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Belgowie znowu kupują ziemię w Darłówku
W przetargach, które odbyły się 22 i 23 listopada belgijska firma Darłówko Development wylicytowała 3 działki
w Darłówku Wschodnim przy ul. Słowiańskiej.
16,5 miliona złotych - tyle belgijscy inwestorzy zapłacą miastu
za niewiele ponad dwa hektary nadmorskiego lasu bezpośrednio
przy plaży. To ta sama firma, która wcześniaj zapłaciła miastu
ponad 12 milionów złotych za półtora hektara nad morzem w
Darłówku Zachodnim.
Przy ul. Słowiańskiej Belgowie zamierzają wybudować, wkomponowane w zieleń, apartamentowce o wysokości 25 metrów.
Parter budynków przeznaczony będzie na sklepy, restauracje i
inne ogólnodostępne lokale. Dzień wcześniej, 21 listopada polska firma Novdom Baltic - której głównym udziałowcem jest
znany przedsiębiorca Zbigniew Sosnowski - wylicytowała prawo
własności do dwóch innych nadmorskich działek o pow. niespełna hektara oferując miastu 6,6 mln złotych. Tu również powstanie kompleks usługowo - mieszkalny.
Łącznie za swoje nadmorskie ziemie przy ul. Słowiańskiej budżet
Darłowa wzbogaci się o ponad 23 mln złotych.
Pieniądze wpłyną do miejskiej kasy najprawdopodobniej w połowie przyszłego roku. Na co zostaną przeznaczone?
- W całości na miejskie inwestycje - deklaruje burmistrz Arkadiusz Klimowicz. - Zaplanowaliśmy na rok przyszły wiele przedsięwzięć, które zostaną sfinansowane z tych dochodów. Są to strategiczne inwestycje: w szkołach i drugi etap budowy obwodnicy.

Takiego placu zabaw nie ma
w powiecie nikt!
W piątek 25 listopada odebrano w Darłowie od wykonawcy
urządzony w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła”
plac zabaw położony na terenie
Szkoły Podstawowej nr 3 im.
Żołnierzy WOP. Pomysłodawcą tej inwestycji jest dyrektor
“Trójki” Andrzej Protasewicz.
Niecałe dwa miesiące trwała realizacja miejskiej inwestycji pod nazwą
„Przygotowanie terenu, dostawa
oraz montaż urządzeń na potrzeby
wykonania szkolnego placu zabaw
w ramach programu „Radosna Szkoła”. Realizatorem inwestycji była
renomowana firma niemiecka Wehrfritz, mająca we Wrocławiu swoją
spółkę córkę. Inwestycję zgodnie z
przetargiem zrealizowano za kwotę 223.990 zł.
Zgodnie z projektem został wykonany plac zabaw o powierzchni 500
m2, w tym 275 m2 wyłożonych pomarańczowo-niebieską bezpieczną
nawierzchnią amortyzującą upadki.
Na placu zabaw zamontowano takie
urządzenia zabawowe jak n.p.: tzw.

ptasie gniazdo, drążki do podciągania się, wieża z pomostem i zjeżdżalnią, belka do balansowania, most z
talerzykami do balansowania, tunel
linowy z poręczami i inne. Plac zabaw powstał w ramach rządowego
programu „Radosna Szkoła”, który
wspiera zarówno publiczne jak i nie
publiczne szkoły podstawowe udzielając im 50. procentowego wspar
cia finansowego przeznaczonego na
zakup pomocy dydaktycznych do
miejsc zabaw w szkole i na urządze
nie szkolnego placu zabaw. Program
„Radosna Szkoła”, ukierunkowany

na realizację ogólnej idei, zapew
nienia najmłodszym uczniom wła
ściwego rozwoju psychofizycznego,
zakłada stworzenie w szkołach wa
runków do aktywności ruchowej,
porównywalnych ze standardami
wychowania przedszkolnego.
Drewniane elementy w urządzeniach
zabawowych zostały wykonane z
pięciokrotnie klejonego modrzewia.
Plac dla dzieci w wieku od 6 do 10
lat jest ogrodzony i monitorowany.
Darłowski samorząd otrzymał na
całą inwestycję pięcioletnią gwarancję.

Złote Gody państwa Ciechanowskich
18. Sesja Rady Miejskiej w Darłowie rozpoczęła się od
uroczystego wręczenia Medali za Długoletnie Pożycie
Małżeńskie państwu Tadeuszowi i Irenie Ciechanowskim, obchodzącym pięćdziesięciolecie małżeństwa.
W imieniu Prezydenta RP Arkadiusz Klimowicz - burmistrz miasta Darłowa wręczył szanownym jubilatom
Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie kwiaty i list
gratulacyjny. Radni i mieszkańcy miasta biorący udział
w tym wydarzeniu odśpiewali jubilatom sto lat.
Ślub wzięli państwo Ciechanowscy 20 maja 1961 roku.
Dochowali się trzech synów, wszyscy są zawodowymi
wojskowymi oraz siedmiu wnuków i jednej prawnuczki.
Pan Ciechanowski od ponad czterdziestu lat zajmuje się
pszczelarstwem.

Stypendia premiera

dla darłowskich uczniów

Patrycja Kasińska

Stypendia premiera przyznaje się tylko jednemu uczniowi
danej szkoły, której ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości. Kandydat
powinien otrzymać promocję z
wyróżnieniem, uzyskując przy
tym najwyższą w danej szkole
średnią ocen lub wykazywać
szczególne uzdolnienia, w co
najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe
wyniki, a w pozostałych - wyniki, co najmniej dobre.
Łukasz Radziński
darłowianin
uczeń klasy II w Zespole Szkół im.
S. Żeromskiego niedawno odebrał
dyplom i pierwszą ratę stypendium
premiera. Łukasz ma najwyższą w
szkole średnią 5,20. Jego ulubione
przedmioty to: biologia, chemia,
fizyka oraz matematyka i historia.
Łukasz uczy się języka angielskiego
i niemieckiego. Ponadto pasjonuje się informatyką. Od dwóch lat z
dobrymi rezultatami plasuje się w
finałach olimpiad biologicznej i chemicznej. Pieniądze ze stypendium
przeznaczy na osprzęt komputerowy.

Łukasz Radziński

Zamierza po ukończeniu Liceum
studiować na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie lub na Uniwersytecie Warszawskim. Po ukończeniu
studiów pragnie zostać naukowcem.
Patrycja Kasińska uczy się w Zespole
Szkół Morskich w III klasie. Wkrótce będzie technikiem hotelarstwa.
Pochodzi z Jarosławca, gdzie ukończyła miejscowy Zespół Szkół.
Jej średnia ze wszystkich przedmiotów jest najlepsza w ZSM i wynosi
5,12. Ulubione przedmioty Patrycji
to: historia, polski i matematyka.
Uczy się języka angielskiego i niemieckiego. Ostatnio była laureatką
Konkursu Recytatorskiego w Koszalinie, a wcześniej otrzymała nagrodę
ze recytacje poezji Cypriana Kamila
Norwida. Po ukończeniu Technikum zamierza studiować prawo na
Uniwersytecie Mikołaja Kopernika
w Toruniu. Kocha muzykę. Uczy się
po południu w Szkole Muzycznej II
stopnia w Koszalinie. Tam też gra w
zespole Big Bandowym na saksofonie. Pieniądze z otrzymanego stypendium przeznaczy w przygotowanie do studiów.

Wyróżnienia dla kombatantów

W darłowskim ratuszu 7 grudnia odbyło się uroczyste spotkanie darłowskiego zarządu
Związku Kombatantów RP i
Byłych Więźniów Politycznych.
Spotkanie prowadził prezes
Kazimierz Kuligowski.

W imieniu prezesa Zarządu Głównego gen dywizji Wacława Szklarskiego okolicznościowe dyplomy
weteranom wręczył burmistrz A.
Klimowicz. Otrzymali je: p.por.
Czesław Jałoszyński z okazji 90 -lecia
urodzin, por. Jan Kotara z okazji 85
rocznicy urodzin i por. Jan Krysz-

czuk z okazji 95. rocznicy urodzin (J.
Kryszczuk był nieobecny na spotkaniu. Treść dyplomów jest następująca: „Uczestnikowi II wojny światowej za męstwo i ofiarność w walce
o wyzwolenie naszej Ojczyzny Rzeczypospolitej Polskiej i za wieloletnią
pracę przy powojennej odbudowie

Powiększymy port

kraju. Przyczynianie się do rozwoju
narodowej gospodarki i umacnianie
obronności Polski oraz za wieloletnią
działalność członkowską w szeregach
Związku Kombatantów RP i Byłych
Więźniów Politycznych”.
Burmistrz zadeklarował, że w roku
przyszłym uzupełnione o nowe na-

Budowa pierwszego etapu darłowskiej obwodnicy zakończona

Od kilku dni piesi, rowerzyści
i wszelkiego rodzaju pojazdy
korzystają z ronda Pionierów
Ziemi Darłowskiej i ulicy Sportowej.
Wizualizacja z nasiesionym zarysem nowego basenu rybackiego obok rzeki Grabowej. Na sąsiedniej działce pokazujemy jak być może będzie wyglądał portowy browar.

W 2012 roku rozpocznie się w
Darłowie największa od kilkudziesięciu lat inwestycja dla
rybaków. Będzie to „Budowa
nowego basenu rybackiego” i
przedłużenie Nabrzeża Słupskiego.
Basen rybacki będzie usytuowany
w Darłówku zachodnim w narożu
gdzie rzeka Grabowa uchodzi do
Wieprzy.
Basen rybacki o powierzchni 21.790
m2 będą okalały w północnej części
nabrzeże płytowe o długości 173 m,
skarpowe o długości 156 m w zachodniej części oraz oczepowe o długości 68 m. Wnętrze basenu będzie
podzielone na trzy obszary za pomocą pomostów pływających kotwiczonych do stalowych pali rurowych.
Każdy cumujący kuter będzie mógł
korzystać z dostawy wody pitnej i
energii elektrycznej. Zarówno basen
rybacki jak i pomosty będą oświetlone lampami i latarniami z wysięgnikami.
Akwen podzielono na trzy części ze

względu na głębokość:
część północna o powierzchni 8750
m2 przeznaczona dla jednostek największych będzie miała głębokość
techniczną -3,80 m i dopuszczalną 4,40 m,
część środkowa przeznaczona dla
średnich i małych jednostek, o powierzchni 7300 m2 będzie mieć głębokość techniczną- 3,50 m i dopuszczalną - 4 m,
część południowa przeznaczona dla
jednostek małych o powierzchni
5740 m2, będzie mieć głębokość
techniczną - 2,50 m i dopuszczalną
- 3,30 m
Basen pomieści ogółem 50 jednostek rybackich, w tym dużych o długości ponad 18 m - 13 szt., średnich
o dł. 14 m -24 szt. i małych 13 szt.
Łodzie i kutry będą mogły korzystać
ze slipu o długości 30 m. Przez basen rybacki będzie przepływać woda
bieżąca z rzeki Grabowej do Wieprzy
za pomocą specjalnego przepustu o
średnicy 600 mm. Wokół basenu ry-

backiego będą drogi i place składowe
o łącznej powierzchni 11615 m2.
Wartość projektu dotyczącego budowy basenu rybackiego wynosi
22 355 685 zł
Dofinansowanie - 100% kosztów
kwalifikowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rybackiego.
Razem z budową basenu rybackiego
ruszy przedłużenie Nabrzeża Słupskiego.
Oba projekty o wartości 35,1 mln zł
realizowane będą w ramach środka
3.3. Inwestycje w portach rybackich,
miejscach wyładunku i przystaniach
Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa
i nadbrzeżnych obszarów rybackich
2007-2013”.
- Po uzyskaniu pozwolenia na budowę na początku przyszłego roku
ogłosimy przetarg na realizację tej
potrzebnej inwestycji - mówi Tomasz
Breszka zastępca kierownika referatu
integracji europejskiej i inwestycji w
Urzędzie Miejskim w Darłowie.

zwiska zostanie lapidarium poświęcone kombatantom znajdujące się na
Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego.
Miasto wspomoże również publikację książkową dotyczącą kombatantów Ziemi Darłowskiej.

Zakończona i odebrana ulica Sportowa połączyła ze sobą dwie ważne
arterie miejskie Aleje Jana Pawła II
i ulicę Morską. Zbudowano ją na
zasadzie tzw. „schetynówki”, czyli w oparciu o Narodowy Program
Przebudowy Dróg Lokalnych 20082011. Na budowę tej ulicy o długości 1222 m darłowski samorząd
otrzymał dofinansowanie z budżetu
województwa zachodniopomorskiego w wysokości 3 mln zł. Całość
29 listopada, podczas sesji rady
miejskiej, burmistrz Arkadiusz Klimowicz wręczył w imieniu marszałka województwa srebrną Odznakę
Gryfa Zachodniopomorskiego Dorocie Jaźwińskiej. Wieloletniej nauczycielce i dyrektor Zespołu Szkół
im. Stefana Żeromskiego.
Podczas tej samej sesji medal z rąk
burmistrza odebrał także Leszek
Walkiewicz. Tym razem był to medal Komisji Edukacji Narodowej
przyznany L. Walkiewiczowi za
działania edukacyjne, które prowadził pracując jako nauczyciel.

inwestycji kosztowała 6,45 mln
zł
Oświetlona, asfaltowa jezdnia
ul. Sportowej ma 7 metrów szerokości i oddzielony pasem zieleni ciąg
pieszo-rowerowy. Chodnik i ścieżka
rowerowa zostały wykonane z kostki
betonowej.
Drugi etap budowy obwodnicy
będzie przebiegał od alei Wojska
Polskiego do ulicy Portowej. Trzeci etap będzie obejmował budowę
mostu wiszącego nad rzeką Wieprzą
w miejscu obecnej kładki „Kutrowskiej” wraz z dwoma rondami i krótkimi odcinkami ulic. Inwestorem
trzeciego etapu budowy obwodnicy
ma być Zachodniopomorski Zarząd
Dróg Wojewódzkich w Koszalinie.

Dorota Jaźwińska w trakcie uroczystości.

Darłowska Laponia Św. Mikołaja
W niedzielę 4 grudnia z inicjatywy Joanny Witkowskiej i
Doroty Kuriaty z Darłowskiego Centrum Wolontariatu,
odbyła się Darłowską Laponię Świętego Mikołaja.
To już po raz trzeci wolontariusze ziemi darłowskiej przy
wsparciu licznych darczyńców na rynku pod Rybakiem przebranym za Św. Mikołaja zorganizowali przystanek dla przybyłego z Laponii Św.
Mikołaja. Staromiejski rynek przemienił się w
świąteczny kiermasz i warsztaty Św. Mikołaja. Tegoroczną Laponię w Darłowie wsparł
Prezydent RP Bronisław Komorowski kilkoma wielkimi pakami puzzli z widokiem
pałacu prezydenckiego.
Na estradzie przez cały czas prezentowały swoje umiejętności wokalne i taneczne przedszkolaki, uczniowie szkół
podstawowych,
gimnazjal-

W rolę Św. Mikołaja wcielił się dyrektor szkoły podstawowej nr 3. Andrzej Protasewicz.

Dorota Kuriata i Joanna Witkowska

nych i licealnych, oraz kilka grup tanecznych od najmłodszych po kilkunastolatków skupionych w Szkole Tańca TOP TOYS. Po każdorazowym
zakończeniu występów młodzi kandydaci na artystów estrady wracali z
mikołajowymi upominkami. Dużym powodzeniem cieszyły się „Darłowsko - Lapońskie Warsztaty Stroikowe” i „Zaczarowane bombki”, gdzie przy
pomocy instruktorów i wolontariuszy dzieci wykonywały stroiki i ozdoby
świąteczne oraz malowały bombki w oparciu o własne fantazje i pomysły.
Przygotowane wcześniej stroiki i ozdoby świąteczne wykonały dzieci ze
Szkolnych Klubów Wolontariatu. Radne Dorota Podgórska i Krystyna
Różańska zachęcały dzieci do pisania, rysowania i wysyłania przez „Elfową Pocztę” kartek do Św. Mikołaja. Koło Fortuny kręciło się bez przerwy
jednym dając wygrane, a innym na pocieszenie słodycze. Ciasta, ciastka,
ciasteczka i inne świąteczne wyroby wraz z cynamonową herbatką smakowały dzieciom, ich rodzicom i dziadkom.
W połowie imprezy dwukonną dorożką zajechał prosto z Laponii Św. Mikołaj oczekiwany i gorąco witany przez wszystkich uczestników. Ze sobą zabrał wór prezentów. Po serdecznym powitaniu białobrody Mikołaj usiadł na
przystrojonym krześle i rozdawał dzieciom prezenty. Wolontariusze zbierali
do puszek datki, a grupa Latających Reniferów w zamian za niewielkie datki
rozdawała losy na upominki. Dodatkowo w trakcie całej imprezy sprzedawano cegiełki z przeznaczeniem na działalność Szkolnych Klubów Wolontariusza i stypendia dla dzieci i młodzieży z niezamożnych środowisk, które
wyróżniają się działalnością społeczną. Strażacy i funkcjonariusze Straży
Granicznej prezentowali dzieciom nowoczesne wyposażenie swoich wozów.
Każdy mógł wejść do środka, dotknąć, zrobić sobie zdjęcie i dowiedzieć się,
do czego służą poszczególne urządzenia.
Wraz z pierwszą gwiazdką na niebie odliczono i odpalono ustrojoną choinkę. To jeszcze podgrzało wspaniałą świąteczną atmosferę. Na zakończenie
na estradzie starosta Wojciech Wiśniowski, burmistrz Arkadiusz Klimowicz
z synem Aleksandrem oraz Św. Mikołaj wyciągali z czerwonej czapeczki
szczęśliwe wygrane losy. Gry, zabawki i upominki zostały ufundowane przez
darłowskich darczyńców. Za sprzedane podczas festynu ciasta, słodycze,
stroiki oraz zebrane do puszek pieniądze Centrum Darłowskiego Wolontariatu ufunduje w roku 2012 stypendia dla dzieci i młodzieży, których
sytuacja materialna nie pozwala rozwijać się i spełniać marzeń. Blisko 150
wolontariuszy, którzy pomagali w organizacji „Darłowskiej Laponii Świętego Mikołaja” dziękuje placówkom oświatowym, ratownikom wodnym,
organizacjom pozarządowym oraz wszystkim ofiarodawcom i darczyńcom,
za ich wkład w tę udaną imprezę tłumnie odwiedzaną przez rodziny Darłowiaków.
Więcej informacji na profilu facebook imprezy pod adresem:
www.facebook.com/laponiadarlowo

