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Dostaliśmy 10 milionów na inwestycję, która zmieni port i Darłówko!
Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nadesłał
do Arkadiusza Klimowicza – burmistrza miasta Darłowo zaproszenie do zawarcia i podpisania umowy o dofinansowaniu przyjętego projektu, pod nazwą - „Połączenie dolnej części rybackiego
portu Darłowo z drogami lokalnymi poprzez budowę ulicy Nadmorskiej”. Podpisanie umowy z udziałem wiceministra rolnictwa
Kazimierza Plocke odbyło się w darłowskim ratuszu 18 kwietnia.
Projekt dotyczy budowy ulicy Nadmorskiej, która będzie przebiegać
od ul. Lotników Morskich do placu manewrowego w zachodniej części portu rybackiego w Darłowie. Droga z kostki brukowej o długości
1328 metrów i szerokości 7 m będzie przebiegać równolegle do nurtu
rzeki Grabowej i będzie jednocześnie stanowić jej wał przeciwpowodziowy. Niezależnie od dojazdu do portu ul. Nadmorska umożliwi
zbudowanie przez samorząd pasa pieszo-jezdnego oraz przyczyni się do
wytyczenia dalszych nieruchomości położonych w Darłówku zachodnim pomiędzy ulicami Marynarską i Nadmorską. Całkowity koszt inwestycji wyniesie 11.630.042 zł. Samorząd ma otrzymać dotacje na
koszty kwalifikowane w wysokości 10.095.706 zł, (czyli na 86,7 %
całego zadania). Jest to największa dotacja jaką otrzymało miasto Darłowo od czasów wstąpienia Polski do Uni Europejskiej. Fundusze na
ten cel będą pochodzić z unijnego programu rybackiego. Łączna suma
dotacji jaką do tej pory otrzymał darłowski samorząd na inwestycje
ze środków UE doszła do 50 mln zł. Rozpoczęcie tej bardzo potrzebnej inwestycji planuje się jeszcze latem 2011, a zakończenie w czerwcu
przyszłego roku.
- Mam nadzieję, że wkrótce podpiszemy z Agencją kolejne umowy o
dotacje - mówi burmistrz A. Klimowicz. - Na dobrej drodze jest rozpatrywanie dwóch naszych kolejnych wniosków. Tym razem ubiegamy
się aż o 35 milionów.

Mszą świętą na rynku uczcimy beatyfikację Jana Pawła II
30 kwietnia (w sobotę) o godzinie 20 na rynku przed ratuszem zostanie odprawiona msza święta. Stanie się to w wigilię wyniesienia na ołtarze Jana Pawła II. Beatyfikacja papieża Polaka nastąpi 1 maja w Rzymie. W przeddzień tego historycznego
wydarzenia duszpasterze wszystkich darłowskich parafii zapraszają darłowiaków do wspólnego spotkania modlitewnego.

Rolnicy wybrali
Pawła Koczana
W niedzielę 3 kwietnia darłowscy
rolnicy (płatnicy podatku rolnego
od gruntów rolnych pow. 1 hektara) wybrali swojego przedstawiciela
do Rady Powiatowej Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w Szczecinie. Kandydowały dwie osoby:
Leszek Dydyna i Paweł Koczan.
P. Koczan zdobył 48 głosów, o 9
więcej niż jego kontrkandydat.
W głosowaniu wzięło udział 87
osób prawnych i fizycznych na
233 uprawnione do głosowania
(26,78%).

W maju rusza
amatorska liga
piłki nożnej
Orlik 2012
Organizatorem rozgrywek jest
Darłowski Ośrodek Kultury. “Dzikie drużyny” mają liczyć minimum
6 zawodników. Najmłodsi piłkarze
muszą mieć ukończone 16 lat. Najstarsi - tu nie ma ograniczenia wieku. Dla drużyn biorących udział
w rozgrywkach przewidziane są
puchary i dyplomy. Organizatorzy
zapewnią wodę mineralną i opiekę
sędziowską.
Zgłoszenia drużyn do 5 maja.
Szczegółowe informacje można
uzyskać pod numerem telefonu
(94) 3142629 lub 606815981.
Opiekunem turnieju będzie Zdzisław Zorn. Mecze rozgrywane będą
na Orliku przy liceum.

Uroczyście podpisano umowę
o dofinansowaniu kosztów
renowacji zabytku

Więcej troci w Wieprzy
Jeszcze przed rozpoczęciem ósmej
sesji Rady Miejskiej w Darłowie
w sali konferencyjnej darłowskiego ratusza w obecności radnych i
mieszkańców podpisano umowę
o dofinansowaniu przez darłowski samorząd kosztów renowacji
i konserwacji zabytkowego prospektu organowego w kościele
Mariackim.
Umowę na dotację w kwocie 36 tys.
zł podpisała z ramienia darłowskiego
samorządu zastępca burmistrza Elż-

bieta Karlińska, a ze strony rzymskokatolickiej parafii p.w. M. B. Częstochowskiej jej proboszcz o Stanisław
Piankowski. Przy tej okazji gwardian
zakonu Franciszkanów wyraził gorące podziękowania burmistrzowi
miasta i radnym za zrozumienie
konieczności dofinansowania kosztów konserwacji i remontu XVII w.
prospektu organowego. Całość prac
przeprowadzanych przez parafię MB
Częstochowskiej w Kościele Mariackim będzie kosztować 92 tys. zł.

Zmiany personalne w DLGR
4 kwietnia na walnym zebraniu
członków Darłowskiej Lokalnej
Grupy Rybackiej dokonano zmian
w składzie zarządu i komitetu ds.
wniosków. W związku z przejściem
do pracy w biurze stowarzyszenia z
zarządu został odwołany Kazimierz
Wojnicz. Na jego miejsce wybrano

Elżbietę Karlińską zastępcę burmistrza Darłowa, która została wiceprezesem DLGR. Z pracy w Komitecie,
w związku z przejściem do biura stowarzyszenia zrezygnował Sławomir
Herman. Na Jego miejsce wybrano
Zbigniewa Grosza przewodniczącego rady miejskiej w Darłowie.

Wieczorem 8 kwietnia ujście rzeki
Wieprzy do darłowskiego awanportu zarybiono kilkunastocentymetrowym narybkiem troci. Wpuszczono
7590 sztuk smoltów. Akcja odbyła
się w ramach realizacji projektu „Zarybiania polskich obszarów morskich”.
1000 sztuk było oznakowane czerwonym znaczkiem. Były to rybki
wielkości kilkunastu centymetrów
wyhodowane w Stacji Hodowli Ryb
Łososiowatych Podgóry i przywiezione samochodem ciężarowym w

trzech zbiornikach wodą. Dzięki
oznakowaniu możliwe będzie przeprowadzenie badań dotyczących
efektywności zarybień. Przywiezione
ryby, przybyły w doskonałej formie.
Smolty razem z wodą spuszczono
specjalnym rękawem do wód Wieprzy. Operacja zarybiania smoltami o wartości ok. 30 tys. zł została
sfinansowana przez okręg Polskiego
Związku Wędkarskiego w Koszalinie, ze składek wędkarzy oraz z rządowego programu „Zarybiania polskich obszarów morskich”.

Spotkanie z Marią
Czubaszek

Udany koncert
Antoniny Krzysztoń

2 maja Darłowski Ośrodek Kultury
zaprasza na spotkanie z dziennikarką, felietonistką i satyrykiem Marią
Czubaszek. Spotkanie autorskie rozpocznie się o godz. 19:00 2 maja.
Poprowadzi je znany dziennikarz tygodnika „Polityka” Cezary Łazarewicz. Miejsce: Sala Królewska w Gościńcu Darłowo przy ul. Powstańców
Warszawskich (dawny dom kultury).
Bilet wstępu 5 złotych. Ilość miejsc
ograniczona.

15 kwietnia kościół mariacki wypełniło aż 400 wielbicieli talentu Antoniny Krzysztoń. Znaną pieśniarkę
do Darłowa zaprosił Darłowski
Ośrodek Kultury. Artystka przypomniała swoje największe przeboje.
Ponad godzinny koncert zakończyła
“Perłowa łódź”. Występ nie był
biletowany. DOK dziękuje ojcom
franciszkanom za udostępnienie
świątyni.

Acid Drinkers, Muniek Staszczyk i Kobranocka
zagrają na Zlocie na Patelni
Darłowo
w radzie
Euroregionu
30 marca w Szczecinie obradowało
walne zebranie delegatów Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania. Członkiem tego
stowarzyszenie jest od wielu lat
Darłowo. Delegaci wybrali nowe
władze na kolejną 4-letnią kadencję. Arkadiusz Klimowicz burmistrz Darłowa powołany został
do Rady Euroregionu. Wcześniej
A. Klimowicz przez dwie kadencje zasiadał w zarządzie Pomeranii.
Radę Euroregionu tworzą delegaci
z Niemiec, Szwecji i Polski. Burmistrz Darłowa został jednym z
sześciu polskich delegatów.

Mocną stroną tegorocznego Zlotu Pojazdów Wojskowych i Grup Rekonstrukcji Historycznych będzie
gwiazdorska obsada sceny muzycznej - zapowiada
Krzysztof Walków kierownik referatu promocji
miasta, odpowiedzialny za organizację imprezy. Zlot na Patelni będzie ucztą nie tylko dla miłośników
wojskowości ale również dla fanów rocka, bluesa i
raegge.
Wystąpią Muniek Staszczyk i Świadomość (czwartek), Kobranocka i Tortilla (piątek), Acid Drinkers
(sobota).
Dużą atrakcją będzie udział conajmniej kilku grup
rekonstrukcji historycznych, wśród nich tak renomowanych jak Muzealna Grupa Rekonstrukcji Historycznej z Sochaczewa czy Task Force North-”Viking”.
Ta ostatnia ekipa odtwarza żołnierzy koalicji walczących w Iraku z armią Saddama Huseina.
- W tym roku spodziewany się rekordowej liczby
uczestników ponieważ po kilku latach Zlot znów
będzie bezpłatny - zapowiada Krzysztof Walków. Mamy już prawie komplet handlowców, którzy będą
chcieli obsługiwać Zlot. Na ostatnie wolne miejsca
zapraszamy jeszcze przedsiębiorców z Darłowa. To na
ich udział szczególnie liczymy - zachęca K. Walków.

Muzealna Grupa Rekonstrukcji Historycznej z Sochaczewa

Przetarg na dokończenie przebudowy
boiska Darłovii rozstrzygnięty
Na drugi nieograniczony przetarg
na „Budowę boiska sportowego
w Darłowie” przy ul. Sportowej
wpłynęło siedem następujących
ofert cenowych:
1. Panorama II Sp. z o.o., w Gdyni
- 1.982.072,06 zł;
2. Dariusz Kaszuba, Firma Kaszub,
Kiełpino - Leszno -2.090.611,96 zł
3. Polcourt SA Warszawa 1.847.571,71 zł;
4. Panpro Sport Spółka Jawna,
Warszawa - 1.812.613,04 zł;
5. Firma Ogólnobudowlana
„ARAT”, Krzysztof Makurat, Sianowo - 1.693.546,03 zł;
6. Franciszek Dorosiński, zakład
Inżynieryjno - Budowlany, Darłowo
-2.053.592,92 zł
7. Rodbud Gryfice, Janusz Rodkiewicz, Gryfice - 2.438.282,90 zł
Kosztorys opiewał na sumę
2.674.648,97 zł. Zatem przetarg
wygrała Firma Ogólnobudowlana
Sianowo, która zaoferowała najniższą cenę. - Obecnie czekamy na
uprawomocnienie wyboru - mówi

- Boisko sportowe wraz
z bieżnią będzie już
gotowe za kilka dni.
- informuje Wojciech
Wiśniowski starosta
sławieński. - Uczniowie
będą mogli korzystać
także z bieżni podczas
zajęć wychowania
fizycznego.
Kończy się budowa
Orlika na osiedlu
Wyspiańskiego. Boisko jest budowane z
dotacji finansowych
ministerstwa sportu,
marszałka województwa zachodniopomorskiego i budżetu
Darłowa.
Andrzej Słoma kierownik referatu
integracji europejskiej i inwestycji i
dodaje. Jeszcze w tym miesiącu planujemy przekazanie placu budowy

wykonawcy. Planowany termin zakończenia inwestycji 31 lipca 2011.
Koszt przebudowy boiska jest w połowie finansowany z unijnego funduszu regionalnego.

Darłowskie Centrum Wolontariatu
rozdaje granty
Darłowskie Centrum Wolontariatu 15 kwietnia ogłosiło w ramach
Programu Działaj Lokalnie, II konkurs dla organizacji pozarządowych i
grup nieformalnych z terenu powiatu sławieńskiego.
„Działaj Lokalnie” to program Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Akademię
Rozwoju Filantropii w Polsce.

Zmiany przy zamku

Program wspiera projekty, które
inicjują współpracę 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. Wnioski można składać do 25 maja 2011 r. drogą elektroniczną, pocztową lub osobiście.

Rozpoczęła się przebudowa otoczenia Zamku Książąt Pomorskich w
Darłowie. Uzgodniony z konserwatorem zabytków projekt przewiduje
położenie nowych nawierzchni ulic i
chodników z kostki kamiennej i płyt
granitowych. Przebudowa obejmie
restaurację fragmentu murów oporowych od strony rzeki Wieprzy, dawnego Kanału Młyńskiego oraz muru
na placu przed Zamkiem.
W miejscu, gdzie ulica Krótka przecina dawną fosę zostanie zbudowany
niewielki mostek. Wszelkie mury

zostaną wykonywane z cegły gotyckiej i naturalnego kamienia. Przed
Zamkiem od strony przedszkola zamontowane zostaną ławki i latarnie.
Renowacji zostanie poddany także
most przy ul. Zamkowej.
Całość inwestycji będzie przystosowana do poruszania się osób niepełnosprawnych. Planowany termin
zakończenia prac to 31 maja 2011 r.
Prace wykonuje firma „Krężel” z Kobylnicy. Ich koszt to 542 tys. zł.
źródło: www.gk24.pl

Otwarto park linowy

W ramach konkursu przewidywane
jest przyznanie dotacji nieprzekraczających 6.000 zł. Do rozdania jest
prawie 30 tysięcy złotych.
Dodatkowych informacji udziela
Darłowskie Centrum Wolontariatu,
ul. Królowej Jadwigi 3; 76-150 Darłowo, tel. 781 830 005 ;
wolontariat.darlowo@gmail.com
www.wolontariat.com.pl
Atrakcje dostosowane są do wieku i umiejętności dzieci.

16 kwietnia Darłówko wzbogaciło
się o kolejną atrakcję dla mieszkańców i turystów. Powstał „Wielopoziomowy Park Linowy Nad
Bałtykiem”. Park oferuje 60 atrakcji
linowych na czterech trasach.
Przejście jedną z tras, w zależności
od stopnia trudności kosztuje od 20
do 40 złotych. Nie ma limitu czasu.
Park linowy czynny jest codziennie
w godzinach 10 – 22. Kontakt: tel.
533-555-140,
www.nad-baltykiem.com

Darłowską „trójkę” czeka komputerowa i informatyczna rewolucja
Andrzej Protasewicz dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 3 przygotował program informatyzacji
i komputeryzacji tej największej
darłowskiej podstawówki. Cyfrowa rewolucja rozpocznie się
już od nowego roku szkolnego
2011/2012.
Projekt zakłada w pierwszym etapie
całkowitą modernizację dwóch istniejących w szkole pracowni komputerowych. Wysłużone pecety zostaną
zastąpione przez laptopy. Będzie ich
w każdej pracowni 28 sztuk. Każde
dziecko popracuje na oddzielnym
nowoczesnym komputerze. W tym
samym czasie dla 15 sal dydaktycznych zostaną zakupione zestawy
składające się z laptopa, projektora
multimedialnego i ekranu projekcyjnego. Umożliwi to nauczycielom
prowadzenie lekcji z wykorzystaniem internetu i nowoczesnych programów komputerowych. W całej
szkole będzie również dostępny internet bezprzewodowy.

Drugi etap informatyzacji „trójki”
obejmie stworzenie czterech specjalnych sal dydaktycznych wyposażonych dodatkowo w dotykową tablicę
interaktywną. Tablice interaktywne
są z jednej strony dużym ekranem
projekcyjnym, z drugiej zastępują
myszkę i klawiaturę. Dzięki temu
osoba stojąca przy tablicy ma możliwość obsługiwania komputera, uruchamiania dowolnych programów
oraz jak w przypadku tradycyjnych
tablic, pisania i rysowania. Tablice
będą mobilne.
W szkole docelowo mają powstać
również dwie w całości skomputeryzowane pracownie językowe do
nauki angielskiego i niemieckiego.
Zorganizowane zostaną w ten sposób, że każde dziecko będzie mieć
swoje oddzielne stanowisko ze słuchawkami i mikrofonem, umożliwiające mu rozmowę z innym
uczniem lub lektorem w taki sposób,
że nie zakłóci to nauki pozostałym
dzieciom. Nauczyciel będzie miał

podsłuch wybranej pary uczniowskiej, będzie mógł kontrolować taką
rozmowę. Dzięki nowoczesnemu
oprzyrządowaniu możliwe będzie
nagrywanie wybranych fragmentów
lekcji i dowolne ich odtwarzanie.
Innym elementem programu dyrektora Protasewicza jest wyposażenie
siedmiu klas lekcyjnych dla uczniów
z klas 1 - 3 w zestawy złożone z
dwóch komputerów stacjonarnych.
Komputery wykorzystywane będą
w procesie dydaktycznym. Koszt
tej rozłożonej na 2 lata szkolne inwestycji ma wynieść ok. 200 tysięcy
złotych.
- Poprosiłem dyrektora Protasewicza
o sporządzenie takiego programu
- mówi burmistrz A. Klimowicz. Dodatkowo zastanawiamy się nad
jeszcze jednym elementem - zakupem 110 laptopów dla wszystkich
uczniów klas czwartych. To koszt ok.
100 tysięcy złotych. Czwartoklasiści rozpoczynają lekcję informatyki.
Wyposażenie ich w indywidualne

komputery, które byłyby własnością
szkoły z pewnością dałoby dobre
efekty. Laptopy uczniowie mogliby
zabierać do domów - uzupełnia burmistrz.
Osobiste komputery służyłyby
uczniom przez 3 lata do ukończenia
6 klasy.
- Ten element programu jest najbardziej dyskusyjny. - dodaje A Klimowicz. - Zdecydowanie się na zakup
komputerów dla uczniów oznaczać
będzie, że co roku wydawalibyśmy
na to ok. 100 tysięcy złotych. To
sporo. Musimy to jeszcze przedyskutować.
Arkadiusz Klimowicz informuje jednocześnie, że zgłosił szkołę podstawową nr 3 wojewodzie i kuratorowi
oświaty do programu pilotażowego
przygotowywanego przez rząd. Ma
on polegać na tym, że w nowym
roku szkolnym pewna grupa szkół
w Polsce otrzyma laptopy dla pierwszoklasistów.
- Poprosiłem wojewodę i kuratora,

by uwzględnili „trójkę” przy realizacji tego programu. Usłyszałem zapewnienie, że będą o nas pamiętać.
W najbliższym czasie, w porozumieniu z dyrekcjami gimnazjum i liceum
powstaną programy komputeryzacji
również tych szkół. Zmiany nie ominą także przedszkola nr 2. Burmistrz
szacuje, że koszt unowocześnienia
wszystkich samorządowych placówek oświatowych wyniesie ok. 500
tysięcy złotych.
- Chcemy, by nasze szkoły uczyły nowocześnie a dzieci i młodzież mieli
dostęp do zdobyczy techniki XXI
wieku - zapowiada A. Klimowicz. Jeszcze przed wakacjami chcę kompleksowy program informatyzacji i
komputeryzacji szkół i przedszkola
samorządowego przedstawić radzie
miejskiej. Liczę, że radni poprą te
zmiany i w ciągu dwóch - trzech lat
dokonamy cyfrowej rewolucji w naszych placówkach. Chciałbym zacząć
już w tym roku od „trójki” - kończy
A. Klimowicz

PRZETARGI

Burmistrz Miasta Darłowo ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości o łącznej powierzchni 1595m2 składającej się z: działki gruntu oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 15/2 o powierzchni 1383m2, zabudowanej budynkiem usługowo-mieszkalnym o
powierzchni użytkowej 1046,16m2, oraz działki oznaczonej numerem 14/5 o powierzchni 212m2 .
Obie działki położone są w obrębie 9 m. Darłowo przy ulicy 1-go Maja 11-13 i objęte księgą wieczystą KW
nr 27829. Przedmiotowa nieruchomość posiada pełne uzbrojenie techniczne.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jest to teren przeznaczony jest pod zabudowę
śródmiejską mieszkalno-usługową. Nieruchomość zlokalizowana jest częściowo w strefach B i K ochrony
konserwatorskiej na terenie Starego Miasta wpisanego do rejestru zabytków, a budynek dawnej mleczarni chroniony jest na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.     
W umowie sprzedaży nieruchomości (zawartej w formie aktu notarialnego) na działce nr 15/2 w obrębie
9 m. Darłowo zostaną ustanowione służebności gruntowe polegające na :             
1) prawie przebiegu kanalizacji deszczowych K150, K 200 i dostępu do nich na rzecz każdoczesnych ich
właścicieli,
2) gólnopublicznego prawa dojścia do działki gruntu oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr
15/1 położona w obrębie 9 m. Darłowo oraz prawie dojazdu na rzecz każdoczesnych jej właścicieli.
Wyżej opisana nieruchomość wolna jest od wszelkich praw i obciążeń na rzecz osób trzecich.                                                 
Miasto nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wady ukryte w zbywanej nieruchomości.
Cena wywoławcza nieruchomości - 860.000,00 zł .
Postąpienie – nie mniej niż 8.600,00 zł
Nabywca zostanie zobowiązany w umowie sprzedaży do zrealizowania zagospodarowania nieruchomości
zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i do zachowania następujących
terminów :
1) rozpoczęcia zabudowy ( wybudowania fundamentów ) w terminie 2 lat od daty zawarcia umowy w formie
aktu notarialnego,
2) zakończenia zabudowy lub wykonania robót budowlanych polegających na zagospodarowaniu istniejącej
zabudowy, w terminie 4 lat, licząc od dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego. Za zrealizowanie
powyższego zobowiązania uważa się spełnienie odpowiednio warunków, o których mowa w art. 54 lub art. 55
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane ( tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623).
Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest od podatku VAT.
   Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu zbywanej nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr
102, poz. 651 z późn. zm.), upłynął 28 lutego 2011 roku.
   Szczegółowe informacje w zakresie obciążeń i zobowiązań, dotyczących przedmiotowej nieruchomości,
zawarte są w warunkach przetargu .
Przetarg odbędzie się w dniu 10 czerwca 2011 roku w sali konferencyjnej numer 22 Urzędu Miejskiego w Darłowie, o godzinie 10.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu, w wysokości -   86.000,00 zł,
które musi wpłynąć do dnia 06 czerwca 2011 roku na konto   Urzędu Miejskiego w   Darłowie w   Bałtyckim   Banku Spółdzielczym w Darłowie numer 09 8566 0003 0001 1149 2000 0002. Na dowodzie wpłaty,
który podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu należy podać numer geodezyjny lub numer porządkowy nieruchomości, której wadium to dotyczy.
   Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym
uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.
   W przypadku uchylenia się uczestnika, który   wygrał przetarg, od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, wniesione przez niego wadium przepada na rzecz organizatora przetargu.
   Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu
dowodu wniesienia wadium oraz w oryginale dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby obecnej na
przetargu, pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie w przypadku występowania pełnomocnika, a w
przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej , a podlegających wpisom do rejestrów – aktualny (3 miesiące) odpis z rejestru, właściwe pełnomocnictwa sporządzone notarialnie, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.
W przypadku przystąpienia do przetargu przez jednego z małżonków, nabywającego nieruchomość
do wspólnego majątku, konieczne jest przedłożenie komisji przetargowej pisemnego wyrażenia zgody
współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu, na jej nabycie.
   Warunkiem nabycia nieruchomości jest wpłata kwoty osiągniętej w przetargu w całości przed zawarciem
aktu notarialnego. Nabywca ponosi wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości oraz koszty związane z okazaniem granic nieruchomości.
     Ogłoszenie i warunki przetargu zamieszczono na stronie internetowej www.darlowo.pl, w biuletynie informacji publicznej.
     Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z warunkami przetargu oraz dokumentacją
dotyczącą ww. nieruchomości, które dostępne są do wglądu w pokoju numer 26-27 w Urzędzie Miejskim w Darłowie oraz na tablicy ogłoszeń od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia.
     Dodatkowe informacje można uzyskać osobiście w pokoju numer 26-27 lub pod numerem telefonu
94 314 22-23 wew. 242.
     Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

„Wiwat maj, trzeci maj
dla Polaków błogi raj”
Tegoroczne darłowskie obchody
Święta Konstytucji 3 Maja rozpoczną się w w kościele mariackim. O godzinie 10:30 zostanie
odprawiona msza święta za Ojczyznę. Następnie wszyscy uczestnicy z kompaniami honorowymi,
pocztami sztandarowymi i gośćmi
przejdą na plac Marszałka Józefa Piłsudskiego. Pod pomnikiem

1000-lecia Państwa Polskiego odbędzie się patriotyczna manifestacja.
Po jej zakończeniu Darłowski
Ośrodek Kultury zaprasza wszystkich na rodzinną majówkę na Wyspie Łososiowej. Festyn z wieloma
atrakcjami dla dzieci potrwa do
wieczora.
Serdecznie zapraszamy!

WAŻNE! DOWODY OSOBISTE
W związku z upływem w styczniu 2011 r. dziesięcioletniego
okresu ważności pierwszych
dowodów osobistych wydawanych od 2001 r., przypominamy wszystkim mieszkańcom
o konieczności sprawdzenia
terminu ważności posiadanych dowodów osobistych.
Dowody te będą automatycznie unieważniane z urzędu z
upływem 10 lat od daty wydania
dowodu osobistego (daty wpisanej
w dokumencie). Wniosek o wydanie
nowego dowodu osobistego należy
złożyć przynajmniej miesiąc przed

upływem dziesięcioletniego okresu
ważności.
Dowody osobiste, które stracą ważność nie będą uprawniały do posługiwania się nimi.

