MARZEC 2012 NR 3 (113)

B E Z P Ł AT N Y B I U L E T Y N K R Ó L E W S K I E G O M I A S TA D A R Ł O W A

Darłowo kurort Promotorzy i Orły agrobiznesu
z przyszłością

Fragment koncepcji hotelu, który po zmianie planu zagospodarowania przestrzennego może być wybudowany przy ul. Plażowej w Darłówku.

Na sesji Rady Miejskiej 26 marca podjęto cztery bardzo ważne
uchwały dla przyszłości Darłowa.
Dotyczą one zmiany miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego dla nadmorskich terenów Darłówka wschodniego i zachodniego.
Uchwalone zmiany wychodzą naprzeciw przedsiębiorcom, turystom i
mieszkańcom Darłowa. W Darłówku zachodnim umożliwią rozbudowę hotelu „Nord” o dodatkowe 180
pokoi o najwyższym standardzie, w
których będzie mogło odpoczywać
czy korzystać z odnowy biologicznej
jednocześnie 400 gości. Środkiem
wału wydmowego będzie mogła być
wybudowana widokowa, promenada wsparta na palach. Ponadto zmiany umożliwią zagospodarowanie części lasu komunalnego na nadmorski
park, wytyczenie i budowę nowych
oraz zmodernizowanie istniejących
przejść na plaże.
W Darłówku Wschodnim uchwalone zmiany pozwolą na zwiększenie
zabudowy hotelowo - apartamentowej w pasie nadmorskim. Umożliwią też budowę na wydmie utwardzonego nadmorskiego bulwaru o
szerokości ponad 7 metrów. Bulwar
z oświetlonymi miejscami do wypoczynku fontanną, rzeźbami oraz

funkcjami usługowymi będzie biegł
równolegle do plaży w miejscu gdzie
obecnie znajdują się gwiazdobloki od
hotelu Apollo do Patelni. Zmieniony
plan zagospodarowania dla ośrodka wczasowego „Skalnik” umożliwi
podwyższenie zabudowy mieszkalnej i budowę centrum handlowego
w parteże. Te uchwały godzą rozwój
turystyki z ochroną środowiska i dają
przedsiębiorcom nowe szanse rozwoju. Całoroczne usługi hotelowo
- rekreacyjne zwiększą zatrudnienie.
Takie przyszłościowe rozwiązania są
zgodne z realizowanym konsekwentnie programem wyborczym Platformy Obywatelskiej i burmistrza miasta Arkadiusza Klimowicza.
- Już w przyszłym roku będzie można zlecić wykonanie koncepcji i dokumentacji technicznych na budowę
nadmorskich promenad i przebudowę przejść na plażę - mówi burmistrz
Klimowicz. - W latach następnych
należy rozpocząć starania o unijne
środki z nowego budżetu UE na lata
2014 – 2020.

Przygotowania
do remontu szpitala
w Darłowie
Rozpoczynają się prace przygotowawcze do remontu
w budynku Oddziału Szpitalnego w Darłowie. Wójt
Gminy Darłowo rozstrzygnął
konkurs ofert na wykonanie
dokumentacji projektowej
wbudowania windy w budynku szpitala, która ułatwi
transport pacjentów w odnowionym oddziale. Dokumentację wykona firma SEM
ARCHITEKCI ze Szczecina i
ma być gotowa do końca
czerwca tego roku.

Działania w zakresie przyszłego
funkcjonowania oddziału są na
bieżąco uzgadniane pomiędzy Starostą Sławieńskim – Wojciechem
Wiśniowskim, Burmistrzem Miasta
Darłowo – Arkadiuszem Klimowiczem oraz Wójtem Gimy Darłowo
– Franciszkiem Kupraczem. Wynikiem tych uzgodnień jest między
innymi budowa windy.
- Przygotowujemy też koncepcję i
warunki utworzenia Zakładu Opieki
Leczniczej, na który jest największe
zapotrzebowanie pacjentów - mówi
starosta W. Wiśniowski. Choć oczy-

Nagroda Orzeł Agrobiznesu
Grand Prix dla Bałtyckiego
Banku Spółdzielczego w Darłowie. 21 marca w Domu Literatury w Warszawie odbyła się
gala wręczenia nagród „Orzeł
Agrobiznesu”. Z rąk przewodniczącego kapituły posła na
Sejm Franciszka Jerzego Stefaniuka oraz wicemarszałka
Sejmu RP Eugeniusza Grzeszczaka i minister Ewy Kierzkowskiej nagrodę Orła Agrobiznesu Grand Prix odebrał prezes
banku Ryszard Mroziński.
Kapituła przyznała nagrodę bankowi na podstawie obserwacji sukcesu
rynkowego. Równocześnie tytuł i
nagrodę Platynowego Promotora
Orłów Agrobiznesu otrzymał burmistrz Arkadiusz Klimowicz za rekomendację Banku.
Bank Spółdzielczy to już druga firma
działająca w Darłowie i promowana
przez darłowski samorząd. Pierwszą
była firma Drob-Dar. Uroczystość
wręczenia nagród uświetnił recital
wielkiej gwiazdy polskiej muzyki Joanny Rawik.
Nagroda „Orzeł Agrobiznesu” zosta-

ła przyznana po raz
pierwszy w grudniu
2001 r. Otrzymują
ją firmy posiadające
udokumentowany
sukces rynkowy potwierdzony wynikami zleconych przez
organizatora konkursu ankietowych
badań konsumenckich prowadzonych w wybranych
miastach. W przypadku maszyn,
urządzeń, opakowań pod uwagę brane są opinie użytkowników. Nagrody i nominacje przyznaje Kapituła

(przewodniczący Franciszek J. Stefaniuk) złożona z polityków zajmujących się problematyką konsumencką
i rynkową marketingowców, handlowców, specjalistów zajmujących
się polityką jakości.

Gazela Biznesu 2011 dla MPGK
w Darłowie
Na początku marca podczas Gali Biznesu w Warszawie rozdano
statuetki „Gazela Biznesu 2011”. Jest to elitarny tytuł przyznawany małym i średnim firmom, które rozwijają się bardzo dynamicznie, oraz bez problemu pokonują wszelkie rynkowe
zagrożenia. W dwunastej edycji rankingu do elitarnego
klubu Gazel Biznesu dostało się MPGK Sp. z o.o. w Darłowie. Organizatorem rankingu, w którym udział
wzięło 195 firm jest dziennik gospodarczy „Puls
Biznesu”.

- Jesteśmy zaszczyceni, że znajdujemy się w gronie najlepszych i najdynamiczniej rozwijających się średnich firm w Polsce - mówi Andrzej
Głębocki dyrektor Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej
wiście nie wykluczamy innych opcji.
Budowa windy i remont pomieszczeń oddziału szpitalnego jest niezbędnym warunkiem, aby można
było prowadzić funkcje szpitalną w
jakiejkolwiek formie.
W międzyczasie pojawiła się grupa
lekarzy zainteresowana utworzeniem
w pomieszczeniach szpitala zespołu
gabinetów lekarskich różnych specjalności z łóżkami i z możliwością
pozostawienia pacjentów na leczenie
całodobowe. Nie są znane jeszcze
szczegóły, ale jest to propozycja bardzo ciekawa i na pewno warta rozważenia.
Prace remontowe, które umożliwią
ponowne uruchomienie oddziału
szpitalnego w Darłowie mają potrwać kolejne kilka miesięcy. Darłowski oddział ma pomieścić od 25
– 40 pacjentów.

w Darłowie, gdy
dowiedział się
o przyznaniu wyróżnienia. - Nasz
sukces to zasługa dobrej załogi, przez
ostatnie 8 lat kierowanej przez mojego poprzednika, dzisiajeszego staro-

Franciszek Kupracz
Wójt Gminy Darłowo

stę Wojciecha Wiśniowskiego.
MPGK to jedna z najstarszych firm
w Darłowie. Działa nieprzerwanie
od 1945 r.

Wojciech Wiśniowski
Starosta Sławieński

Wiosenne porządki w porcie
Zarząd Portu Morskiego w
Darłowie przystąpił do porządkowania terenów portowych zakupionych jesienią
ubiegłego roku tzn. terenów
wokół elewatorów zbożowych. Stan techniczny większości budynków jest fatalny
a niektórych magazynów
- grożący katastrofą budowlaną.

Poprzedni właściciel tj. Przedsiębiorstwo
Zbożowo-Młynarskie
„PZZ” Stoisław od wielu lat, przygotowując sprzedaż magazynów,
nie tylko nie inwestował w bieżące
utrzymanie i niezbędne remonty.
Dlatego ZPM Darłowo, po uzyskaniu wszelkich niezbędnych
pozwoleń i opinii, przystąpił do
rozbiórki najstarszego, na wpół
zawalonego budynku magazynu.
Jednocześnie ogłoszony został
konkurs ofert na rozbiórkę 48 szt.
metalowych silosów, których stan
techniczny nie pozwala na wykorzystanie ich zgodnie z przeznaczeniem. Już „Stoisław” nie prowadził
w nich od kilku lat magazynowania zboża.
Wyłoniony w konkursie oferent
zapłaci Zarządowi Portu za niepotrzebne silosy ponad pół miliona
złotych.

W środę 28 marca burmistrz Darłowa ogłosił przetarg nieograniczony na budowę przystani jachtowej na pomostach pływających
w basenie rybackim w Darłowie.

Działania Zarządu Portu zmierzają
do usunięcia wszelkich zbędnych
budynków i urządzeń, tak aby
uzyskać jak największą powierzchnię placów magazynowych i przeładunkowych.
- Obecny system transportu towarów w Polsce wymaga od portów
dużych powierzchni do przeładunków towarów masowych (żwiry, kruszywa, itp.), a my musimy
na takie zapotrzebowanie szybko
reagować - mówi dyrektor Waldemar Śmigielski. - Już poprzedni
rok zamknęliśmy rekordowym wynikiem ( 50 statków, 73.000 ton
towarów), a w 2012 planujemy

przekroczyć magiczne dla naszego
portu 100.000 ton.
Jednocześnie trwają rozmowy
Zarządu Portu z potencjalnymi
operatorami skupu zboża w elewatorach. Obecnie dysponujemy
powierzchnią magazynową gotową na przyjęcie 17.000 ton zboża.
Niestety wiek i stan techniczny
budynków i urządzeń pozostawionych przez poprzedniego właściciela tych rozmów nie ułatwia.
Przypomnijmy, że czterohektarową dawną bazę Stoisławia w darłowski porcie ZPM kupił w roku
ubiegłym wykonując prawo pierwokupu za nieco ponad 4 miliony
złotych.

Przygotowania do budowy nowego
nabrzeża i basenu portowego
Trwa ogłoszony przez miasto
przetarg na budowę nabrzeża słupskiego. Na ukończeniu
darłowskim ratuszu są również
przygotowania do ogłoszenia
przeatrgu na budowę nowego
basenu rybackiego.

Nabrzeże Słupskie leży w Darłówku Zachodnim i ciągnie się
od wytwórni lodu łuskanego do
przepompowni wód deszczowych.
Opracowany projekt techniczny
zakłada przedłużenie Nabrzeża
Słupskiego o 118,5 metra w kierunku rzeki Grabowej.
W ramach realizacji inwestycji
planuje się wykonanie w pełni wyposażonego nabrzeża gotowego do
użytkowania. Zakres szczegółowy
zadania obejmuje m.in.: palowanie, zainstalowanie kontenerowej
stacji paliw, wykonanie punktu
odbioru i magazynowania ścieków i wód zaolejonych z jednostek pływających, wykonanie sieci
elektrycznej i oświetlenia, sieci
wodociągowej wraz z hydrantami, wykonanie zewnętrznej kana-

Port jachtowy
w Darłowie

Strzałka wskazuje miejsce, w którym powstanie nowe nabrzeże.
Tuż obok wykopany zostanie nowy basen portowy.

lizacji deszczowej, wybudowanie
tymczasowej drogi dojazdowej do
nabrzeża, oraz wykonanie nasypów i wyrównanie terenu. Inwestycja o wartości kosztorysowej
12.377.614 zł ma zostać ukończona w listopadzie 2013 r. Dzięki
staraniom darłowskiego samorządu fundusze na ten cel będą pochodzić w stu procentach z unijnego funduszu rybackiego. Tor
wodny przy nowym nabrzeżu będzie miał głębokość dopuszczalną
6 m. Będzie tam cumować od 4 do
6 kutrów.

Na budowę nowego basenu rybackiego burmistrz Arkadiusz Klimowicz podpisał umowę o dotację z
funduszu rybackiego w wysokości
22 milionów złotych. Nowe miejsce postojowe dla statków ma mieć
lustro wodne większe niż istniejący stary basen rybacki, pływające
nabrzeża, slip do wyciągania i wodowania kutrów oraz plac remontowy.
Planowany termin zakończenia
budowy tego basenu to koniec
2013 roku.

W Darłówku Wschodnim w części basenu rybackiego naprzeciw
stoczni remontowej zostaną zamontowane dwa pomosty pływające, wyposażone w urządzenia do
cumowania jachtów, trapy zejściowe, oraz przyłącza elektroenergetyczne i wodociągowe. Przystań
jachtowa pomieści jednorazowo
ok. 70 jednostek. Inwestycja będzie
dofinansowana w 40 procentach
ze środków programów unijnych
wspierających tworzenie Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego. Planowany termin oddania

do użytku przystani jachtowej to
31 października 2012 roku.
W nowym porcie jachtowym żeglarze będą mieli znacznie lepsze
warunki postoju. Przede wszystkim nie będzie zafalowania.
Mimo skromnych, jak dotąd, warunków postojowych dla żeglarzy
w 2011 odnotowano odwiedziny
250 jachtów morskich. W większości były to jednostki polskie i
niemieckie, ale gościliśmy także
żeglarzy z Holandii, Szwecji, Danii
czy Anglii.

Nowy kierownik referatu
w darłowskim ratuszu
Burmistrz miasta Darłowo
informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko kierownika
referatu gospodarki nieruchomościami i planowania w
Urzędzie Miejskim w Darłowie
kierownictwo referatem począwszy od miesiąca kwietnia
2012 sprawować będzie mgr
inż. architekt Aleksandra Narkowicz-Pala.

A oto kilka faktów z wykształcenia i doświadczenia zawodowego
nowej kierowniczki. Przebieg studiów: 1984-1988 Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej;
1989-1991 Wydział Budownictwa
i Architektury Politechniki Szczecińskiej; 1990 - praktyka w biurze
INTERINZNIERING - Zagrzeb
w Chorwacji; w 1998 - ukończyła
Studium Podyplomowe Planowania Przestrzennego i Urbanistyki
w Politechnice Gdańsk. Przebieg
pracy zawodowej: 1991-1993
Przedsiębiorstwo
Projektowo-Technologiczne „PROMOR” –
Koszalin; od 1994 - indywidualna
praktyka projektowa w prywatnej
architektonicznej Pracowni Autorskiej. Aleksandra Narkowicz – Pala
posiada uprawnienia projektowe

Aleksandra Narkowicz - Pala

w specjalności architektonicznej
bez ograniczeń. W 1997 r. zdobyła wyróżnienie w ogólnopolskim
konkursie „WIELKICH MARZYCIELI” Dyby Expo 1997 (organizatorzy: Murator, Autodesk,
WM Procad Studio i.in.) za wizualizacje projektu parku miejskiego
w Słupsku. Również tego samego
roku zdobyła I nagrodę i wyróżnienie specjalne w Ogólnopolskim
Konkursie Wojewody Słupskiego
na projekt Domu Pomorskiego domu jednorodzinnego z cechami
architektury regionalnej Pomorza i
Kaszub.

Prokuratura w Szczecinie chce wykryć sprawców fałszerstwa

IPN: Teczka „Medyka” to fałszywka
Przełom w sprawie tak zwanej
teczki „MEDYKA”.
Jak wielokrotnie informowaliśmy czytelników, w Darłowie
i regionie od kilku miesięcy
anonimowo kolportowana jest
„teczka” rzekomego agenta SB
z lat 80-tych o pseudonimie
Medyk. Darłowska opozycja
twierdzi, że jest nim burmistrz
Darłowa Arkadiusz Klimowicz.
Ostatnio takie oskarżenie sformułowała opozycyjna gazeta
„Twoje Darłowo”, a jej redaktor
naczelny Andrzej Pancewicz
potwierdził te oskarżenia w
rozmowie na łamach „Obserwatora” w poprzednim numerze. Pancewicz zapowiedział
nawet, że jeśli okaże się, że
burmistrz jest niewinny to
„kilkakrotnie obiegnie w stringach Pomnik Rybaka na darłowskim rynku”.
Wszystko wskazuje na to, że jeśli redaktor Pancewicz jest człowiekiem
honorowym to powinien z naszą
redakcją ustalić najszybszy możliwy
termin tego biegu w negliżu. Dlaczego?
Otóż, jak się udało nam ustalić, Instytut Pamięci Narodowej w Szczecinie już 6 lutego oficjalnie orzekł, że
„teczka Medyka” to fałszywka!
Tego dnia naczelnik Oddziałowego Biura Lustracyjnego prokurator
Joanna Jędrzejowska skierowała do
prokuratury cywilnej doniesienie o
podejrzeniu popełnienia przestępstwa polegającego na fałszowaniu
dokumentów i podszywaniu się
pod Instytut Pamięci Narodowej.
Szczeciński IPN, do którego dotarła
„teczka MEDYKA” uznał, że te „dokumenty” są w całości fałszywe. IPN
domaga się od prokuratury ścigania
sprawców tego fałszerstwa.
Zawiadomienie zostało przyjęte i
śledztwo w tej sprawie prowadzi
Prokuratura Rejonowa Szczecin Zachód.
- Ta „teczka” to dziecięca fałszywka
- mówi dyrektor oddziału IPN w
Szczecinie doktor Marcin Stefaniak.
- Prawdopodobnie ktoś wykonał te
fałszywki na domowym komputerze.
Dyrektor IPN dodał, że pierwszy
raz spotkał się z tego rodzaju fałszerstwem.
- Do tej pory różne osoby publiczne
pomawiano ustnie o agenturalność
- mówi M. Stefaniak. - Pierwszy raz
spotykam się z tym, żeby na jakiegoś
burmistrza wyprodukowano fałszywą teczkę. To precedens - dodaje szef
IPN.
Uzupełnijmy, że oddzielne śledztwo
związane z „teczką Medyka” prowadzi również Prokuratura Rejonowa
w Koszalinie, którą A. Klimowicz

zawiadomił o próbie szantażowania
go tymi sfałszowanymi dokumentami przez przedsiębiorcę ze Sławna Zygmunta K.
Burmistrz Darłowa skierował również do sądu w Koszalinie prywatny
akt oskarżenia przeciwko Andrzejowi Pancewiczowi z artykułu 212 Kodeksu Karnego („kto pomawia inną
osobę (…) o takie postępowanie lub
właściwości, które mogą poniżyć ją
w opinii publicznej lub narazić na
utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska (…) podlega karze
ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch”).
Klimowicz zapowiada również skierowanie do sądu w ciągu najbliższych dni pozwu o ochronę dóbr
osobistych: - W tym procesie będę
żądał od redaktora naczelnego i
wydawcy „Twojego
Darłowa”
przeprosin
za
oszczerstwa i wysokiej kary finansowej przeznaczonej
na cel społeczny.
Wydawcą gazety pomawiającej burmistrza o bycie „Medykiem” jest
„Stowarzyszenie na rzecz Inicjatyw
Lokalnych „Mała Ojczyzna” w Darłowie”, którego założycielem był
Andrzej Lewandowski (obecny poseł Ruchu Palikota). Andrzej Pancewicz, redaktor naczelny gazety do
niedawna był pracownikiem biura
poselskiego A. Lewandowskiego,
a dziś jest jego asystentem społecznym. Lewandowskiego na funkcji
prezesa Stowarzyszenia zastąpił Bogdan Pasławski.
Pasławski jest jednocześnie pełnomocnikiem grupy referendalnej
zbierającej podpisy za odwołaniem
burmistrza Klimowicza.
- Ta „afera teczkowa” to wielka kompromitacja darłowskiej opozycji - komentuje A. Klimowicz. - Opozycja
najpierw kolportowała fałszywe teczki i ulotki o tym, że byłem agentem
SB. Następnie rozpoczęła procedurę
referendum używając „teczki Medyka” jako jednego z argumentów za
moim odwołaniem. Być może okaże
się również i wierzę, że prokuratura
to odkryje, iż przynajmniej część
opozycjonistów od początku wiedziała, że oskarżenia wobec mnie są
oparte na kłamstwie i fałszerstwie.
Ten domek z fałszywych kart właśnie
się rozsypał. Liczę, że przywódcom
opozycji w osobach pana Pancewicza, Lewandowskiego, Pasławskiego,
Szuberta, Trzpisa i pani Kucharskiej
starczy na tyle odwagi by mnie publicznie za te pomówienia przeprosić
- podsumowuje burmistrz.
Źródło:
Obserwator Lokalny 4 marca 2012

Oświadczenie burmistrza Darłowa
z dnia 28 marca 2012
Wobec uporczywie pojawiających się zupełnie nieprawdziwych informacji na temat mojej
rzekomej współpracy ze Służbą
Bezpieczeństwa, zwłaszcza tych
opublikowanych ostatnio na
łamach miesięcznika „Twoje
Darłowo” i zawartych w wypowiedzi prasowej redaktora
naczelnego tego pisma Andrzeja
Pancewicza, opublikowanych w
tygodniku Obserwator Lokalny;
oświadczam, że zgodnie z obowiązującym prawem złożyłem
tzw. oświadczenie lustracyjne o

tym ze nigdy nie byłem tajnym
współpracownikiem SB.
Oświadczenie moje zostało
zweryfikowane przez Instytut
Pamięci Narodowej. Wynik tego
postępowania lustracyjnego został
opublikowany na stronie internetowej IPN pod adresem: http://
tiny.pl/hpwd1
W wyniku przeprowadzonego wobec mnie postępowania
lustracyjnego IPN bez cienia
wątpliwości zaświadczył, że moje
oświadczenie lustracyjne o tym, że
nigdy nie współpracowałem z SB

jest prawdziwe.
W świetle tych faktów jeszcze
raz oświadczam, że wszelkie
kolportowane materiały i
wypowiedzi stwierdzające co
innego są fałszywe i niezgodne
z prawdą.
Wszystkie osoby biorące udział
w rozpowszechnianiu takich
nieprawdziwych informacji na
mój temat narażają się na odpowiedzialność karną i cywilną.
Arkadiusz Klimowicz
Burmistrz Darłowa

Poseł Lewandowski nie odrzuca kandydowania
na burmistrza Darłowa
Jak doniósł Głos Koszaliński
w piątkowym dodatku „Głos
Sławna i Darłowa” z 30 marca
br., poseł Ruchu Palikota Andrzej Lewandowski nie wyklucza starań o fotel burmistrza
jeśli w Darłowie doszłoby do
przedterminowych wyborów.

„Obecnie skupiam się na pracy w

sejmie ale jeśli doszłoby do wyborów w Darłowie to rozważyłbym
ewentualność startu” - oświadczył
parlamentarzysta.
W artykule „Burmistrz kontra poseł” Lewandowski przyznaje, że
zgadza się z wieloma zarzutami,
kierowanymi pod adresem burmistrza przez opozycję na łamach

miesięcznika „Twoje Darłowo”,
którego redaktorem naczelnym
jest Andrzej Pancewicz, członek
Ruchu Palikota i społeczny asystent posła Lewandowskiego.
Lewandowski deklaruje, że gdyby
doszło do referendum to zagłosuje
w nim za odwołaniem burmistrza
Klimowicza.

Podsumowano budżet za ubiegły rok:
40 milionów nadwyżki, 33% na inwestycje
Burmistrz Darłowa przygotował informację z przebiegu
wykonania budżetu miasta za
rok 2011. Informacja została
przesłana do Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Koszalinie.
Ten obszerny dokument liczący kilkadziesiąt stron podsumowuje pierwszy rok nowej
kadencji darłowskiego samorządu.
Jest również swoistym rozliczeniem
się z realizacji obietnic złożonych
w kampanii wyborczej 2010 roku.
Przypomnijmy, że w wyniku wyborów samorządowych jesienią 2010
roku burmistrz Arkadiusz Klimowicz (PO) został wybrany na trzecią
kadencję już w pierwsze turze zdobywając 67 procent głosów. Kierowany
przez niego komitet wyborczy Platformy Obywatelskiej zdobył również
14 mandatów w piętnastoosobowej
radzie miejskiej.
Jak darłowska Platforma Obywatelska radzi sobie z zarządzaniem
miastem i realizacją programu wyborczego po pierwszym roku? Z „Informacji” wynika, że budżet miasta

krycie kosztów niektórych inwestycji
miejskich. Kredytem finansowano
tzw. udział własny w inwestycjach,
na które pozyskano dofinansowanie
unijne bądź rządowe.
Informacja przesłana do RIO wyli-

złotych);
4. Budowa ulic tymczasowych Chabrowej, Fiołkowej i Makowej (76
tys. zł);
5. Przebudowa otoczenia zamku
(527 tys. złotych);

cza między innymi wszystkie inwestycje zrealizowane w 2011 roku.
Inwestycje te to między innymi:
1. Budowa ulicy Flisackiej (123 tys.
zł);

6. Budowa ulicy Sportowej (ok. 6.5
miliona złotych);
7. Budowa dwóch odcinków ulicy
Zielonej (582 tys. złotych);
8. Budowa ulicy Plażowej, odcinka
Władysława IV, Wilków Morskich i
Kotwicznej w Darłówku Zachodnim
(2 336 tys. złotych);
9. Budowa parkingu przy ulicy Wieniawskiego 21 (159 tys. złotych);
10. Budowa placu zabaw przy ul.
Wieniawskiego (39 tys. złotych);
11. Budowa terminala pasażerskiego
w Darłowie - w trakcie realizacji, dokumentacja i przygotowanie budowy (173 tys. zł);
12. Przebudowa podwórek na starym mieście (84 tys. złotych);
13. Remont dachu i elewacji ratusza
(termomodernizacja - 619 tys. złotych);
14. Modernizacja toalet i innych pomieszczeń w szkole podstawowej nr
3 (110 tys. zł);
15. Budowa szkolnego
placu zabaw w SP3 (224
tys. zł);
16. Modernizacja budynku przedszkola nr
1 przy ul. Morskiej (20
tys. złotych);
17. Modernizacja przedszkola nr 3 Jacek i Agatka (20 tys. zł);
18. Budowa kompleksu
boisk sportowych Orlik
przy ul. Wyspiańskiego
(642 tys. zł);
19. Budowa boiska
sportowego dla M.K.S.
Darłovia przy ulicy
Sportowej (2 370 tys.
zł);
20. Zakup lodowiska
(402 tys. zł);
21. Remont zabytkowego prospektu organowego w kościele mariackim
(36 tys. złotych);

EUROBOISKO przy ul. Sportowej

31 grudnia 2011 roku zamknął się
nadwyżką budżetową (różnicą między dochodami a wydatkami) w
kwocie aż 40 milionów złotych.

2. Budowa budynku sanitarno - socjalnego dla rybaków przy basenie
rybackim w Darłówku Wschodnim
- w trakcie realizacji (wydatkowano

Plac zabaw przy szkole podstawowej nr 3.

Dług miasta na ten sam dzień wynosi
11 milionów 700 tysięcy złotych. Na
to niskie, w porównaniu do innych
samorządów, zadłużenie składają się
głównie kredyty zaciągnięte na po-

483 tys. złotych);
3. Budowa ulicy Nadmorskiej w
Darłówku Zachodnim - w trakcie
realizacji (wydatkowano 100 tys.

- Ponad 30 lat temu

robotnicy w Stoczni Gdańskiej im.
Lenina wysunęli 21 postulatów, w
większości do dzisiaj nie zrealizowanych - mówi burmistrz A. Klimowicz. - Darłowski samorząd w roku
ubiegłym zrealizował, bądź rozpoczął realizację 21 inwestycji. Myślę,

- na bieżące utrzymanie obiektów
sportowych 100 tys złotych;
- na pomoc społeczną za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej prawie 8 milionów złotych;
- na pomoc materialną dla uczniów

Tak będzie wyglądał nowy terminal pasażerski.

że to zupełnie niezły wynik jak na
pierwszy rok nowej kadencji - śmieje
się burmistrz.
„Informacja z przebiegu wykonania
budżetu za rok 2011” przypomina
również, że w tym czasie miasto wydało:
- na oświetlenie ulic 718 tys. złotych;
- na utrzymanie zieleni miejskiej 500
tys. zł;
- na sprzątanie miasta 590 tys. złotych;
- na funkcjonowanie Darłowskiego
Ośrodka Kultury 678 tys. złotych
(w tym 215 tys. złotych na imprezy
ogólnomiejskie);
- na funkcjonowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej 334 tys. złotych;
- 191 tys. złotych jako dotacje dla
klubów sportowych oraz nagrody i
stypendia sportowe;

Fragment deptaka - ul. Władysława IV w Darłówku.

188 tys. złotych;
- na prowadzenie świetlic szkolnych
203 tys. zł;
- na realizację Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii 547 tys.
zł (w ramach tego programu finansowano m.in. utrzymanie świetlicy
środowiskowej „Bezpieczna Przystań” dla dzieci i młodzieży z rodzin
w kryzysie);
- na wynagrodzenia i pochodne w
urzędzie miejskim - 3 178 tys. zł;
- na prowadzenie szkoły podstawowej nr 3 - 3 630 tys. złotych;
- na prowadzenie zespołu szkół w
Darłówku - 1 344 tys. zł;
- na prowadzenie gimnazjum im. St.
Dulewicza - 2 943 tys. zł;
- na prowadzenie zespołu szkół im.
Stefana Żeromskiego - 2 141 tys. zł;
- na prowadzenie przedszkola nr 1 652 tys. zł;
- na prowadzenie przedszkola nr 2 1 665 tys. zł;
- na prowadzenie przedszkola nr 3 808 tys. zł;
- na funkcjonowanie Straży Miejskiej 425 tys. złotych;
- na zakwaterowanie i wyżywienie
dodatkowych policjantów w okresie
letnim - 40 tys. złotych;
- na opracowanie dokumentacji
technicznej remontu (termomodernizacji) budynku Komisariatu Policji
w Darłowie - 24,6 tys zł;
- na promocję miasta 817 tys. złotych;
- na funkcjonowanie Miejskiego
Zarządu Budynków Komunalnych 1531 tys. złotych.
W 2011 roku bieżące utrzymanie
miasta kosztowało samorząd ponad
35,5 miliona złotych. - Aż 17 milionów 243 tys. złotych wydaliśmy
na inwestycje. To prawie 33 procent
wydatków - podsumowuje burmistrz
A. Klimowicz.

Otwarto rondo Pionierów
Ziemi Darłowskiej

Przygotowania do budowy sali
sportowej przy LO

Darłowski samorząd złożył 27
lutego wniosek do Darłowskiej Lokalnej Grupy Rybackiej
(DLGR) w Dorzeczu Wieprzy
Grabowej i Unieści o dofinansowanie budowy hali sportowej przy Zespole Szkół im. S.
Żeromskiego.
W przeddzień 67 rocznicy powrotu Darłowa do Ziem Polskich u zbiegu ulic Sportowej
i Al. Jana Pawła II otwarto i poświęcono rondo Pionierów Ziemi Darłowskiej.

W trakcie uroczystości Prezes Klubu Pionierów Eugeniusz Wójcik
serdecznie dziękował władzom
samorządowym za upamiętnienie Pionierów. Rondo poświęcił
proboszcz parafii Św. Gertrudy
Eugeniusz Gnibba.

Wznowiono prace przy
budowie ul. Nadmorskiej

Firma
Ogólnobudowlana
„ARAT” ze Staniszewa koło
Kartuz wznowiła prace inwestycyjne przy budowie ulicy
Nadmorskiej w Darłówku Zachodnim.
Rozpoczęta w ubiegłym roku budowa wału przeciwpowodziowego, po
którego koronie będzie biegła droga
do portu przebiega zgodnie z pla-

Przypominamy, że trwa nabór
wniosków do III edycji konkursu
w ramach Programu „DZIAŁAJ
LOKALNIE VII”.
Wnioski można składać do 15
kwietnia 2012 roku. „Działaj Lokalnie VII” to Program PolskoAmerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Akademię
Rozwoju Filantropii w Polsce przy
współpracy z Darłowskim Centrum Wolontariatu i samorządami
lokalnymi.
Program „Działaj Lokalnie” wspiera projekty, które inicjują współ-

nem. Nowa siedmiometrowej szerokości ulica połączy zachodnią część
portu z ul. Lotników Morskich. Do
zakończenia robót pozostało osiem
miesięcy. Inwestycja zostanie dofinansowana w kwocie 7.740.082 zł
z Europejskiego Funduszu Rybackiego.
Koszt całej inwestycji wynosi
9.126.330 zł.

pracę mieszkańców na rzecz
dobra wspólnego. Jest on prowadzony z myślą o organizacjach
pozarządowych oraz grupach
nieformalnych, które podejmują
wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.
W ramach konkursu przewidywane jest przyznanie dotacji nie
przekraczających 6.000 złotych.
Szczegółowe informacje na ten
temat, regulamin oraz dokumenty do pobrania znajdują się na
stronie internetowej www.darlowo.pl

Wymiary sali 30x20 metrów umożliwią prowadzenie gier zespołowych
takich jak: koszykówka, piłka ręczna

i nożna, tenis, piłka siatkowa. Zaplecze dydaktyczno – sanitarne będzie
wyposażone w osobne dla dziewcząt
i chłopców: szatnie, prysznice, WC
oraz magazyn sprzętu sportowego,
pokój dla nauczycieli i widownię na
około 100 osób. W sali jednocześnie
będą mogły odbywać zajęcia dwie
klasy. Budynek sali gimnastycznej
będzie zlokalizowany w bezpośrednim sąsiedztwie szkoły i połączony
zostanie łącznikiem z istniejącą salką

gimnastyczną o wymiarach 14x7
m. Nowa sala będzie kosztować ok.
2 mln zł. Milion ma pochodzić z
funduszu rybackiego. Oddanie do
użytku: 1 września 2013 roku.
28 marca komitet oceniający projekty w ramach DLGR pozytywnie
ocenił ten wniosek miasta i skierował go do dalszej oceny przez
urząd marszałkowski w Szczecinie.
Ma on trzy miesiące na ostateczną
ocenę projektu.

Nagrody burmistrza miasta
za osiągnięcia sportowe
Na spotkaniu w sali konferencyjnej ratusza w dniu 14 marca
Arkadiusz Klimowicz – burmistrz miasta Darłowo wspólnie z Czesławem Woźniakiem
- wiceprzewodniczącym Rady
Miejskiej wręczyli 27 zawodniczkom i zawodnikom nagrody za najwyższe osiągnięcia
sportowe w roku 2011. Na
uroczyste wręczanie dyplomów i czeków przybyli oprócz
zawodników także trenerzy,
rodzice i opiekunowie.
Nagrody sportowe otrzymali:
- zawodnicy z Klubu Oyama Karate:
Izabela Potomska, Jakub Olewiński;
- zawodniczki Klubu Kolarskiego
Ziemia Darłowska: Daria Fabiszak,
Paulina Menezińska, Justyna Mazur,
Katarzyna Kirschenstein, Dorota
Tarczyło, Karolina Komoś, Patrycja

Jacyszyn;
- zawodniczki K.S Stocznia M&W:
Klaudia Furmańska, Julia Wasiel,
Nikola Olchowik, Wiktoria Pasik;
- zawodnicy Darłowskiego Międzyszkolnego Klubu Sportowego
„Delfin”: Dominik Rybarczyk, Dominik Giełażyn, Sebastian Bocheński, Karol Witt, Patryk Kamin;

- zawodnikom i zawodniczkom
Pływackiego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Neon”: Wiktor
Kałużny, Bartosz Nowak, Kajetan
Kacprzyk, Szymon Majkut, Łukasz
Raczkowski, Erwin Niezawitowski,
Agata Majkut, Edyta Kołosowska,
Julia Brygała.

Najważniejsza jest czystość plaż
Zarząd Portu wzbogaci się o
urządzenia służące ochrnonie
środowiska. Chodzi o sprzęt do
likwidacji substancji ropopochodnych. Stuprocentową dotację na zakup urządzeń port
dostanie z funduszy Darłowskiej
Lokalnej Grupy Rybackiej. Zakupione zostaną zapory przeciwolejowe o długości 30, 100 i 150
metrów, pompy, dmuchawy i
inny niezbędny osprzęt.
- Pozwoli to na szybką reakcję w przypadku ewentualnego rozlewu substancji ropopochodnych w naszym
porcie. Za pomocą zapór będziemy
w stanie w każdym miejscu portu
odgrodzić każdą jednostkę, z której
nastąpił wyciek lub przegrodzić ka-

nał portowy, zatrzymać rozprzestrzenianie się plamy i wypompować do
zbiorników zanieczyszczoną warstwę
wody - mówi Waldemar Śmigielski,
dyrektor Zarządu Portu.
- Z pomocą Straży Pożarnej możemy także użyć sprzętu powyżej portu, tak aby zanieczyszczenia płynące
Wieprzą lub Grabową do portu nie

dotarły. Konsekwencją wyjścia z
portu plam ropy czy oleju byłoby
zanieczyszczenie naszych plaż. Zarząd Portu musi posiadać taki sprzęt,
który pozwoli ewentualność wypływu zanieczyszczeń wykluczyć. Dla
nas czystość darłowskich plaż jest
absolutnym priorytetem - dodaje W.
Śmigielski.

Najlepszym uczniom Trójki w Darłowie Szkolą się nauczyciele
wręczono stypendia naukowe i sportowe astronomii
W Szkole Podstawowej nr 3
w Darłowie 15 marca odbyło
się pierwsze z pięciu szkoleń
astronomicznych
skierowanych do nauczycieli darłowskich placówek oświatowych.
Uczestniczyło w nim 15 nauczycieli.

Inauguracyjne spotkanie było ważnym krokiem przygotowującym
do budowy obserwatorium astronomicznego. Szkolenie prowadzone było przez Przemysława Rudzia,
pasjonata astronomii, autora wielu

książek o tematyce astronomicznej
(m.in. “Astronomia bez tajemnic”,
2011, Wydawnictwo Edward),
członka Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii.
Pierwsze szkolenie na temat „Co interesującego można dostrzec na niebie przez teleskop” poświęcone było
wprowadzeniu w tajniki astronomii
oraz warunkom, jakie towarzyszyć
powinny prawidłowym obserwacjom astronomicznym.
Kolejne spotkanie n.t. „Instrumentarium astronoma” odbędzie się już
19 kwietnia 2012.

Będzie nowy parking

W sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 3 uroczyście wręczono uczniom stypendia za najlepsze
wyniki w nauce i za najlepsze osiągnięcia sportowe uzyskane w pierwszym semestrze roku szkolnego
2011/2012.
Szkoła przyznała 30 uczniom stypendia naukowe. Otrzymali je Ci, których średnia ze wszystkich przedmiotów przekroczyła 4,75. Wręczenia stypendiów dokonali burmistrz Arkadiusz Klimowicz i dyrektor
szkoły Andrzej Protasewicz.
W gronie stypendystów znaleźli się
uczniowie z klas: 4a: Kinga Kieca,
Hanna Pawlicka, Michał Pawlicki; 4b: Natalia Wieczorek, Adam
Fryc, Daria Marciniak, Szymon
Perka, Wanesa Kuśnierska, 4c:-Natalia Kulińska, 4d-Weronika
Drzewucka, 4e: Mateusz Kupracz,
Oliwia Michalak, Julia Mioduszew-

ska; 5b - Kamil Krzemiński; 5d:
Andżelika Sawicka, Aneta Walczak;
5e Magdalena Polakowska, Jakub
Bobrowski, Edyta Kołosowska;
6a; Nikola Olchowik, Klaudia
Szymczak; 6b - Anita Winckiewicz,
6c: Wiktoria Lichocka, Karolina
Sikora; 6d: Marta Sobieraj, Anna
Ciechanowska, Paulina Dominiak;

6e- Piotr Śmigielski.
Natomiast stypendia sportowe
otrzymali: Agata Majkut, Jakub
Witt, Patryk Fiedziuszko, Klaudia
Furmańska, Julia Wasiel, Wiktoria
Siepietowska, Michał Ciach, Natalia
Ordak, Bożena Kloska, Wiktoria
Pasik, Patryk Pyszniak.

8 marca w urzędzie marszałkowskim w Szczecinie podpisano umowę na mocy której
miasto otrzyma kolejną dotację. Wyniesie ona 760 tysięcy
złotych i pochodzić będzie z
unijnego funduszu rybackiego.
Wniosek o dotację Darłowo złożyło
za pośrednictwem Darłowskiej Lo-

kalnej Grupy Rybackiej. Porozumienie podpisali Jan Krawczuk członek
zarządu województwa zachodniopomorskiego i burmistrz Arkadiusz
Klimowicz, zarazem prezes DLGR.
Za przyznane unijne pieniądze miasto wybuduje do końca czerwca parking przy ul. J. Conrada, przy basenie rybackim. Będzie tam mogło
parkować około 70 samochodów.

Publiczna debata nad planem
W sali konferencyjnej darłowskiego ratusza 28 marca 2012
odbyła się publiczna dyskusja
nad przyjętymi rozwiązaniami
w projekcie planu zagospodarowania przestrzennego dla
jednostki strukturalnej C- Darłówko Wschodnie.
Teren, o którym dyskutowano
obejmuje obszar 9,54 ha położony
pomiędzy pawilonami przy ul. J.
Conrada, ogrodzeniem wzdłuż pasa
technicznego wydm, do przejścia
na plażę na wysokości „patelni” i ul.
Słowiańską. Projekt planu wyłożono
wraz z prognozą oddziaływania na
środowisko.
Szczegóły projektu przygotowanego
zgodnie z obowiązującymi proce-

durami omówił Andrzej Morawski
z Pracowni Architektury w Szczecinie, która opracowywała projekt
na zlecenie miasta. Na publiczną
dyskusję przybyło niewiele osób,
ale pytań było sporo. Mieszkańców
interesowały zagadnienia związane z
lokalizacją zabudowy mieszkaniowej
i usługowej, sprawy ochrony środowiska i waloryzacji przyrodniczej,
ewentualnej wycinki drzew, kwestia aktualności mapy, zachowania
przejść na plażę i inne.
Wyjaśnień udzielali architekci: Aleksandra Narkowicz-Pala i Andrzej
Morawski. Uwagi do wyłożonego
projektu planu zagospodarowania
przestrzennego można składać w terminie do dnia 24 kwietnia 2012 r.

Militarne atrakcje

Bunkry i działobitnie na darłowskich wydmach znalazły opiekuna. Stowarzyszenie na
Rzecz Utworzenia i Rozwoju Muzeum Techniki Wojskowej „Tytan”, któremu szefuje
Marian Laskowski przejęło w użyczenie od Urzędu Morskiego w Słupsku pozostałości
stanowisk artyleryjskich i bunkrów z czasów II wojny światowej położonych na wydmach przy ulicy Helskiej w Darłowie.
Po uporządkowaniu bunkrów mają być one dostępne dla zwiedzających. Stowarzyszenie zaprasza miłośników militariów do pomocy przy pracach porządkowych organizowanych w każda sobotę od 8 do 16. Organizatorzy zapewniają pieczone kiełbaski.
Kontakt: tel. 602580840

Wreszcie wiosna!
Pierwszy Dzień Wiosny to dla
uczniów bardzo ważne święto.
Oznacza bowiem dzień zabawny, wesoły i kolorowy.
W naszej szkole było niesamowicie
wesoło! Zaczęliśmy przygotowaniami do występów artystycznych. Największą ich frajdą był udział wychowawców. To zawsze wzbudza emocje.
W klasach IIII szkoły podstawowej
było bardzo kolorowo. Dzieciaki
przygotowały
(prawdopodobnie
wraz z rodzicami) niesamowite stroje. Wszyscy byli zaangażowani. Panie Marzena, Monika i Iwona nie
zawiodły swoich podopiecznych.
Wszystkie wyglądały zachwycająco.
Najwięcej owacji wzbudził występ
klasy II, która mogłaby konkurować z niejedną grupą taneczną. Ich
występ był najlepszy w tej kategorii.
W klasach starszych szkoły podstawowej był i śpiew i teatr i skecze.
Wszyscy byli ucharakteryzowani i
świetnie wcielili się w role. A klasa
V swój występ przedstawiła w języku
francuskim. Gimnazjaliści wykaza-

li się przede wszystkim poczuciem
humoru i wyczuciem rytmu. Klasa
I gimnazjum wykonała (wraz z wychowawczynią oczywiście) taniec
grupowy z solówkami. Ciekawe co
powiedzieliby na to znawcy tematu?
A klasa II gimnazjum rozśmieszyła wszystkich skeczami. I choć nie
byli przebrani, to słowo rozbawiło
całą widownię. Po krótkiej przerwie
Komisja ogłosiła zwycięzców w każdej kategorii. Ale nie tylko najlepsi
zostali nagrodzeni. Każdy uczestnik
dostał coś słodkiego. Później zebraliśmy się przed szkołą i wyruszyliśmy
definitywnie pożegnać zimę. Myślę,
że nasz pochód był widoczny w Darłówku. I na pewno było nas słychać.
Marzanna okazała się oporna, ale w
końcu została podpalona i wrzucona
do kanału, skąd zapewne trafiła do
morza. Cóż to był za widok! Kiedy
wracaliśmy, chyba każdy myślał już
o pizzy, którą dla swoich podopiecznych zamówili wychowawcy.
Taki dzień mógłby trwać długo. Aż
chciało się być w szkole.
Redakcja

Jedziemy do teatru

Amatorszczyzna 2012
Fotografia to coś, co pasjonuje
wielu. Niektórzy z nas uczestniczą w warsztatach fotograficznych AMATORSZCZYZNA 2012
organizowanych przez panią
od polskiego (!).

Poznajemy tajniki fotografii. Teoria
nie jest łatwa, ale ćwiczona pozwala
zrozumieć „zabawki”, które kupują nam nasi rodzice. Te magiczne
aparaty fotograficzne z milionem
funkcji, które wydają się niepotrzebne, ale jak się okazuje czemuś
służą. Ćwiczymy więc, obserwujemy
świat wokół nas i bierzemy udział w
konkursach. Pierwszy miał miejsce
w Darłowie. Urząd Miasta ogłosił
konkurs „Moja rodzina w obiekty-

Dnia 16 lutego pojechaliśmy do
Teatru Muzycznego w Gdyni, gdzie
obejrzeliśmy spektakl „Grease”, który bardzo przypadł nam do gustu.
Aktorzy mieli bardzo dobry kontakt
z publicznością, szczególnie tą w
pierwszych rzędach (a my siedzieliśmy właśnie w pierwszym rzędzie!).
Wykonanie piosenek, choć różniło
się od tego w filmie(który kocham)

bardzo nam się podobało. Trochę
ponad miesiąc później, bo 23 marca
pojechaliśmy do tego samego teatru
na musical pt. „Shrek”. Pierwsze co
przychodzi mi na myśl, gdy wspominam nasz wyjazd to to, że bardzo spodobała mi się sceneria. To
było niesamowite doznanie widzieć
potężne drzewa, poruszające się jak
baletnice, czy zamek, który nagle
rozpoławia się. Szczególne wrażenie
zrobiła na mnie smoczyca, która nie
wiem jak, ale latała! Bardzo podobał
mi się ten spektakl, chociaż znam już
historię ogra, jego perypetie i happy
end przygody. Jednakże bezpośredni
kontakt ze sceną, aktorami i specyficzna atmosfera zawsze będą wyjątkowe.
Paulina Harings

Szkół nr2 im S.Lema. I w kategorii
gimnazjów zdobyliśmy dwa wyróżnienia. Inez Marciniak i Patryk Ładyko zostali docenieni za zdjęcia pt.
„Woda w obiektywie”.

Konkurs recytatorski poezji
angielskiej i niemieckiej
30 marca 2012r. w
Zespole Szkół Społecznych im. Lotników Morskich STO
w Darłowie odbył
się międzyszkolny
konkurs recytatorski poezji angielskiej i niemieckiej.
Ocenie podlegał dobór
repertuaru, dykcja oraz
interpretacja
utworu.
Eliminacje odbyły się w
trzech kategoriach wiekowych: klasy I-III szkoły podstawowej, IV-VI oraz I-III
gimnazjum. Wśród najmłodszych
zwyciężyła Patrycja Tomczyk z klasy
III. Na poziomie klas IV-VI pierwsze
miejsce zdobyła Kamila Zabłocka z
klasy IV, a miejsce drugie otrzymała

W naszej szkole nauczyciele
przywiązują wagę nie tylko
do edukacji z poszczególnych
przedmiotów. Chcą także, abyśmy poznali inne dziedziny
szeroko pojętej kultury. Z tego
względu często organizowane
są wycieczki, między innymi do
teatrów.

wie” w ramach akcji „Grunt to rodzinka”. Wygraliśmy trzy pierwsze
miejsca. W ostatnim czasie znów
wysłaliśmy nasze prace na konkurs,
tym razem do Koszalina, do Zespołu

jej koleżanka z klasy – Agata Bilińska. Wśród najstarszych uczestników
pierwsze miejsce zostało jednogłośnie przyznane Paulinie Krzechki z
klasy I gimnazjum, miejsce drugie
uzyskała Lena Dorosińska z klasy II-iej, a trzecie miejsce zdobył Michał

Ajzyk z klasy III. Pozostali uczestnicy otrzymali dyplomy oraz drobne
upominki za udział w konkursie.
Zwycięzcom gratulujemy i zachęcamy do ponownego udziału w przyszłym roku szkolnym.
K. Brzościk

Teatr -Tęcza- w szkole
29 marca w Społecznej Szkole
w Darłówku gościł Teatr Lalek TĘCZA ze Słupska. Uczniowie klas I-VI społecznej szkoły
podstawowej mogli obejrzeć
przedstawienie „Tomcio Paluch” Jerzego Zaborowskiego,
który w swojej sztuce wykorzystał klasyczne wątki baśniowe.
Jak w każdej baśni, tak i w tej pojawił się problem dobra i zła oraz
kary, jaka spotyka złoczyńcę. To
wspaniale widowisko (nie tylko dla
najmłodszych) z przepiękną scenografią, barwnymi strojami i muzyką
„wpadającą” w ucho sprawiło, ze nasi

uczniowie zaangażowali się emocjonalnie i razem z bohaterami przeżywali baśniowe przygody.
Dodatkową atrakcją była lekcja teatralna, na której uczniowie w pigułce poznali tajniki sztuki teatru lalek.
Pan Marek Huczyk, grający w przedstawieniu rolę Tomcia Palucha, w
bardzo interesujący sposób opowie-

dział i zaprezentował mechanizmy
różnych pacynek, marionetek, kukiełek i innych.
Podziękowania należą się Pani Dyrektor, która dołożyła wszelkich starań abyśmy mogli za niewielką odpłatność przenieść się w świat teatru
lalek, nie wychodząc ze szkoły.
Monika Ferka

