne w celu przymusowego ściągnięcia zaległości w
trybie egzekucji administracyjnej,
co spowoduje dodatkowe obciążenie kosztami egzekucji.

Budowa budynku socjalnego dla rybaków. Inwestycja powstaje

oraz podmioty wymienione w ustawie o działalności pożytku publicznego (…).

Termin składania ofert mija 18 stycznia br. Więcej informacji na stronie
www.darlowo.pl.

przy basenie rybackim po wschodniej stronie portu w Darłówku.
Zakończenie budowy wykonywanej przez przedsiębiorstwo „Selfa”
z Koszalina planowane jest na kwiecień tego roku.

Czy można normalnie żyć
koło elektrowni jądrowej?
Od kilku tygodni, kiedy Polska Grupa
Energetyczna ogłosiła trzy potencjalne lokalizacje, w których może powstać
pierwsza w Polsce elektrownia jądrowa,
toczy się na Pomorzu i również w Darłowie intensywna dyskusja na ten temat.
Jedną z tych lokalizacji zostały bowiem
podkoszalińskie Gąski. Odżyła również
sprawa ewentualnej budowy elektrowni
nad jeziorem Kopań. Darłowiacy zadają
sobie często tytułowe pytanie. W związku
z tym przedstawiamy garść informacji na
ten temat.
- W ciągu ostatnich 50 lat na świecie wybudowano ponad 500 reaktorów jądrowych (nie
licząc tych na okrętach podwodnych i nawodnych oraz lodołamaczach).
- Obecnie pracują 433 reaktory jądrowe produkujące prąd elektryczny w 30 krajach świata.
- Około 200 reaktorów jądrowych pracuje w

Europie.
- 122 reaktory jądrowe funkcjonują w USA i
Kanadzie.
- Wszystkie elektrownie jądrowe produkują
14% prądu.
Wiele milionów ludzi w Europie
i na całym świecie żyje w bezpośrednim sąsiedztwie elektrowni jądrowych.
Przez blisko 60 lat funkcjonowania energetyki
jądrowej nie stwierdzono ani jednego zgonu
wśród okolicznej ludności spowodowanego oddziaływaniem elektrowni.
Do dziś wydarzyły się tylko 3 poważne awarie
elektrowni jądrowych:
- Three Mile Island (USA -1979)- 0 ofiar śmiertelnych;
- Czarnobyl (ZSRR - 1986) - 31 ofiar śmiertelnych (wyłącznie pracownicy elektrowni);
- Fukushima (Japonia - 2011) - 0 ofiar śmiertelnych.

W promieniu 300 km od granic Polski produkuje prąd 27 reaktorów jądrowych
w 11 elektrowniach. Będzie ich jeszcze więcej ponieważ Białoruś też rozpoczęła budowę swojej elektrowni jądrowej.

Elektrownia jądrowa w Pickering w Kanadzie. Miasto Pickering ma 100 tysięcy mieszkańców a elektrownia w środku miasta pracuje od 1971 roku. Budynki mieszkalne znajdują się
w odległości około 1 km od reaktorów.

Elektrownia jądrowa w Civaux we Francji. Wysokie „kominy” to chłodnice kominowe, z których wydobywa się para. Elektrownie budowane nad morzem nie mają takich „kominów”.
Domy znajdują się kilkaset metrów od reaktora.

Niemcy, Neckarwestheim (3,5 tys. mieszkańców, 1,5 km od reaktorów).

Gdyby kiedyś nad jeziorem Kopań powstała elektrownia to byłaby oddalona od Darłowa i Darłówka
o prawie 9 km. Odległość do Jarosławca to 7 km a do Dąbek 14 km. Cisowo od tej lokalizacji dzieli 5
km, Kopań 4 km, Wicie 2.5 km, Barzowice 2 km a Palczewice 1.5 km

Czy produkcję prądu w elektrowni jądrowej
można pogodzić z turystyką?
To pytanie często pojawia się w
dyskusjach. Przeciwnicy elektrowni jądrowej twierdzą, że
taka elektrownia wystraszy turystów. Zwolennicy mówią, że
to nie prawda. Kto ma rację?
Wiele elektrowni jądrowych na świecie znajduje się nie tylko w obszarach gęsto zamieszkałych ale również
atrakcyjnych turystycznie. We Francji, która jest mekką dla turystów z
całej Europy i świata 58 reaktorów
jądrowych produkuje blisko 80%
francuskiego prądu elektrycznego.
Elektrownie rozsiane są po całym
kraju, również w rejonach licznie
odwiedzanych przez turystów, np.
nad rzeką Loarą i nad morzem w
Normandii.
Podobnie jest w atrakcyjnej turystycznie Hiszpanii a także w bardzo
dbającej o czystość środowiska na-

turalnego Szwecji. Elektrownia jądrowa jest bowiem, obok wiatrowej
najmniej ingerującą w środowisko
przyrodnicze. Nie emituje do atmosfery dwutlenku węgla ani innych
szkodliwych gazów i pyłów. Nie jest
też źródłem uciążliwego hałasu, co
jest słabą stroną wiatraków energetycznych.
Analiza wykonana na zlecenie kancelarii Senatu RP w 2009 roku wykazała, w oparciu o materiały z 27
państw świata, że „nie znaleziono
żadnych przykładów świadczących
o tym, że usytuowanie elektrowni
atomowej wpływa negatywnie na
ruch turystyczny w danej miejscowości. Wręcz przeciwnie - pokazano, że obecność takiej elektrowni
może stymulować wzrost liczby
turystów (Belgia, Francja, Czechy,
Szwecja).”

Elektrownia jądrowa w Vandellos w Hiszpanii.

Ulubiona plaża młodych surferów obok
elektrowni jądrowej w San Onofre w USA.

W tle elektrownia jądrowa Mannsham. Tajwan.

Krowy pasące się w pod reaktorami jądrowymi
w Ringhals w Szwecji.
Plaża na Tajwanie. W tle elektrownia jądrowa Mannsham.
Miasteczko Bua (3,6 tys. mieszkańców). W tle elektrownia w Ringhals.

Rozmowa z burmistrzem Darłowa Arkadiuszem Klimowiczem

W sprawie elektrowni zadecydują
mieszkańcy
Zaskoczył Pan wielu swoją deklaracją o tym, że chętnie by Pan
widział elektrownię jądrową pod
Darłowem.
Uznałem, że przyszedł właściwy
moment rozpoczęcia poważnej
dyskusji na ten temat. Być może
pojawia się szansa aby dokonać
przełomu w życiu gospodarczym
i społecznym Darłowa.
Ale czy ludzie chcą takiej zmiany?
Czy zaakceptują taką poważną
inwestycję osiem kilometrów od
miasta?
Tego jeszcze nie wiem. Ale wiem, że
wielu darłowiaków nie jest do końca
zadowolonych ze stanu obecnego.
Nasza lokalna gospodarka oparta jest
w większości na usługach turystycznych a sezon trwa krótko i trudno
to zmienić. Nad Bałtykiem lata są
bardzo kapryśne. W efekcie mamy w
powiecie 20% bezrobocie. Darłowo
i cała okolica się wyludnia. Młodzi
stąd uciekają. Nie wszyscy przecież
marzą o karierze boya hotelowego czy pomocy kuchennej. Często
zresztą ta praca jest tylko przez kilka
miesięcy w roku. Wiemy, że zwykle
„na czarno”. Ci, co chcą zostać technikami czy inżynierami, najczęściej
po szkołach nie mają tu czego szukać.

przemysłowej.
Są obawy, że to wystraszy turystów.
Ci co tak mówią nie przedstawiają na
to żadnych dowodów. Dlaczego? Bo
ich nie ma. Tam, gdzie w Europie
i na świecie w regionach turystycznych zbudowano takie elektrownie
ruch turystyczny albo się nie zmienił
albo nawet wzrósł.
Wzrósł? Jak Pan to wytłumaczy?
To proste! Rozwinęła się turystyka
biznesowa. Firmy budujące elektrownie, czy później ją eksploatujące
robią wiele konferencji, szkoleń, zapraszają swoich kontrahentów...
Jeśli elektrownia jest w rejonie atrakcyjnym turystycznie to pojawia się
również wiele wycieczek szkolnych
i studenckich. Młodzież poznaje
nowoczesne technologie, zwiedza
taki plac budowy czy samą już funkcjonującą elektrownię. A przy okazji poznaje lokalne atrakcje, ogląda
zabytki, zwiedza muzea, wypływa
w morze, bawi się w akwaparkach,
plażuje.
Jestem pewien, że pierwsza elektrownia jądrowa w Polsce będzie magnesem przyciągającym wiele tysięcy
tego typu turystów rocznie. Będą
tam jechać autokary z całego kraju.

Ale czy budowa elektrowni to
zmieni?

Nie wszyscy podzielają Pana optymizm. Część ludzi z branży turystycznej ma obawy.

Oczywiście, że tak. To będzie przecież zajęcie dla tysięcy inżynierów,
techników i zwykłych robotników
ze wszystkich branż budowlanych.
I to przez wiele, może nawet 10 lat.
Do tego dojdą kierowcy i różni fachowcy, którzy z reguły potrzebni są
przy każdej budowie. Trzeba pamiętać również o tym, że wokół takiej
elektrowni, gdziekolwiek ona powstanie, z czasem ulokuje się wiele
innych firm, które będą z elektrownią współpracować. To szansa na to
żeby Darłowo stanęło na dwóch nogach - jednej turystycznej a drugiej

Ale nie wszyscy. Na przykład pan Janusz Szymański - właściciel największego w Darłówku hotelu „Lidia”
popiera budowę elektrowni. Gdyby
turyści mieli uciec to przecież hotel
by stracił. Pan Szymański zdaje sobie
jednak doskonale sprawę, że będzie
dokładnie odwrotnie. Nasze hotele i
pensjonaty, zwłaszcza po lecie mogą
zapełnić się gośćmi. Budowa elektrowni jądrowej w Polsce to będzie
przecież największy plac budowy w
Europie. Wielu z tych, którzy będą
tam pracować, czy w jakiś sposób
będą związani z tym projektem przy-

Nowy terminal w Darłówku
We wtorek, 10 stycznia burmistrz A. Klimowicz podpisał
z Krzysztofem Kiepuszewskim
właścicielem firmy „Nowa Brama” ze Słupska umowę na
sporządzenie projektu nowego terminala pasażerskiego w
darłowskim porcie.
Projekt jest realizowany w ramach

Interface+ i finansowany z programu Południowy Bałtyk.
Poniżej przedstawiamy koncepcję
wyglądu terminala, którą „Nowa
Brama” przedstawiła w ofercie
przetargowej.
Budowa na podstawie wybranego
projektu ruszy najprawdopodobniej
w 2013 roku.

jedzie do Darłowa. Ci ludzie będą
gdzieś musieli mieszkać, jeść, wypoczywać i bawić się. Dziesiątki lokalnych firm świadczących różne usługi
może na tym zarobić.
A co z cenami gruntów?
We Francji mówiono mi, że tam z
reguły ceny działek budowlanych w
pobliżu elektrowni rosną. Do pracy
w elektrowni przyjedzie przecież kilkuset fachowców ze swoimi rodzinami. Ci ludzie osiedlą się tutaj na całe
życie. Będą chcieli pobudować doby
czy kupić mieszkania. To oczywiście
spowoduje, że ceny wolnych działek
budowlanych czy nowobudowanych
mieszkań wzrosną. Takie są prawa
ekonomii.
Pana krytycy mówią, że w tej sprawie podejmuje Pan decyzję ponad
głowami mieszkańców.
Ale przecież ani ja, ani starosta, ani
pozostałe osoby, które podpisały
się pod oświadczeniem niczego nie
przesądzamy. Może być tak, że PGE
powie, że lokalizacja Kopań nie
wchodzi w rachubę. Wtedy tematu
nie będzie.
A gdyby jednak Kopań wróciło na
„krótką listę”?
Wtedy, uważam, że powinniśmy dalej spokojnie o tym dyskutować. Poznać w miarę możliwości wszystkie
plusy ale i minusy takiej inwestycji.
Zaprosić do Darłowa autorytety, poważne osoby o różnych poglądach
na energetykę jądrową. I na końcu,
czyli w 2013 roku, podjąć decyzję.
Dlaczego w 2013?
Bo pod koniec tego roku rząd Polski
ma powiedzieć, gdzie chciałby zbudować pierwszą „jądrówkę”.
Przeciwnicy energetyki jądrowej
chcą w tej sprawie referendum w
Darłowie.

Nie
wykluczam, że takie
referendum
może się odbyć.
Dobry termin
to na przykład
jesień
2013
roku.
Wtedy
jako cała społeczność możemy zdecydowanie
więcej
wiedzieć na ten
temat niż dzisiaj.
W
gminie
Mielno,
w
sprawie lokalizacji elektrowni w Gąskach
referendum
będzie już za
miesiąc.
To ich sprawa.
Ale podzielam
zdanie prezydenta Wałęsy,
że w takich poważnych kwestiach na ogół
z decyzjami nie
ma się co spieszyć.
A jeśli większość darłowiaków powie, że
nie chce elektrowni
pod
Darłowem? Co Pan wtedy zrobi?
Powiem wtedy tak: „Kochani, zaproponowałem sposób jak wyjść z
gospodarczego marazmu. Jak sprawić żeby więcej ludzi miało pracę.
I więcej zarabiało. Nie spodobał się
Wam mój pomysł? Okej! Tylko moi
drodzy bądźcie konsekwentni. I nie
mówcie zaraz, że nie ma pracy, są
nędzne zarobki, młodzież ucieka.”
Pozostanie nam rozwijać turystykę.

To trzeba robić równolegle. Ale z samej turystyki nie wyżyjemy. Jestem o
tym przekonany.
Kto podejmie decyzje w sprawie
elektrowni?
Ja żadnych decyzji sam podejmować
nie będę. Przedstawiam tylko propozycję. Albo zadecyduje PGE odrzucając lokalizację w Kopań, albo
zadecydują mieszkańcy.
Rozmawiał: Krzysztof Walków

W Darłowie wyłoniono
nowe talenty

Pani Genowefa
przeżyła już sto lat

W niedzielę 8 stycznia podczas
20. Finału WOŚP w kinie „Bajka”
w Darłowie nagrodzono zwycięzców Konkursu „Odkrywamy Talenty”.
Wcześniej 17 grudnia minionego
roku Darłowski Ośrodek Kultury
zorganizował eliminacje, w których
zaprezentowało swoje talenty 129
uczestników w wieku od 4 do 60 lat.
Rywalizowało też 7 grup tanecznych,
zespół rockowy oraz grupa perkusyjna - „Bałtyk Darłowo”. Oceny
dokonało jury w składzie: Beata Gugała - logopeda, Anna Dąbrowska
- tancerka, choreograf, właścicielka
szkoły tańca, Katarzyna Ostrysz piosenkarka, Jan Schwarzlose - kompozytor, nauczyciel muzyki, Zenon
Lesner - nauczyciel muzyki, kierownik Darłowskiej Orkiestry Dętej,
Marcin Cichocki - muzyk, instruktor ds. kulturalno-programowych,
Arkadiusz Sip - dyrektor Darłowskiego Ośrodka Kultury.
W finale czwartego konkursu „Odkrywamy Talenty” wystąpili: pio-

Daria Dydyna - największy talent tegorocznego przeglądu.

senkarze: Daria Dydyna, Joanna
Cieciora, Semira Szycko, Kacper
Kołodziejczyk, Robert Szachnowski
i Jacek Ziółkowski oraz tancerze:
zespoły Celtiq i Sonic Crew, Natalia
Ordak, Natasza Karska, Emil Urbańczyk i Borys Schlegel. Poza konkursem wystąpiła rewelacyjna Grupa
Perkusyjna Bałtyk Darłowo. Jury

przyznało pierwszą nagrodę i czek na
kwotę 1000 zł Darii Dydynie. Nagrodę w kategorii do lat 12 w kwocie
500 zł otrzymał Emil Urbańczyk.
Licznie zebrana publiczność swoją
nagrodę w kwocie 500 zł przyznała
zespołowi Sonic Crew. Gratulujemy
naszym nowym talentom życząc dalszych znaczących sukcesów.

20 lat Wielkiej Orkiestry
W niedzielę 8 stycznia po raz
dwudziesty zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
pod honorowym patronatem
Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. W Darłowie zebrano rekordową sumę ponad
25 tys. zł.
Orkiestra Owsiaka tym razem grała pod hasłem: „Gramy z pompą!
Zdrowa mama, zdrowy wcześniak,
zdrowe dziecko, czyli na zakup najnowocześniejszych urządzeń dla
ratowania życia wcześniaków oraz
pomp insulinowych dla kobiet ciężarnych z cukrzycą.”
W Darłowie kwestowało ponad 150
wolontariuszy z czterech sztabów.
Jak nas informują poszczególni „dyrygenci” darłowskich sztabów zebrano następujące kwoty:
Zespół Szkół im. S. Żeromskiego Janusz Resil -7800 zł
Szkoła Podstawowa nr 3 - Andrzej
Protasewicz - 5800 zł
Zespół Szkół Morskich - Artur Hamerling - 4600 zł

Zespół Szkół Społecznych im. Lotników Morskich- Marek Bartos - 6800
zł.
Łącznie zebrano do oznakowanych
puszek oraz z licytacji gadżetów ponad 25 tys. zł.
Tegorocznej 20. edycji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Darłowie towarzyszyły dwie interesujące
imprezy. Pierwsza odbyła się w Kościele Mariackim i był to Koncert
Chóru Uniwersytetu Medycznego z

Poznania pod dyrekcją Przemysława
Pałki. Druga zorganizowana przez
DOK odbyła się w sali kina „Bajka” i był to Czwarty Finał Konkursu
Odkrywamy Talenty. W przerwach
pomiędzy występami duet dyrektorski Bogdan Herbeć i Andrzej Protasewicz prowadził licytacje gadżetów
i ofiarowanych przedmiotów na
WOŚP. Z licytacji uzyskano 2300 zł
. Najwyższą kwotę - 400 zł wylicytowano za koszulkę WOŚP.

W święto Trzech Króli mieszkanka Darłowa Genowefa Ładyko obchodziła setną rocznicę
urodzin. Życzenia jubilatce złożyli listownie premier RP Donald Tusk i osobiście Arkadiusz
Klimowicz - burmistrz miasta
Darłowo.
Jubilatka urodziła się we wsi Galimszczyzna, w gminie Sobotniki
powiat Iwie w guberni grodzieńskiej,
gdy Polska była jeszcze pod zaborami. Miała ośmioro rodzeństwa, lecz
dwoje zmarło wkrótce po urodzeniu.
Po klęsce wojennej i rozpadzie Imperium Rosyjskiego jej rodzinne strony
wróciły, w 1920 r. do II Rzeczpospolitej i znalazły się w województwie
nowogrodzkim w powiecie Lida.
Na skutek agresji sowieckiej w 1939
rodzinna wieś Ładyków znalazła się
w składzie Białoruskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej. Obecnie
znajduje się na Białorusi w rejonie
iwiejskim obwodu grodzieńskiego
przy granicy z Litwą. Część rodu
Ładyków pozostała w rodzinnych
stronach.
Ładykowie Polacy z dziada pradziada
posiadali w swej rodzinnej wsi ponad
12 hektarów ziemi. Po zajęciu tych
polskich terenów przez armię sowiecką we wrześniu 1939 r. zabrano
im ziemię i wcielono do kołchozu.
W maju 1942 pani Genowefa wyszła za mąż za Stanisława Ładyko
syna Ludwika, biorąc ślub w kościele
w Kamieńczanach. Po zakończeniu

II wojny światowej Ładykowie, w
maju 1946 przyjechali z dwoma małymi córkami towarowym wagonem
do Polski. Tu Państwowy Urząd Repatriacyjny w Sławnie skierował ich
do gminy Dobiesław. Tam otrzymali
jedynie dwuhektarową działkę rolną
w Jeżycach. W roku 1956 Ładykowie z trojgiem dzieci przenieśli się do
Darłowa. Mąż Stanisław urodzony w
1903 r. pracował przez 15 lat w Darłowie w Fabryce Pieców. Dorabiał
też zajmując się krawiectwem. Zmarł
w roku 1978. Pani Genowefa pracowała do 60 roku życia w miejscowej
Fabryce Sieci Rybackich. Ładykowie
dochowali się trójki dzieci, czworo
wnuków, dziewięcioro prawnuków i
jednej praprawnuczki. Obecnie część
rodziny mieszka i pracuje za granicą
w Anglii, Danii i w Niemczech.
Wizytę stulatce zamieszkałej przy
ul. Morskiej złożył Arkadiusz Klimowicz - burmistrz miasta Darłowo
razem z kierownikiem USC. Włodarz miasta wręczył jubilatce list gratulacyjny od premiera RP Donalda
Tuska, plakietę grawertonową od samorządu z okolicznościowymi życzeniami dalszych lat życia w zdrowiu
i pomyślności oraz kwiaty. Stulatka
jest w dobrej formie i sama chodzi
do kościoła. Zapytana o receptę na
dobre samopoczucie powiedziała,
aby mieć zdrowie trzeba dużo ruszać się i nie stresować. W Darłowie
znana jest ze znakomitych wyrobów
ciast i tortów.

Uniwersytecki Chór śpiewał w Kościele Mariackim
8 stycznia w Kościele Mariackim
występował Chór Uniwersytetu
Medycznego z Poznania.
Publiczność usłyszała polskie i
zagraniczne kolędy, utwory sakralne
oraz utwory rozrywkowe, związane
z karnawałem. Chór istnieje od 1959
roku. Tworzą go studenci i absolwenci Uniwersytetu Medycznego
im. Karola Marcinkowskiego w
Poznaniu oraz innych poznańskich
uczelni.

Kombatancki opłatek
28 grudnia odbyło się opłatkowe spotkanie kombatantów. Oprócz
samych weteranów na spotkanie przybyli także zaproszeni goście przedstawiciele samorządu i służb mundurowych.
Świąteczne Słowo Boże wygłosił ksiądz kapelan Jan Zapotoczny.
Kazimierz Kuligowski - prezes Związku Kombatantów RP i Byłych
Więźniów Politycznych przypomniał, że obecnie w kołach należących
do oddziału w Darłowie jest skupionych 70 kombatantów, w tym 10 z
gminy Malechowo i 10 z miasta i gminy Polanów. Oddział opiekuje się
również 127 członkami rodzin zmarłych kombatantów.

FERIE, FERIE...
Poniedziałek – 16 stycznia
godz. 10:00 – 14:00: Biblioteka
Miejska
„Ferie z książką na wesoło” – przeczytałem – polecam.
„Parzyste czy nieparzyste” – zabawa
grupowa.
Film na DVD.
Godz. 10:00 – 11:00
Ferie w Muzeum Zamek Książąt
Pomorskich
Tropem Króla Eryka.
godz. 10:30 – 14:30 Hala sportowa
ZSM
Zajęcia w piłce nożnej – UKS ORLIK
DARŁOWO.
godz. 11:00: Kino Bajka
Filmowe Bajki dla dzieci.
godz. 13:00: Gimnazjum Miejskie
Nauka gry na instrumentach
dętych.
godz. 11:00 – 19:00 LODOWISKO
Wtorek – 17 stycznia
godz. 10:00 – 14:00: Biblioteka
Miejska
Test dla dzieci z wiedzy ogólnej.
„Papierowe zoo” – wykonywanie
zwierzątek z książką „ORIGAMI”.
Gry planszowe.
Godz. 10:00 – 11:00
Ferie w Muzeum Zamek Książąt
Pomorskich
Tajemnice starego Darłowa.
godz. 10:30 – 14:30 Hala sportowa
ZSM
Zajęcia w piłce nożnej – UKS ORLIK
DARŁOWO.
godz. 11:00: Kino Bajka
Filmowe Bajki dla dzieci.
godz. 14:00: Gimnazjum Miejskie
Warsztaty wokalne, nauka gry na
instrumentach klawiszowych.
godz. 15:00: Gimnazjum Miejskie
Warsztaty perkusyjne.
godz. 15:00: Kino Bajka
Zajęcia plastyczne.
godz. 11:00 – 19:00 LODOWISKO
Środa – 18 stycznia
godz. 10:00 – 14:00: Biblioteka
Miejska
Warsztaty plastyczne.
Zabawa w kalambury.
Z jakiej to bajki? – czytanie cytatów
z bajek.
Film na DVD.

Godz. 10:00 – 11:00
Ferie w Muzeum Zamek Książąt
Pomorskich
Śladami Księżnej Zofii.
godz. 10:30 – 14:30 Hala sportowa
ZSM
Zajęcia w piłce nożnej – UKS ORLIK
DARŁOWO.
godz. 13:00 – Pracownia ZAPIECEK
Zajęcia ceramiczne.
godz. 13:00 – Gimnazjum Miejskie
Nauka gry na instrumentach dętych.
godz. 14:00 – Gimnazjum Miejskie
Warsztaty wokalne, nauka gry na
instrumentach klawiszowych.
godz. 11:00 – 19:00 LODOWISKO
Czwartek – 19 stycznia
godz. 10:00: Kino Bajka
spektakl teatralny dla dzieci : „ ZŁOTA
KACZKA”
godz. 10:00 – 14:00: Biblioteka
Miejska
Konkurs warcabowy
Lepienie figurek z plasteliny.
Gry planszowe.
Godz. 10:00 – 11:00
Ferie w Muzeum Zamek Książąt
Pomorskich
Ukryte komnaty.
godz. 10:30 – 14:30 Hala sportowa
ZSM
Zajęcia w piłce nożnej – UKS ORLIK
DARŁOWO.
godz. 11:00: Kino Bajka
Filmowe Bajki dla dzieci.
godz. 13:00 – Pracownia ZAPIECEK
Zajęcia ceramiczne.
godz. 14:00: Gimnazjum Miejskie
Warsztaty wokalne, nauka gry na
instrumentach klawiszowych.
godz. 15:00: Gimnazjum Miejskie
Warsztaty perkusyjne.
godz. 15:00: Kino Bajka
Zajęcia plastyczne.
godz. 11:00 – 19:00 LODOWISKO
Piątek – 20 stycznia
godz. 10:00 – 14:00: Biblioteka
Miejska
Warsztaty plastyczne.
Laurka dla Babci i Dziadka – zajęcia
plastyczne.
Układanie życzeń dla babci i dziadka.
Gry w kręgle „imiona”.
Godz. 10:00 – 11:00

Ferie w Muzeum Zamek Książąt
Pomorskich
O czym mówią stare księgi.
godz. 10:00 – 15:00 Hala sportowa
ZSM
Turniej Czwórek Siatkarskich
godz. 11:00: Kino Bajka
Filmowe Bajki dla dzieci.
godz. 13:00 – Pracownia ZAPIECEK
Zajęcia ceramiczne.
godz. 13:00 – Gimnazjum Miejskie
Nauka gry na instrumentach dętych.
godz. 20:00 – Jazz Club Bagatella
Koncert DagaDana – z okazji 5-lecia
Pociągu do Jazzu
godz. 11:00 – 19:00 LODOWISKO
Sobota – 21 stycznia
godz. 09:30: Gimnazjum Miejskie
Warsztaty wokalne, nauka gry na
instrumentach klawiszowych.
godz. 11:00 – 19:00 LODOWISKO
Niedziela – 22 stycznia
godz. 20:00 – Karczma Rzymska
Koncert BETHEL + Mojras Selecjah –
w ramach Melanżu Muzycznego.
Poniedziałek – 23 stycznia
godz. 10:00 – 14:00: Biblioteka
Miejska
Montowanie pięciu modeli szybowców w oparciu o książkę „Cudowne
samoloty”.
„Łamańce językowe” – zabawa
grupowa.
Gry planszowe.
godz. 10:30 – 14:30 Hala sportowa
ZSM
Zajęcia w piłce nożnej – UKS ORLIK
DARŁOWO.
godz. 11:00: Kino Bajka
Filmowe Bajki dla dzieci.
godz. 13:00 – Gimnazjum Miejskie
Nauka gry na instrumentach dętych.
godz. 17:00 – Kino Bajka
Spektakl Teatralny dla dzieci „KRÓLOWA ŚNIEGU”
godz. 11:00 – 19:00 LODOWISKO
Wtorek – 24 stycznia
godz. 10:00 – 14:00: Biblioteka
Miejska
Pogadanka na temat: kim są dla
mnie dziadkowie. Film na DVD. Gry
planszowe.

godz. 10:30 – 14:30 Hala sportowa
ZSM
Zajęcia w piłce nożnej – UKS ORLIK
DARŁOWO.

godz. 15:00: Kino Bajka
Zajęcia plastyczne.

godz. 11:00: Kino Bajka
Filmowe Bajki dla dzieci.

Piątek – 27 stycznia

godz. 14:00: Gimnazjum Miejskie
Warsztaty wokalne, nauka gry na
instrumentach klawiszowych.
godz. 15:00: Gimnazjum Miejskie
Warsztaty perkusyjne.
godz. 15:00: Kino Bajka
Zajęcia plastyczne.
godz. 11:00 – 19:00 LODOWISKO
Środa – 25 stycznia
godz. 10:00 – 14:00: Biblioteka
Miejska
Warsztaty plastyczne.
Poznawanie najpiękniejszych miejsc
w Europie.
Lepienie zwierzątek z plasteliny.
godz. 10:30 – 14:30 Hala sportowa
ZSM
Zajęcia w piłce nożnej – UKS ORLIK
DARŁOWO.
godz. 13:00 – Pracownia ZAPIECEK
Zajęcia ceramiczne.
godz. 13:00 – Gimnazjum Miejskie
Nauka gry na instrumentach dętych.
godz. 14:00: Gimnazjum Miejskie
Warsztaty wokalne, nauka gry na
instrumentach klawiszowych.
godz. 11:00 – 19:00 LODOWISKO
Czwartek – 26 stycznia
godz. 10:00 – 14:00: Biblioteka
Miejska
Montowanie pięciu modeli statków
w oparciu o książkę „Cudowne statki”.
„Sałatka literowa” – zabawa słowna.
Film na DVD.
Gry planszowe.
godz. 10:30 – 14:30 Hala sportowa
ZSM
Zajęcia w piłce nożnej – UKS ORLIK
DARŁOWO.
godz. 11:00: Kino Bajka
Filmowe Bajki dla dzieci.
godz. 13:00 – Pracownia ZAPIECEK
Zajęcia ceramiczne.
godz. 14:00: Gimnazjum Miejskie
Warsztaty wokalne, nauka gry na
instrumentach klawiszowych.
godz. 15:00: Gimnazjum Miejskie
Warsztaty perkusyjne.

godz. 11:00 – 19:00 LODOWISKO

godz. 10:00 – 14:00: Biblioteka
Miejska
Warsztaty plastyczne.
„Kim jestem?” – zabawa grupowa.
Podsumowanie ferii.
godz. 10:30 – 14:30 Hala sportowa
ZSM
Zajęcia w piłce nożnej – UKS ORLIK
DARŁOWO.
godz. 11:00: Kino Bajka
Filmowe Bajki dla dzieci.
godz. 13:00 – Pracownia ZAPIECEK
Zajęcia ceramiczne.
godz. 13:00 – Gimnazjum Miejskie
Nauka gry na instrumentach
dętych.
godz. 11:00 – 19:00 LODOWISKO
Sobota – 28 stycznia
godz. 09:30: Gimnazjum Miejskie
Warsztaty wokalne, nauka gry na
instrumentach klawiszowych.
godz. 11:00 – 19:00 LODOWISKO
Lodowisko – Wyspa Łososiowa
Czynne w godzinach 11:00 – 19:00.
Uwaga: Lodowisko czynne przy
temperaturze ujemnej.
Zajęcia muzyczne odbywają się w
Gimnazjum Miejskim - ul. Wenedów.
Dodatkowo w czasie ferii prowadzone są zajęcia pozaszkolne w
Szkole Podstawowej Nr 3, w Gimnazjum Miejskim i Zespole Szkół w
Darłówku w godzinach przedpołudniowych.
Uczniowski Klub Sportowy UKS
ORLIK Darłowo zaprasza wszystkich
chętnych na treningi piłki nożnej,
które odbywać się będą podczas
ferii zimowych w sali gimnastycznej Szkoły Morskiej w terminie
od 16-19 stycznia 2012 oraz 23-27
stycznia 2012.
Plan treningów:
10:30 – 12:30 – Grupa I i II (rocznik
1999,2000,2001)
12:30 – 14:30 – Grupa III i IV (rocznik
2002 i młodsi)
Informacje szczegółowe: Krzysztof
Jasiewicz (trener) tel. 516 627 031
Szczegółowy program Ferii Zimowych 2012 – Darłowo – dostępny
jest na www.darlowo.pl

