Wielkie inwestycje
w porcie
1337

metrów nabrzeża
zostanie
zmodernizowane

Ponad 30 milionów złotych będzie kosztowała
przebudowa nabrzeży
w darłowskim porcie.
Zdecydowaną większość
kosztów pokryje unijna
dotacja.
Umowę w sprawie remontu
Nabrzeży Parkowego i Skarpowego podpisano 23 kwietnia na
szkolnym statku Zespołu Szkół
Morskich w Darłowie „Franek
Zubrzycki”.
Ostatecznym zwycięzcą przetargu okazała się firma Energopol
ze Szczecina, która zajęła miejsce
Hydrobudowy Gdańsk (przyczyną zmiany wykonawcy był
brak wpłaty w terminie przez Hydrobudowę Gdańsk kwoty zabezpieczającej wykonanie prac).
Energopol Szczecin przeprowadzi remont nabrzeży kosztem
30,1 mln zł w terminie 15 miesięcy. – To właściwie będzie generalna przebudowa nabrzeży,
powiedział zastępca dyrektora
Urzędu Morskiego w Słupsku.
Przy nabrzeżach powstanie 14 pomostów każdy o wymiarach 20x4
m, co pozwoli na cumowanie
sporej części floty rybackiej Darłowa i regionu. Dyrektor Energopol – Szczecin Spółki działającej
od ponad 60 lat zapewnił, że
wszelkie prace zostaną wykonane
według najwyższych standardów.
Na prace modernizacyjne
Urząd Morski w Słupsku
otrzyma 75 procent zwrotu
kosztów z unijnego Programu
Operacyjnego „Zrównoważony
rozwój sektora rybołówstwa i
nadbrzeżnych obszarów rybac-

W imieniu Urzędu Morskiego w Słupsku umowę podpisali Tomasz Bobin – dyrektor UM i główna księgowa Bogusława
Muraszko. Ze strony realizatora inwestycji podpisali umowę dyrektor zarządu Energopol – Szczecin S.A. – Marcin Konarzewski i jego zastępca Piotr Bartoszewski.
kich 2007– 2013”. Pozostała część
kwoty zostanie pokryta przez
Skarb Państwa. Nabrzeże Parkowe o długości 1040 m ciągnie
się od dawnego Przedsiębiorstwa
Połowów i Usług Rybackich
„Kuter” do miejsca cumowania
statku ZSM „Franek Zubrzycki”.
Nabrzeże Skarpowe o długości
297 m ciągnie się od miejsca cumowania statku szkolnego F. Zubrzycki do tzw. „kładki kutrowskiej” przerzuconej nad rzeką
Wieprzą na wysokości ulic Sportowej i Portowej. Obydwa nabrzeża wchodzące w nurt Wieprzy, są obecnie ze względu na
swój fatalny stan techniczny wyłączone z eksploatacji. Zmodernizowane nabrzeża umożliwią pogłębienie toru wodnego do 5

metrów. Łączna ich długość wynosi 1,35 km – mówi dyrektor
Urzędu Morskiego w Słupsku Tomasz Bobin. Na całej długości oba
nabrzeża będą przylegać do
oświetlonego, nowego traktu dla
pieszych, rowerzystów i samochodów dostawczych. Realizacja
tej potrzebnej inwestycji odbywać
się będzie w latach 2012 – 2013.
Burmistrz Darłowa Arkadiusz
Klimowicz, jeden z inicjatorów inwestycji wyraził w imieniu samorządu i mieszkańców radość
z tego przedsięwzięcia na miarę
stulecia.
W uroczystości podpisania
umowy udział wzięli m.in.: sekretarz stanu w ministerstwie środowiska Stanisław Gawłowski,
senator RP Piotr Zientarski, sta-

rosta powiatu sławieńskiego Wojciech Wiśniowski, burmistrz Darłowa Arkadiusz Klimowicz, dyrektor Pomorskiego Oddziału
Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
w Gdyni Stanisława Bojanowicz,
przewodniczący rady miejskiej
Zbigniew Grosz, dyrektor zarządu portu morskiego Darłowo
Waldemar Śmigielski.
Warto przypomnieć, że to nie
jedyna inwestycja zaplanowana
w najbliższych miesiącach w darłowskim porcie. Miasto zdobyło
już unijną dotację na budowę nowego basenu rybackiego, ruszy
też budowa przystani na około
70 jachtów w ramach Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego. ●

Krótko

Nadwyżka
zamiast
zadłużenia

l

Trudno znaleźć w Polsce
miasto, które nie zaciąga kredytów, a takim jest właśnie Darłowo
Aktualnie budżet miasta Darłowo zamyka się dochodami na kwotę
51.670.133 zł i wydatkami ogółem na
sumę 83.482.059 zł. W ramach tych
wydatków aż 45.230.531 zł, co stanowi 54,2 procenta przeznaczono na
realizację inwestycji. Wynika z tego
teoretycznie deficyt w kwocie
31.811.926 zł. Natomiast nadwyżka
budżetowa z roku ubiegłego wynosi
40.022.708 zł. Zatem darłowski samorząd po zróżnicowaniu dochodów,
wydatków i pozostałych środków z
roku ubiegłego posiada nadal do wykorzystania nadwyżkę budżetową
netto w wysokości 8,2 mln zł. – Środki
te ulokowane są na rachunkach bankowych i procentują – informuje nas
skarbnik miasta Darłowo.

Woda i ścieki
bez zmian

l

Na 25. sesji Rady Miejskiej w
Darłowie na wniosek burmistrza przedłużono o kolejny rok dotychczasowe taryfy dla zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzenia ścieków.
Po przeanalizowaniu gospodarki
wodno-ściekowej i uzyskaniu dodatnich wyników finansowych za rok
2011 Andrzej Głębocki dyrektor Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki
Komunalnej Spółka z o.o. wystąpił
do Rady Miejskiej z wnioskiem o pozostawienie na obecnym poziomie
cen za dostawę wody i odprowadzanie ścieków. Wszyscy radni jednomyślnie poparli uchwałę o
przedłużeniu obowiązujących taryf
do 30 kwietnia 2013 roku. Zatem
jeszcze przez cały rok nie będzie podwyżek za wodę i ścieki w Darłowie.
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Marina
coraz bliżej
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Krótko

Zagłosuj
na plac zabaw

„Hasanka”
przy trójce

l

221 – to kod przypisany dla
Darłowa w trzeciej edycji
ogólnopolskiego konkursu „Zagłosuj
na Swoje Miasto”, który ruszył 10
kwietnia 2012 roku. Wysyłając go
możesz zadecydować o lokalizacji kolejnego placu zabaw Muszkieterów.
W ramach plebiscytu sms-owego
mieszkańcy miejscowości, w których
znajdują się sklepy Intermarche i Bricomarche, wybiorą bowiem lokalizacje, w których powstaną place
zabaw ufundowane przez Fundację
Muszkieterów. Głosowanie potrwa
do 31 maja.
Mieszkańcy oraz sympatycy Darłowa
mogą zagłosować na swoje miasto,
wysyłając SMS o treści PLAC221 pod
nr 7168. Koszt SMS to 1 złoty plus
VAT. W głosowaniu mogą wziąć
udział osoby pełnoletnie.

Sukces Klaudii

l

Tak za kilka lat będzie wyglądać „Marina Darłówko”.

Belgijska firma deweloperska POC Partners,
która 2 lata temu kupiła
od miasta za 15 milionów złotych teren
w porcie wkrótce ruszy
z budową.
Chodzi o półtorahektarową
działkę przy tak zwanej Hydrobudowie. Ma na niej powstać
kompleks mieszkalno-usługowy
z własnym nabrzeżem i letnią
mariną dla jachtów. Pod trzema
budynkami Belgowie wybudują
podziemny parking na kilkaset
samochodów. Od strony morza
utworzona zostanie ogólnodostępna promenada spacerowa,
przy której powstaną sklepy i restauracje. Wartość całej inwestycji
szacowana jest na 150-200 mln
złotych.
Koncepcja przewiduje budowę
od 250 do 400 apartamentów w
zależności od konkretnego zapotrzebowania na ich powierzchnie.
Do nabrzeża przylegać będzie

letnia marina na około 150
jachtów i łodzi.
– W ciągu ostatnich dwóch lat
nasi belgijscy partnerzy zarejestrowali w Darłowie nową
spółkę POC Partners Polska –
mówi Arkadiusz Klimowicz,
burmistrz Darłowa. – Utworzyli
swoje biuro w Darłówku przy
ul. Rybackiej. Pracują w nim
polscy inżynierowie i inni specjaliści
zaangażowani
do
współpracy przez Belgów. To
dla nas ważne, że belgijska
spółka jest zarejestrowana w Darłowie bo w przyszłości podatki
przez nią odprowadzane zasilą
też budżet miasta – cieszy się A.
Klimowicz.
W ostatnich tygodniach dochodzi do częstych spotkań w darłowskim ratuszu z inwestorami
z POC ponieważ w końcową fazę
wchodzą prace projektowe kompleksu „Marina Darłówko”. Najprawdopodobniej w czerwcu Belgowie wystąpią z wnioskiem o
pozwolenie na budowę.

A to oznacza, że jesteśmy już
coraz bliżej najważniejszego
etapu realizacji tej inwestycji –
czyli budowy. ●

Plany
Belgowie stopniowo w ciągu 7
lat wybudują ogólnodostępne
nabrzeże od strony awanportu z
przylegającą do niego promenadą spacerową. Wzdłuż niej
wzniesione zostaną trzy budynki
o zróżnicowanej architekturze
nawiązującej do estetyki polskich i europejskich kurortów z
apartamentami. Na parterze
znajdować się będą restauracje,
kawiarnie, salony i sklepy o wysokim standardzie, a na pozostałych kondygnacjach apartamenty. Najwyższy budynek
zwany „wieżą” liczyć będzie
siedem kondygnacji.

Klaudia Szymczak z SP 3 Darłowo zwyciężyła w etapie
wojewódzkim Ogólnopolskiego Konkursu Języka Niemieckiego „der die
das Kenner” organizowanego przez
wydawnictwo PWN. I miejsce zajęła
ex equo z jednym z uczniów ze szkoły
w Szczecinie. Tak wielki sukces to
efekt długotrwałych przygotowań.
Już w grudniu 2011 roku w Szkole
Podstawowej nr 3 w Darłowie odbyły się szkolne eliminacje. Wśród
biorących udział w konkursie
uczniów bezkonkurencyjna okazała
się właśnie Klaudia Szymczak z klasy
6a. To ona reprezentowała szkołę w
etapie wojewódzkim, który odbył się
1 marca 2012 roku w Szkole Podstawowej nr 56 w Szczecinie. Test obejmował słuchanie i czytanie ze zrozumieniem, wypowiedź pisemną oraz
test ze znajomości krajów niemieckojęzycznych. Startowało ok. 50
uczniów z całego województwa zachodniopomorskiego.

W ramach realizacji programu profilaktycznego „Zachowaj Trzeźwy Umysł” otwarto plac
zabaw przy Szkole Podstawowej nr 3
w Darłowie. Powstał on w ramach
programu „Radosna Szkoła” oraz
dzięki dotacji otrzymanej z Urzędu
Miasta Darłowo. Na uroczystość zostały zaproszone 6-ciolatki z darłowskich przedszkoli wraz z wychowawcami, władze miasta, komendant
Straży Granicznej, przewodniczący
Rady Rodziców, proboszcz parafii Św.
Gertrudy oraz dyrektorzy przedszkoli.
W imprezie udział wzięli także pierwszoklasiści z SP3.
W konkursie na najciekawszą nazwę
nowego placu zabaw – zwyciężyła
klasa ID, która zaproponowała nazwę
„Hasanka”. Następnie odbyło się
symboliczne przekazanie klucza Małemu Samorządowi, po czym dyrektor szkoły, przedstawiciele klas
pierwszych oraz przedszkoli wspólnie
przecięli wstęgę, co było symbolem
oficjalnego otwarcia placu.

Mamy już czek!
Prawie 10 tysięcy
złotych mamy
na badania ekologiczne.
Uczniowie darłowskiej
SP 3 odnieśli sukces
w konkursie grantowym
Funduszu Naturalnej
Energii.
Laureatów nagrodzono w Zachodniopomorskim Urzędzie
Wojewódzkim w Szczecinie.
W konkursie zorganizowanym
przez przedsiębiorstwo GAZSYSTEM S.A. przyznano nagrody
pięciu szkołom. Wśród nich za
opracowanie wniosków na dofinansowanie autorskiego pomysłu
podtrzymania lub ratowania środowiska naturalnego znalazła się
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Żołnierza WOP w Darłowie. Placówkę reprezentował dyrektor –
Andrzej Protasewicz oraz koor-

Spotkanie w darłowskim ratuszu 17 kwietnia. Od lewej: Nico Verstuyft, architekt z firmy Arcas Group, Aleksandra Karczewska POC, Peter Taffeiren dyrektor generalny POC, Bill Bellens doradca POC, Arkadiusz Klimowicz, Andrzej Morawski planista i architekt (UM w Darłowie), Aleksandra Narkowicz kierownik referatu geodezji w darłowskim ratuszu.

l

dynator projektu „Im więcej
wiem, tym mniej szkodzę” – Monika Kosowska.
Darłowska „Trójka” otrzymała
dyplom i czek na kwotę 9871 zł.
Dotacja zostanie wykorzystana na
realizację projektu ekologicznego,
w ramach którego m.in. zakupiony będzie sprzęt do badania
zanieczyszczeń wody, gleby i powietrza oraz badań laboratoryjnych, a także odbędą się zajęcia
warsztatowe, happeningi i konkurs dla czwartoklasistów.
Darłowski projekt charakteryzował się dokładnym opisem potrzeb uczestników, a przede
wszystkim ciekawymi pomysłami na edukację ekologiczną i
tych młodszych i tych starszych.
Teraz nie pozostało nic innego,
jak „podwijać rękawy i brać się
do roboty”, a właściwie do pożytecznej zabawy. ●

Wydawca:

Miasto Darłowo, plac Tadeusza Kościuszki 9
76-150 Darłowo,

Redakcja:
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Teledysk ludzi wielkich serc
Darłowskie Centrum
Wolontariatu zrealizowało jedno z największych przedsięwzięć
w historii swojej działalności.
Ponad 150 indywidualnych
ujęć, 300 wolontariuszy w szerokich kadrach, jeden cel – Darłowskie Centrum Wolontariatu zaprezentowało w kinie Bajka
teledysk Wolontariusz grupy
Sami w wykonaniu mieszkańców
Darłowa i okolic.
Za tym wydarzeniem od samego początku stały: Dorota Kuriata (prezes Darłowskiego Centrum Wolontariatu) i Magdalena
Burduk (Biuro Promocji Miasta
Darłowa), które wymyśliły, opracowały i otrzymały dofinansowanie na realizację promocji kampanii na rzecz 1% prowadzonej
przez Ośrodki Działaj Lokalnie w
2012 roku. Za otrzymaną kwotę
(4.500 zł) nakręciły klip wideo zachęcający odbiorców do przekazania na rzecz Darłowskiego Centrum Wolontariatu 1% podatku.
– W regionie działalności
DCW działa ponad pół tysiąca
ludzi dobrej woli – do 3,5-minutowego teledysku zaangażowano
ponad połowę z nich. Dlatego też
organizacyjnie – było to duże
przedsięwzięcie – mówi Magdalena Burduk. W ciągu tak krótkiego klipu chcieliśmy pokazać
zasoby ilościowe wolontariatu,
zobrazować to, że wolontariuszem może być każdy bez

Chcesz zostać
wolontariuszem?
Darłowskie Centrum Wolontariatu, ul. Królowej Jadwigi 3, Darłowo, tel. 781 830 005.
http://www.wolontariat.com.pl
adres WWW strony sieciowej wolontariatu:
http://www.wolontariat.org.pl/
darlowo

Kręcenie teledysku było doskonałą zabawą – cieszyli się wolontariusze.
względu na wiek a co najważniejsze, że razem możemy więcej, lepiej i mocniej a dzielenie
się z innymi może sprawiać radość, nieść pomoc i pomnażać
dobro – a jednym ze sposobów
wsparcia i pomocy może być
przekazanie nam swojego 1% podatku – dodaje Dorota Kuriata.
26 kwietnia w darłowskim
kinie Bajka miała miejsce premiera wyjątkowego teledysku. –
Emocje były ogromne, ale i radość
wielka – śmiała się Magdalena
Burduk,
która
dziękowała
wszystkim za zaangażowanie i
udział w przedsięwzięciu.
Pod adresem www.sami.darlowo.pl dostępny jest cały mate-

riał zrealizowany w ramach Projektu SAMI. Tu poznacie
twórców i bohaterów, znajdziecie
ciekawostki, foto relacje z nagrań
oraz wszystkie materiały wideo,
które zostały zrealizowane do tej
pory. Miejsce honorowe przewidziano dla samego Teledysku.
Wykonawcą oficjalnej strony internetowej Projektu Sami jest
Grzegorz Chmielecki Lab –
GCL.PL ●

Zapraszamy do oglądania!
My Sami o nas SAMYCH.
Koniecznie polubcie nas
na oficjalnym fanpage’u
www.facebook/SAMIdarlowo.

W zdjęciach do klipu wzięło udział blisko 300 wolontariuszy.

DCW
Darłowskie Centrum Wolontariatu działa na zasadzie społecznej. Centrum
skupia młodych i starszych ludzi podejmujących bezinteresowną pomoc na
rzecz innych, wspiera ciekawe inicjatywy w środowisku lokalnym, promuje
dobro, wyszukując autorytety i pomagając rozwijać zainteresowania dzieci,
młodzieży i seniorów.
Darłowskie Centrum Wolontariatu jako stowarzyszenie działa od stycznia
2007 roku, a od 2010 jest organizacją pożytku publicznego. Przyświeca mu
poniższe motto: „(...) Cóż takiego skłania wolontariusza do poświęcenia
swego życia dla innych? Przede wszystkim naturalny odruch serca, który
przynagla każdego człowieka do pomocy drugiemu – swemu bliźniemu. Jest
to bez mała «prawo istnienia». Wolontariusz, gdy bezinteresownie może dać
innym coś z siebie, doświadcza radości, która przewyższa to, czego dokonał.” Jan Paweł II.
Uczestnicy finału stworzyli niepowtarzalną atmosferę zapalając kilkadziesiąt świec.
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Nabrzeże
za 7 milionów
11 ofert wpłynęło na przetarg
na „Przedłużenie Nabrzeża Słupskiego w porcie Darłowo”. Najdroższą z nich złożyło Bilfinger
Gerger Budownictwo SA z
Płocka, które chciało zrealizować
inwestycje kosztem 15.368.850 zł.
Wybrano najkorzystniejszą ofertę,
którą złożyło konsorcjum firm,
z liderem Krzysztofem Bobrowskim na czele i Przedsiębiorstwem Konserwacji Urządzeń
Wodnych ze Szczecina. Konsorcjum firm zobowiązało się wybudować nabrzeże o długości 118,5
m za sumę 7.399.680 zł. 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
kosztów kwalifikowanych z Programu Operacyjnego „Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów
Rybackich 2007 – 2013” ze środka
3.3 Inwestycje w portach rybackich, miejscach wyładunku i
przystaniach”. Przedłużone Nabrzeże Słupskie będzie mieć
głębokość dopuszczalną 5,5 m. ●

Budujemy

Ulice!

l
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Ogłoszony został przetarg
nieograniczony na częściowy
remont nawierzchni jezdni trzech odcinków ulic: Franciszkańskiej, Wenedów i Rzemieślniczej. Wszędzie zostanie położony dywanik asfaltowy
oraz nowe krawężniki. Będzie to dotyczyć ulicy Franciszkańskiej w całości, Wenedów na odcinku od ul.
Wałowej do ul. Kościelnej oraz ul.
Rzemieślniczej na odcinku od ul.
Franciszkańskiej do ul. Kościelnej.
Prace planuje się zakończyć do połowy maja.
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Morze to szansa
Medal dla burmistrz
Darłowa
od Związku Miast
i Gmin Morskich.
Na początku obrad sesji Rady
Miejskiej w Darłowie 25 kwietnia
Piotr Jania, wiceprezes Związku
Miast i Gmin Morskich uhonorował burmistrza Darłowa – Arkadiusza Klimowicza medalem
Eugeniusza Kwiatkowskiego za
zasługi dla Związku Miast i Gmin
Morskich.
Miasta muszą zrozumieć, że
ulokowanie nad morzem nakłada na nich specjalne obowiązki i daje im specjalne możliwości rozwoju – to credo
Eugeniusza Kwiatkowskiego
znajdujące się na awersie okolicznościowego medalu wybitego przez Związek Miast i Gmin
Morskich z okazji jubileuszu 20lecia działalności stanowi syntezę programu Związku i oddaje
intencje jego członków, którzy
swoją codzienną pracą budują
Polskę morską z wszystkimi pożytkami i innymi konsekwencjami z procesu tego wynikającymi.
ZMiGM istnieje już 20 lat.
Miasto Darłowo należy do niego
prawie od samego początku. Wiceprezes ZMiGM, a także czołowy działacz Prawa i Sprawiedliwości podkreślił, że zawsze
bardzo dobrze układała się
współpraca z włodarzem Darłowa zarówno, gdy był delegatem darłowskiego samorządu
w Związku Miast i Gmin Morskich, jak i teraz. Darłowo było z
ramienia ZMiGM organizatorem wielu konferencji tematycznych, turniejów sportowych, wystaw oraz konkursów
dla młodzieży. Burmistrzowi i
miastu życzył dalszych sukcesów i rozwoju.

Wystawa
w muzeum

l

Jerzy Buziałkowski, dyrektor
Muzeum Zamek Książąt Pomorskich w Darłowie zaprasza na
otwarcie wystawy „Władcy, Dowódcy
i Bohaterowie – Medal i Dokument –
ze zbiorów prywatnych (Kolekcja Niepodległości)”. Wernisaż odbędzie się
2 maja 2012 roku o godzinie 12 w
pawilonie wystawowym. Kurator wystawy: Konstanty Kontowski, oprawa
plastyczna: Renata Mróz. Darłowo
– ul. Zamkowa 4 (Muzeum Zamek
Książąt Pomorskich).

Święto
Narodowe

l

3 maja przypada 221. Rocznica Uchwalenia Konstytucji

3 Maja.
Uroczystości w Darłowie:
● godz. 12 – Kościół Mariacki w Darłowie, uroczysta msza święta z
udziałem Kompanii Reprezentacyjnych Garnizonu Darłowo, Zespołu
Szkół Morskich w Darłowie, pocztów
sztandarowych,
przedstawicieli
władz powiatu i miasta, delegacji organizacji społecznych, zakładów
pracy, placówek oświatowych;
● godz. 13 – przemarsz uczestników
Mszy Świętej na Plac Marszałka
Józefa Piłsudskiego pod Pomnik Tysiąclecia Państwa Polskiego;
● godz. 13.15 – uroczystości pod Pomnikiem, powitanie gości, hymn,
przemówienia okolicznościowe,
salwa honorowa, złożenie kwiatów
przez przybyłe delegacje;
● godz. 14 – majowy festyn rodzinny
na Wyspie Łososiowej.

Trzecie miejsce
– Staramy się wykorzystywać szanse, jakie stwarza nam bliskość morza –
mówi Arkadiusz Klimowicz.
– Medal ten jest wyrazem
uznania dla burmistrza Arkadiusza Klimowicza oraz jego

działania dla dobra miasta i jego
mieszkańców – dodał Piotr
Jania. ●

Kino i biblioteka
znowu razem
Na 25. sesji Rady
Miejskiej w Darłowie
25 kwietnia podjęto
uchwałę intencyjną
w sprawie połączenia
Darłowskiego
Ośrodka Kultury
i Miejskiej Biblioteki
Publicznej
im. Agnieszki Osieckiej.

Życie kulturalne miasta skupia się głównie w kinie Bajka.

Krótko

A to oznacza, że będzie tak
jak przed 1 marca 2009 roku,
kiedy to nastąpił podział Darłowskiego Ośrodka Kultury na
dwie odrębne samorządowe instytucje kultury. Wynikał on
wówczas z obowiązujących
przepisów. Niedawno weszła w
życie nowelizacja ustawy o
działalności kulturalnej. Umożliwia ona znowu połączenie bibliotek z innymi formami organizacyjnymi działalności kulturalnej.
Aby doszło do połączenia bi-

blioteki z innymi formami organizacyjnymi instytucji kultury
koniecznym jest spełnienie warunków takich jak: brak
uszczerbku dla dotychczas realizowanych zadań i zgoda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, wydana po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady
Bibliotecznej oraz właściwej
wojewódzkiej biblioteki publicznej.
Rozwiązanie polegające na
funkcjonowaniu Miejskiej Biblioteki Publicznej w strukturach Darłowskiego Ośrodka
Kultury będzie tańsze dla samorządu. Podjęta uchwała o połączeniu obu instytucji kultury
nie spowoduje najmniejszego
uszczerbku w pełnej realizacji
zadań realizowanych przez
Miejską Bibliotekę Publiczną im.
A. Osieckiej. Jednocześnie umożliwi przeznaczenie większych
kwot na zakup książek.
●

l

20 kwietnia 2012 r. w I Liceum Ogólnokształcącym w
Szczecinie odbył się III Turniej Historyczny „Szare szeregi” zorganizowany przez Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej IPN w Szczecinie. W
tegorocznej edycji wzięło udział 39
grup. Każda drużyna liczyła trzy
osoby. Z dumą informujemy, że III
miejsce i tytuł II Wicemistrza Turnieju wywalczyła nasza drużyna – „13
DWDH im. Rudego” w składzie: Aleksandra Worobiej, Piotr Śmigielski,
Aleksandra Rudzka z klasy 6E pod
opieką Radosława Kosackiego.
Uczniom i opiekunowi gratulujemy
sukcesu.
Warunkiem ukończenia konkursu
było przejście 5 rund sprawdzających
podstawową wiedzę drużyn na
temat Grup Szturmowych, Pogotowia Harcerek, tajnego nauczania,
Akcji „M”,„kotwicy” Polski Walczącej,
kryptonimów struktur Szarych Szeregów, haseł, takich jak WISS, ZHP,
„Mafeking” i „Wawer”, obszarów
działań Uli „Wisła”, „Przemysław” i
„Lew”, oraz znajomość harcerskich
pieśni. O przebrnięciu przez etapy
decydowała wiedza oraz refleks
uczestników.
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Łatwiejsze niż próbne
26 uczniów z Darłówka
pisało test na zakończenie gimnazjum.
Tegoroczny egzamin gimnazjalny odbył się w dniach 24 – 26
kwietnia. W egzaminie wzięło
udział 411 tys. uczniów trzecich
klas z ponad 7 tys. gimnazjów w
całym kraju. W naszej szkole do
egzaminu
przystąpiło
26
uczniów. Z samego rana, przed
pierwszym testem odwiedził nas
ojciec Czesław z parafii Św. Maksymiliana Colbe, aby dodać nam
otuchy.
Pierwszego dnia pisaliśmy
cześć humanistyczną – najpierw
historię i wos, a po przerwie
język polski. Drugiego, najpierw
część przyrodniczą, a później matematykę.
W czwartek, tj. 26 kwietnia pisaliśmy język angielski podstawę
i rozszerzenie.
Wielu uczniów przed egzaminami powtarzało materiał. Niektórzy byli spięci i zestresowani,
a inni rozluźnieni. Kiedy wybił
czas ubrani na galowo ustawiliśmy się w porządku alfabetycznym przed salą, w której
mieliśmy rozwiązywać testy.
Wielu moich kolegów skończyło
egzaminy przed wyznaczonym
czasem. Gdy zegar wybił dziesiątą odłożyliśmy długopisy i komisja zebrała arkusze. Pomiędzy
testami mieliśmy czterdziestomi-

Stres szybko zniknął po egzaminie – śmiali się gimnazjaliści szkoły społecznej.
nutową przerwę, podczas której
trójka klasowa przygotowała
nam poczęstunek, abyśmy mogli
nabrać siły i odpocząć. Nasze odpowiedzi spisaliśmy na karteczki

i porównywaliśmy je ze sobą
podczas przerwy. Rozmawialiśmy też z nauczycielami o zadaniach, które sprawiły nam
trudności.

Fontanna w szkole

AGNIESZKA WALCZYKOWSKA
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Kręci się!
Karina Grochowiak i Aleksandra Hanula opowiadają o
przygodzie z filmem.
Nasza przygoda z filmem zaczęła się od tego, że każdy z nas
chciał zaliczyć projekt, bez
którego nie można uzyskać promocji do szkoły ponadgimnazjalnej. Nasz nauczyciel języka
polskiego Marek Bartos zaproponował uczestnictwo w Ogólnopolskim Konkursie Filmowym
„Film na horyzoncie”. Robiliśmy
już wcześniej amatorskie filmy.
Nie było to łatwe, gdyż nie mieliśmy pojęcia o nagrywaniu, dobrej pracy kamery, ani prawidłowym pisaniu scenariusza.
Dopiero kiedy jedna z nas (Jolanta
Haremza) pojechała na warsztaty
do Warszawy, zaczęliśmy poważnie pracować z kamerą.
Pierwsze ćwiczenia jakie mieliśmy zrealizować w ramach projektu zaliczyliśmy bez problemu.
Dzięki temu dostaliśmy się do
pierwszej dziesiątki z sześćdziesięciu ekip z całej Polski. Kilkoro
z nas było na warsztatach w stolicy. Tomek Wójcik i Marcin Wolaniecki uczyli się zapisywania
scenariusza. Kacper Frykowski i
Karina Grochowiak uczyli się
operowania kamerą. 20 kwietnia
na warsztatach montażowych
byli Ola Hanula i Krzysiek
Pławski. Teraz musimy nakręcić
film końcowy. Ma trwać pięć
minut. Jego tematem są relacje
międzypokoleniowe..

KARINA GROCHOWIAK
ALEKSANDRA HANULA

Natalia – nasza
gwiazda estrady

Zamiast klasycznej
gazetki szkolnej, uczniowie przygotowali niecodzienną konstrukcję.
Rok kalendarzowy dostarcza
wielu okazji do tworzenia
różnego rodzaju gazetek czy tablic, które później wiszą ostentacyjnie na ścianach szkoły. Korytarze ozdabiane są zatem
informacjami o świętach na przykład Niepodległości, 3 Maja, nie
wspomnę już o świętach Wielkanocnych, Bożego Narodzenia.
Goście odwiedzający mury szkół
cieszą się na widok różnokolorowych tablic wiszących na ścianach na Dzień Babci albo Dzień
Nauczyciela.
W naszej szkole ostatnich
kilka lat to ciągła ewaluacja tego
„ozdabiania”. Nie boimy się
śmiałych pomysłów, czy zupełnie zwariowanych koncepcji.
Jedną z nich było święto czterdziestolecia naszej szkoły. Już
sześć lat minęło odkąd sala gimnastyczna przekształciła się w
salę teatralną. Wielkie konstrukcje, szarfy przywieszone u
sufitu, specjalny tunel prowadzący do sali – wszystko to oszołomiło gości.
Bywają też pomysły, które są
już wpisane w harmonogram
szkolny. Dla przykładu powiem o
choinkach, żywych Mikołajach,
czy girlandach światełek spływających ze ścian w okresie bożonarodzeniowym. Podobnym cyklicznym przedsięwzięciem jest

Uważam, że egzaminy były łatwiejsze niż próbne i wielu
uczniów na pewno się ze mną
zgodzi. Wyniki już w czerwcu!

Kwiecień 2012 r.

Chodzi do klasy czwartej
i wszyscy mówią na nią
„Mała”.
Uczennica niepozorna, może
trochę gadatliwa i wiercipięta.
Ale tak naprawdę to gejzer umiejętności artystycznych. Natalia
Wójcik, bo o niej mowa, to
gwiazda estrady. Myślę, że takie
określenie nie będzie przesadne,
gdyż Mała pokazała już na co ją
stać, choćby podczas
Festiwalu Twórczości Dziecięcej na szczeblu Marynarki
Wojennej w Ustce. Nasza mała

Natalia brała w nim udział aż
w trzech kategoriach. Jako wokalistka zaśpiewała i wytańczyła „Piosenkę drewnianych
lalek”. Później jako członkini
zespołu „Diomedeo” wystąpiła
w kategorii zespołów estradowych, by na koniec w kategorii
interpretacje wygłosić fragment prozy pt. „Z morzem nie
ma żartów”.
Mając taką Małą w klasie
można wybaczyć niewielkie
wpadki podczas lekcji, bo przecież „artystą być” znaczy wiele!

Tak prezentuje się obecnie jeden z korytarzy szkoły społecznej.
strojenie szkoły, kiedy świętujemy Wielkanoc i nadejście
wiosny.
Tym razem na dolnym holu
kilka dni temu pojawiła się fontanna. Nie jest ona tak wielka,
jak ta przed Ratuszem, ale i tak
wzbudza duże zainteresowanie.
Pomysł zrodził się na lekcji
techniki w klasie czwartej.
Uczniowie rozmawiając o gospodarstwach wiejskich postanowili urzeczywistnić swój
spontaniczny pomysł na konstrukcję przestrzenną ozdabiającą szkołę. I tak sami zrobili

malutki pomost, ławeczkę i
płotki. Wykonali stracha na
wróble. Zgromadzili małe zwierzęta. Fontannę skonstruował
uczeń klasy I gimnazjum Michał Cybulski. W całym projekcie pomagała mama Wojtka
Kotyzy.
I tak dzięki pomysłowości kilkanaściorga dzieci, jednej pani od
techniki oraz mamy w szkole pojawił się kącik przez wszystkich
podziwiany ( i do tego żywy,
gdyż trawa użyta do dekoracji zaczęła rosnąć!).

K.S.

Natalia Wójcik śpiewa solo, ale też występuje w zespole „Diomedeo”.

K.S.
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Miasto z antyczną metryką
Najnowsze
ustalenia naukowe
podają, że Darłowo
ma, co najmniej
1870 lat.
Pierwsze ślady pobytu pierwszych ludzi na ziemi darłowskiej
pochodzą sprzed 10 tysięcy lat.
Liczne wykopaliska archeologiczne potwierdzają, że ten obszar zamieszkiwali Słowianie od
ok. 4500 lat. Na karty dziejów
trafiło Darłowo, jako Rugium już
w pierwszej połowie II wieku
n.e. Umieścił je na swej mapie
Klaudiusz Ptolemeusz – geograf
aleksandryjski. Biegła tu jedna z
tras słowiańskiego Szlaku Bursztynowego prowadzącego z
Akwilei przez Wiedeń, do Bałtyku. Tu również do ujścia rzeki
Wieprzy – (Viadua) dopływali
kupcy greccy i rzymscy w poszukiwaniu jantaru. Rugion –
siedziba Rugiów znajdowała się
w pobliżu ujścia rzeki Grabowej
do Wieprzy. O korzeniach Darłowa sprzed dwóch tysięcy lat
pisałem kilka lat temu. Obecnie
interdyscyplinarne badania naukowców niemieckich doprowadziły do reinterpretacji wielu dotychczasowych ustaleń. Mają one
wpływ
na
dotychczasową
wiedzę o starożytnych miejscowościach położonych na ziemiach polskich. Dotyczy to m.in.:
Bydgoszczy, Darłowa, Szczecinka i rzek Odry (Suebus) i
Wieprzy (Viadua). POYΓION tak

Na karty dziejów trafiło Darłowo, jako Rugium już w pierwszej połowie II wieku n.e.

po grecku zapisano nazwę
późniejszego Darłowa leżało na
długości geograficznej λ 42030’ i
szerokości geograficznej φ
55040’.
Przez 6 lat zespół naukowców
z Uniwersytetu Technicznego w

Zrób zdjęcie,
wygraj nagrody

Darłowski Ośrodek
Kultury zaprasza
do wzięcia udziału
w Ogólnopolskim
Konkursie Fotograficznym
„Historia w Darłowie”
Organizator konkursu serdecznie zaprasza mieszkańców i
gości nas odwiedzających do nadsyłania fotografii związanych z
historią naszego miasta. Konkurs
daje możliwość zaprezentowania

Organizatorzy
przewidują następujące
nagrody:
I nagroda finansowa o wartości
1500 zł,
II nagroda finansowa o wartości
500 zł,
III nagroda finansowa o wartości
300 zł
Przewiduje się również wyróżnienia, dyplomy przyznane
przez organizatorów.

prac fotograficznych oraz spotkania z innymi uczestnikami
konkursu m.in. poprzez spotkanie pokonkursowe, publikacje
i wystawy oraz prezentację prac
w Internecie.
Prace nadesłane na konkurs
zostaną ocenione przez Jury w
skład, którego wejdą przedstawiciele organizatorów oraz zaproszonych gości.
Każdy autor może nadesłać nie
więcej niż 5 prac w formacie min.
20 x 31 cm, max 30 x 45 cm, przy
czym w zgłoszonych pracach
mogą znajdować się maksymalnie
dwa zestawy wyraźnie oznaczone
(zestaw zdjęć może liczyć do 5
zdjęć o formacie maksymalnie 20
x 31 cm, każdy z nich traktowany
będzie jako jedna praca).
Termin nadsyłania prac do 1
września 2012 roku na adres Kina
„Bajka” z dopiskiem na kopercie
O.K.F. „Historia w Darłowie”. ●

Regulamin z kartą zgłoszenia
znajduje się na stronie DOK
w Darłowie
www.dokdarlowo.pl

Berlinie pod kierunkiem prof.
Dieter Bergemanna pracował
nad odwzorowaniem mapy ptolemejskiej oraz nad usytuowaniem rzek i miast, których
współrzędne podał grecki geograf ok. 142 r. W składzie ze-

społu byli specjaliści i eksperci
kartografii, geodezji, historyk
matematyki, informatyk, filolog.
Wyniki badań opublikowano w
pracy zbiorowej p.t. „Germania
und die Insel Thule”.

LESZEK WALKIEWICZ

Dzień
zdrowia
w SP3
To, co jesz – tym się stajesz.
To powiedzenie znane już z Biblii
i cytowane w różnych kulturach,
powinno być ciągle powtarzane.
Niestety często o nim zapominamy, zaspakajając głód czymkolwiek, byle było szybciej i łatwiej. Stan zdrowia naszego
społeczeństwa i jego kondycja nie
są najlepsze, a poważną przyczyną są nawyki żywieniowe. Nie
zdajemy sobie sprawy, jak bardzo
nasze zdrowie i zdrowie naszych
bliskich zależy od nas samych, od
tego czym i w jaki sposób się żywimy, jak dbamy o naszą higienę.
Z myślą o tym, by pomóc dzieciom zachować dobre zdrowie i
samopoczucie, w Szkole Podstawowej nr 3 w Darłowie odbył się
apel z okazji Światowego Dnia
Zdrowia. Koordynatorem projektu była Monika Kosowska – nauczycielka przyrody oraz Maria
Bernacka– nauczycielka języka
polskiego. Część artystyczną przygotowali uczniowie klasy VIb.
W swoim wystąpieniu dzieci
zaprosiły wszystkich słuchających
do chwili refleksji na temat postaw
i zachowań, które obserwujemy
wokół nas, w domu i w szkole.
W sposób ciekawy i humorystyczny uczniowie przypomnieli o
potrzebie dbania o swoje zdrowie.
Zachęcali do systematycznego
mycia zębów, rąk, całego ciała,
dbania o czystość tego, co jedzą
oraz nieobjadania się. ●

Znakomicie zapowiada się
wędkarski sezon
Stolica wędkarstwa
morskiego jak
nazywane jest Darłowo
zaprasza na szereg
interesujących zawodów, jakie będą odbywały się w najbliższym
czasie w Królewskim
mieście.
Sezon zaczynają wędkarze od
razu z wysokiego pułapu a mianowicie XXX Mistrzostwami
Polski w Wędkarstwie Morskim.
Odbędą się one w okresie 8-11
maja 2012. Następnie już w
czerwcu miejscowe koło PZW
będzie organizatorem GPx Polski
w Wędkarstwie plażowym, jak też
19. Pucharu Wędkarza Polskiego.
Z upływem wakacji w ostatni
weekend sierpnia „flagowa” impreza wymyślona przez Piotra
Ebel a realizowana przez jedno z
prężniejszych kół PZW w Polsce,
jakim jest darłowskie koło
„Łosoś”, – „Darłowska plaża”, po
której to już na początku września odbędzie się najważniejsza
impreza, jaką będą I Mistrzostwa
Europy z kutrów.
Wędkarzy czekają również imprezy lokalne typu zawody koła
czy też Wędkarski Dzień Dziecka.
W trakcie poszczególnych zawodów Darłowo odwiedzi
wielka rzesza wędkarzy, a wraz z

nimi media i prasa. Wszytko co
się dzieje w organizacji zawodów
wędkarskich w Darłowie to zasługa ogromnej przychylności samorządu miasta z burmistrzem
Arkadiuszem Klimowiczem na
czele mówi Piotr Ebel szef miejscowego koła PZW. Sport wędkarski to ogromna szansa dla naszego miasta i regionu dodaje.

Szczegóły i harmonogram zawodów znajdują się na stronie internetowej koła PZW „Łosoś”. ●

Kontakt
Szczegółowych informacji udziela
Piotr Ebel, tel. 603 118 422
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Siatkarze
w finale wojewódzkim!
Zespół siatkarzy SP3
Darłowo powtórzył
wynik siatkarek
i awansował do finału
wojewódzkiego
w minisiatkówce
w ramach Igrzysk
młodzieży szkolnej.
Na turnieju półfinałowym w
Mścicach w decydującym meczu
chłopcy pokonali Szkołę Podstawową nr 12 ze Szczecina 2:0 i
wraz ze Szkołą Podstawową z
Łękna awansowali do finału wojewódzkiego. Należy zaznaczyć
dobrą grę zespołu szczególnie w
grze obronnej czym zdobyli
uznanie w opinii opiekunów i widowni. Skład zespołu: Karol Witt,
Michał Częścik, Jakub Fryc, Patryk Pyszniak, Tobiasz Basałaj,
Jakub Witt, Damian Banach, Sebastian Feliński, Kacper Płachta,
Adam Fryc. Opiekun zespołu –
Jerzy Roszak.
Szkoła stara się o organizację
jednego z finałów z udziałem
czterech najlepszych szkół podstawowych.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów! ●

Ledwo zakończył się kolarski
puchar na szosie, a już minęła
pierwsza odsłona tegorocznego
Pucharu Polski na torze na welodromie w Pruszkowie w kategorii
juniorek i elity open. Na tym
samym obiekcie już w czerwcu
odbędą się Młodzieżowe Mistrzostwa Polski.
Dwudniowe zmagania naszpikowane były wieloma konkurencjami, niektóre z nich odbywały się w formule open, a
niektóre oddzielnie w kategorii juniorek i elity. Nasze zawodniczki startowały zarówno
w konkurencjach sprinterskich, średniodystansowych

jak i drużynowych odnosząc
wiele sukcesów. Aż dziewięć razy
zawodniczki BCM Nowatex
Uzdrowisko Dąbki Ziemia Darłowska stawały na podium, a
miłym akcentem był uzyskany
przez Katarzynę Kirschenstein
rekord życiowy na dystansie
2000 metrów indywidualnie, tj.
2:32:323.
Poniżej zestawienie wyników
naszych zawodniczek: Konkurencje drużynowe: sprint drużynowy rozgrywany w kategorii open: 2 miejsce wywalczył
duet Dorota Tarczyło, Katarzyna Kirschenstein, 7 miejsce
Karolina Komoś, Patrycja Jacyszyn, 10 Justyna Mazur, Daria
Fabiszak.
W wyścigu drużynowym na
dochodzenie trzecią lokatę wy-

Przedszkolaki
pomagają
Oklaski należą się
maluchom z przedszkola
„Jacek i Agatka”.
Malutka Hania – mieszkanka
Darłowa – cierpi na wrodzoną
łamliwość kości. Każdy może
pomóc dziewczynce, włączając
się w „Nakręconą akcję”. Tak też
uczyniły przedszkolaki z Niepublicznego Przedszkola i Żłobka
„Jacek i Agatka”, które z inicjatywy pani Beaty Ratajczak i przy

Zaproszenie

Siedemset lat
pieczęci i herbu
miasta Darłowa

l

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Darłowskiej i
Darłowski Ośrodek Kultury z okazji
siedemsetlecia II lokacji Darłowa
otwierają w Terminalu Sztuki w Darłowie 17 maja 2012 r. wystawę
p.t. „Siedemset lat pieczęci i herbu
miasta Darłowa”. Z tej okazji zapraszamy do współpracy Czytelników naszych Wiadomości.
Chętnie wypożyczymy na czas
trwania wystawy: znaczki, emblematy, całostki pocztowe, nalepki,
proporczyki, medale, okolicznościowe, monety, druki, wyroby, na
których umieszczony jest herb
miasta Darłowa lub jego stylizowana podobizna albo pieczęć
miasta.
W tej sprawie proszę się kontaktować pod nr tel. 691781771.

Jeśli
potrzebujesz
pomocy

Dziewięć razy podium
Bardzo szybko „rozkręca
się” tegoroczny sezon
kolarski.
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ogromnym wsparciu pani dyrektor Henryki Witkowskiej oraz
całego personelu przedszkola,
wzięły udział w tym przedsięwzięciu. Zebrane nakrętki przekazano już Darłowskiemu Centrum
Wolontariatu.
Akcja trwa nadal, w związku z
czym Niepubliczne Przedszkole
i Żłobek „Jacek i Agatka” serdecznie zachęca do „nakrętkowej” pomocy na rzecz chorej
Hani. ●

walczyła drużyna w składzie
Paulina Menzińska, Justyna
Mazur, Daria Fabiszak.
Konkurencje indywidualne:
keirin elita trzecia lokata dla Darii
Fabiszak, 6. Justyna Mazur, 8.
Paulina Menzińska; keirin juniorek trzecie miejsce Karolina
Komoś, 4. Dorota Tarczyło, 6. Patrycja Jacyszyn.
Wyścig punktowy w open do
finału (24 osoby), do którego zakwalifikowało się 6 naszych zawodniczek: 4. Katarzyna Kirschenstein (1 juniorki), 8. Patrycja
Jacyszyn (4. juniorki), 11. Daria
Fabiszak, 19. Paulina Menzińska,
21. Justyna Mazur.
200 metrów ze startu lotnego
open: 2. Katrzyna Kirschenstein
(1 juniorki), 11. Dorota Tarczyło (4
juniorki), 12. Justyna Mazur, 15.

Paulina Menzińska, 16. Patrycja
Jacyszyn (6. juniorka), 18. Daria
Fabiszak, 23. Karolina Komoś (11
juniorka).
Finał sprintu juniorek: 3. Dorota Tarczyło, 4. Patrycja Jacyszyn, 9. Karolina Komoś
Finał sprintu elity: 5. Paulina
Menzińska, 6. Justyna Mazur, 9.
Daria Fabiszak
2000 metrów indywidalnie
open: 4. Katarzyna Kirschenstein
(1. juniorki), 7. Justyna Mazur, 13.
Daria Fabiszak, 15. Paulina Menzińska
500 metrów indywidalnie
open: 3. Katarzyna Kirschenstein
(2. juniorki), 7. Dorota Tarczyło
(4 juniorki), 12. Karolina Komoś
(7 juniorki), 13. Patrycja Jacyszyn
(8. juniorki), 16. Paulina Menzińska. ●

W ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii Miasta Darłowo na
rok 2011 działają: Punkt Pomocy
Psychologicznej dla Ofiar Przemocy Domowej czynny przy ul.
Franciszkańskiej 2 (budynek
Miejskiego Gimnazjum) w
każdą środę w godz. 16.00 –
18.00. Prowadzonym przez
Panią Karolinę Kaczyńską –
psychologa.
Punkt Terapii w zakresie uzależnień alkoholowych czynny
przy ul. Franciszkańskiej 2 (budynek Miejskiego Gimnazjum)
w każdy piątek w następujących
godzinach: 13.00 – 15.30 – spotkania indywidualne, godz. 15.30
– 17.00 – spotkania grup – godz.
17.00 – 18.30 – spotkania rodzin.
Prowadzony przez Panią Janinę
Lipowiec – specjalistkę terapii
uzależnień.
Punkt Konsultacyjny w zakresie uzależnień alkoholowych, czynny przy ul. Marii
Skłodowskiej Curie 32 (budynek Przychodni pok. 17) w
każdą środę w godz. 14.00 –
17.00. Prowadzony przez Panią
Elżbietę Karnicką – Poradnia
Rodzinna.
Punkt Konsultacyjno-Terapeutyczny Profilaktyka Narkomanii
czynny przy ul. Franciszkańskiej
2 (budynek Miejskiego Gimnazjum) we wtorki w godz. 16.00 –
18.00. Prowadzony przez Pana
Tomasza Mielczarka – psychologa.
Punkt Konsultacyjno-Informacyjny poradnictwo i interwencja
w zakresie przeciwdziałania
przemocy w rodzinie. Czynny
przy ul. Franciszkańskiej 2 (budynek Miejskiego Gimnazjum)
poniedziałki i czwartki w godzinach od 16.00 do 18.00. Prowadzony przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Rodzinie „Na
dzisiaj”. ●

8 DARŁOWO
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