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Już wkrótce zostanie zakończona budowa obwodnicy,
dzięki której w drodze do
portu ominiemy starówkę.

3-6

Lato tego roku pełne było wrażeń.
Przypominamy imprezy, których
wspomnienie na pewno rozgrzeją serca
i umysły nawet w chłodne wieczory.
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Sport współczesny nie istnieje
bez prywatnego sponsoringu.
Darłowską piłkę nożną postanowili
wesprzeć finansowo Belgowie.

Marina wypełniona
– Budowa mariny
w darłowskim porcie
okazała się „strzałem
w dziesiątkę”
– podsumowuje sezon
Waldemar Śmigielski,
dyrektor Zarządu
Portu Morskiego
w Darłowie.
Już w pierwszym roku działalności ilość jachtów odwiedzających port wzrosła ponad dwukrotnie. W latach ubiegłych
cieszyliśmy się, gdy zawinęło ok.
200 jachtów. Tego lata gościliśmy
ich blisko 500.
– Największą radość sprawia
nam jednak nie ilość jachtów, lecz
opinie żeglarzy o naszej marinie.
Praktycznie nie spotkaliśmy się
z negatywną oceną, Natomiast
pochwał i zapowiedzi kolejnych
odwiedzin było mnóstwo – przytacza słowa żeglarzy dyrektor
portu.
Marinę obsługuje trzech bosmanów, którzy byli do dyspozycji
żeglarzy przez całą dobę. Załogi
cumujących jachtów miały zapewniony dostęp do wody
i energii elektrycznej, łazienek,
pralni, kuchni, telewizji i sieci
wi-fi. I to wszystko w bardzo przy-

Jakie bandery?
od 1 czerwca do 16 września (nie
licząc 54 jachtów, które brały
udział w regatach – dop. red.)
w marinie cumowało 437
jachtów: Polska – 159; Niemcy
– 227; Holandia – 14; Szwecja
– 11; Finlandia – 6; Dania – 5;
Litwa – 4; Norwegia – 3; Wielka
Brytania – 3; Francja – 2; Szwajcaria – 2; St. Vincent – 1.

Koniec
wieńczy
dzieło
l

Oddano ostatni, kilometrowy, odcinek drogi krajowej nr 37 łączącej Darłowo
z Karwicami. Kilkuletnia modernizacja tej ważnej arterii zakończył się w samym Darłowie.
Pierwszym etapem było usunięcie
drzew rosnących zbyt blisko drogi
oraz wybudowano nowy most między Darłowem, a Ruskiem. Kolejny
etap remontu rozpoczął się w 2012
roku. Polegał na wyrównaniu starej

stępnej cenie, tak skalkulowanej,
że marina sama się finansowała.
Letni sezon to wytężona praca
portu w zakresie obsługi ruchu
turystycznego. Wizyty kilkuset
jachtów (w tym dwukrotnie żaglowca „Pogoria”), pasażerskie
rejsy na Bornholm, wycieczki po
redzie portu oraz wyprawy wędkarskie stanowią o atrakcyjności
portu Darłowo – podsumowuje
lato W. Śmigielski.
Koniec sezonu letniego nie

nawierzchni, poszerzeniu drogi i położeniu świeżego dywanu asfaltu.
Ostatni etap zakończono kilkanaście
dni temu. Ponad kilometr drogi
łączącej Darłowo i Rusko został wyremontowany. Jest to aleja Wojska
Polskiego w Darłowie, która w obrębie administracyjnym miasta jest
częścią drogi krajowej nr 37. Na odcinku 1036 metrów wymieniono asfaltową nawierzchnię. Ponadto na
odcinku od ul. Leśnej do przejazdu
kolejowego ułożono nowe krawężniki i wykonano chodnik z kostki
betonowej po jednej stronie drogi.
Jednocześnie wykonano odwodniono ulicę. Prace wykonano
kosztem blisko 900 tys. zł, ale efekt
pracy drogowców zadowala kierowców. ❚

oznacza jednak zastoju w porcie.
Odwiedzają je statki wyładowujące na nabrzeża m.in. kruszywo
i owies. Rozpoczęty sezon połowu dorsza powoduje w porcie
wzmożony ruch kutrów rybackich – polskich i zagranicznych.
W końcowej fazie realizacji są
wielkie inwestycje portowe: remont nabrzeży Parkowego i Skarpowego, budowa nabrzeża Słupskiego oraz budowa basenu
rybackiego.

– Inwestycje te oraz związana
z nimi zmiana organizacji pracy
portu spowodują, że port Darłowo będzie nowoczesnym,

funkcjonalnym oraz bardziej
przyjaznym portem dla użytkowników i turystów – zapewnia
dyrektor darłowskiego portu. ❚

Najważniejsze wydarzenia!
18 maja – Centralne Otwarcie Sezonu Żeglarskiego;
2-4 lipca – Darłowo gospodarzem Regat po Zachodniopomorskim Szlaku
Żeglarskim – BAKISTA CUP
23-25 sierpnia – Międzynarodowe Morskie Żeglarskie Mistrzostwa Polski.
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Darłowo
stawia
na oświatę

K

iedy darłowiak zostanie
poproszony o zwięzłe
zareklamowanie swojego
miasta najczęściej mówi o morzu,
plaży, akwaparku, gotyckim zamku,
królu Eryku, rybackim porcie i – od
niedawna –naszej jachtowej marinie.
Rzadko, jako pozytywny wyróżnik Darłowa, przywoła bogatą sieć
placówek oświatowych. Oświatę
traktujemy jak coś oczywistego.
A jednak, zwłaszcza w ostatnich czasach, kiedy dzieci jest coraz mniej,
dobrze funkcjonująca oświata nie
wszędzie jest rzeczą oczywistą.
W Darłowie (mieście) placówki
oświatowo-wychowawcze mają się
dobrze. A przecież nie wszędzie tak
jest, nie wszystkie samorządy sobie
z tym zadaniem radzą…
W czternastotysięcznym Darłowie
działa aż osiem przedszkoli (dwa
z grupami żłobkowymi). dwie szkoły
podstawowe, dwa gimnazja i dwa
zespoły szkół ponadgimnazjalnych,
które przygotowują młodzież do studiów wyższych i uczą konkretnych
zawodów. W ostatnich kilku latach
bardzo wzrosła liczba miejsc przedszkolnych i powiększyła się liczba
miejsc w żłobkach. Darłowskie
przedszkola opiekują się nie tylko
dziećmi z miasta, ale również z gmin
ościennych, zwłaszcza z gminy wiejskiej Darłowo.
Symbolem naszej dbałości o oświatę jest choćby najnowszy program
komputeryzacji największej darłowskiej podstawówki oraz budowa nowoczesnej sali sportowej przy liceum.
I, co najważniejsze, udaje nam się
unikać konfliktów, które gdzie indziej wstrząsają oświatą.
Za tą dobrą atmosferę w darłowskiej oświacie chciałem z okazji zbliżającego się Dnia Edukacji Narodowej podziękować wszystkim
partnerom naszego samorządu: nauczycielom, wychowawcom i innym
pracownikom oświaty, Związkowi
Nauczycielstwa Polskiego, Społecznemu Towarzystwu Oświatowemu
z Darłówka, zarządzającym prywatnymi placówkami oświatowymi,
starostwu powiatowemu i przede
wszystkim rodzicom angażującym
się w wychowanie i edukację najmłodszych darłowiaków.
Arkadiusz Klimowicz

w w w. d a r l owo . p l

Obwodnicą do portu
Początek prac nad trzecim, ostatnim odcinkiem
obwodnicy darłowskiej
ma ruszyć w listopadzie
tego roku – planowane
zakończenie pod koniec
2015 roku. Inwestycja
kosztować będzie
ponad 20 mln zł.
Podzielona na trzy etapy budowa
obwodnicy Darłowa zbliża się do
rozpoczęcia jej ostatniej części. Po
oddaniu do użytku ponadkilometrowego odcinka ulicy Sportowej,
łączącej ulicę Morską z Aleją Jana
Pawła II, i trwających robotach przy
budowie mostu wraz ze środkową
częścią drogi, w końcu 2013 ruszy
budowa ostatniego odcinka darłowskiej obwodnicy.
Trzeci, najdłuższy odcinek obwodnicy, liczący ponad 2 km będzie
budować miasto. W tym celu już
ogłoszono przetarg nieograniczony.
Będzie to odcinek biegnący od drogi
krajowej nr 37, który rozpocznie się
rondem na al. Wojska Polskiego na
wysokości stawu przy ul. Osadniczej. Dalej, poprzez drugie rondo położone na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 203 Darłowo – Dąbki
(ul. Adama Mickiewicza), dojdzie do
trzeciego ronda usytuowanego na
skrzyżowaniu z ul. Lotników Morskich. Tam połączy się z wcześniej
wykonaną ul. Portową i nowym wiszącym mostem na rzece Wieprzy
oraz ul Sportową.

Dwukierunkowa
asfaltowa
droga będzie mieć szerokość 7 m
oraz biegnącą równolegle ścieżkę
pieszo – rowerową o szerokości 3-3,5
m, oddzieloną od drogi pasem zieleni. Całość będzie mieć kanalizację
deszczową i oświetlenie. Ogłoszony
przetarg zakłada rozpoczęcie prac
inwestycyjnych 29 listopada 2013 i
ich zakończenie 7 października 2015.
Termin składania ofert mija 28 października.
Ostatni i najdłuższy fragment obwodnicy będzie budowało i rozli-

Ofensywa inwestycji
Budowa chodnika przy
bloku, a może ostawienie lampy przy ulicy?!
– wsłuchując się w głosy
mieszkańców, miasto
realizuje szereg mniejszych, ale bardzo
potrzebnych inwestycji.
Aktualnie buduje się trzy tymczasowe ulice: Nagietkową, Fioł
kową i Makową położone w narożu
Al. Jana Pawła II i ul. Sportowej.
Umożliwią one zarówno dobry dojazd jak i budowę nowych budynków mieszkalnych i usługowych w tym rejonie. Przy ulicy
Kowalskiej na ukończeniu jest
ciąg pieszo-jezdny przylegający do
rzeki Wieprzy. Rozpoczynają się
również prace przy wjeździe na
podwórko od ulicy Młyńskiej.

– Na ulicy Przemysłowej zostanie zamontowanych 10 nowoczesnych lamp ledowych, które są
mocno energooszczędne – mówi
Waldemar Bonk, kierownik referatu gospodarki komunalnej
w Urzędzie Miejskim, który zajmuje się m.in. przygotowaniem dokumentacji, pozwolenia na budowę, ogłaszaniem przetargów
i nadzorem nad prawidłową realizacją tych inwestycji.
W najbliższym czasie rozpocznie
się budowa chodnika wzdłuż bloku
przy ul H. Sawickiej oraz ciągu
pieszo-jezdnego od ul. Puckiej
do kościoła pw. św. Maksymiliana
Marii Kolbego w Darłówku.
Wszystkie te inwestycje i jeszcze
kilka innych zostaną zrealizowane
jeszcze w tym roku budżetowym.

czało miasto w ramach programu infrastruktura i środowisko. Jeszcze
do końca października 2013 samorząd planuje pozyskać unijne środki
pomocowe na realizację inwestycji,

20
mln złotych kosztować
będzie darłowska
obwodnica

L. WaLKIeWIcZ

Profesor
ministrem
l

Dorota Pyć objęła stanowisko wiceminister ds.
gospodarki morskiej.

Dorota Pyć objęła tekę wiceministra
w resorcie Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej. Jest dr. hab.
profesorem nadzwyczajnym w Kate-

drze Prawa Międzynarodowego Publicznego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.
Była wiceminister Anna Wypych-Namiotko obecnie reprezentuje Polskę
w Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) w Londynie. Nowa podsekretarz stanu, autorka licznych prac
z zakresu prawa morskiego i ochrony
środowiska, jest odpowiedzialna za
gospodarkę morską. Dorota Pyć ma
42 lata i pochodzi z Gdyni. ❚

L.W.

60 lat minęło...
Wydawca:
Miasto Darłowo,
plac Tadeusza Kościuszki 9
76-150 Darłowo

5 października Darłowo
będzie obchodziło jubileusz
60-lecia najstarszej szkoły
morskiej w Polsce – Zespołu Szkół
Morskich.
Z tej okazji dyrekcja szkoły, grono pedagogiczne oraz uczniowie przygotowują nie lada niespodzianki. Po
uroczystej zbiórce na placu szkolnym
absolwenci i obecni uczniowie prze-

l

Redakcja:
Beso-Media,
Leszek Walkiewicz,
rzecznik@darlowo.pl

które będą refundowane po jej zakończeniu w wysokości 85 proc. inwestycji. Wstępie szacuje się, że budowa drogi dojazdowej do portu
będzie kosztować ok. 20 milionów
złotych bez VAT.
Zrealizowanie trzeciego etapu
budowy obwodnicy umożliwi dojazd do portu oraz do Darłówka zachodniego i wschodniego bezpośrednio z dróg krajowej i
wojewódzkiej bez przejazdu przez
starówkę.

Trwają prace wykończeniowe przy budowie ciągu pieszo-jezdnego na ul. Kowalskiej

maszerują przez miasto. Dyrekcja
szkoły zwraca się z prośbą do Absolwentów o dokonywanie wpisów w
Księdze Pamiątkowej, która zostanie
wystawiona 5 października i dostępna będzie od godziny 9.30 w budynku szkoły.
Informujemy, że wszyscy przybyli na
uroczystości jubileuszowe Absolwenci otrzymają okolicznościowe
znaczki, upominki oraz identyfikatory. ❚
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Nabrzeżna
i portowy bulwar
jak nowe!

Zakończono prace
i rozpoczęto odbiór
techniczny przebudowany darłowskich
nabrzeży: Parkowego
i Skarpowego.
Nabrzeże Parkowe o długości
1040 m ciągnie się po wschodniej
stronie rzeki Wieprzy – od byłego
Przedsiębiorstwa Połowów i Usług
Rybackich „Kuter", wzdłuż parku do
miejsca cumowania statku Zespołu
Szkół Morskich „Franek Zubrzycki”.

Nabrzeże Skarpowe o długości
297 m ciągnie się od miejsca cumowania statku szkolnego F. Zubrzycki do nowo budowanego
mostu na rzece Wieprzy, na wysokości ulic Sportowej i Portowej.
Zakres prac był ogromny! Podniesiono poziom nabrzeży o 30 cm,
wykonano szczelną ściankę z pali
Larsena, oraz nowe oczepy. Wybudowano betonowe pomosty do cumowania kutrów i łodzi rybackich
wraz z urządzeniami cumowniczymi. Do nabrzeża Parkowego,

Przebudowa
Nadbrzeżnej trwa

będą mogły przybijać nie tylko
kutry rybackie, ale również jednostki turystyczne. Przy Nabrzeżu
Skarpowym pływający pomost do
cumowania kutrów i łodzi oddzielony jest od nabrzeża pasem wody
i połączony kładkami. Wzdłuż obu
nabrzeży wykonano oświetlenie i
odwodnienie oraz położono szeroki
pas nawierzchni, po którym można
już spacerować, jeździć rowerem,
lub samochodem dostawczym.
Wykonawcą robót był Energopol Szczecin S.A. Przebudowa

Wcześniej Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
w Darłowie dokonało wymiany
starej sieci wodociągowej na nową
na długości 430 metrów – kosztowało to 320 tys. zł. Ta licząca 300
metrów ulica (równoległa do ul. S.
Żeromskiego) będzie miała z nią w

trzech miejscach połączenie. Nadbrzeżna zostanie wykonana
częściowo jako ulica jednokierunkowa o szerokości 3,5 metrów i
częściowo jako dwukierunkowa o
szerokości 5,5 m. Nawierzchnia
ulicy i chodnika o szerokości 3 m
zostanie wykonana z kostki betonowej, a odwodni je kanalizacja
deszczowa. Zachowany zostanie
pas zieleni, a ulicę oświetli 13 energooszczędnych lamp. Zakończenie
budowy ulicy planuje się na koniec roku.
L. WaLkieWicZ

L. WaLkieWicZ

30,1
mln złotych
na modernizację
wydał Urząd Morski
w Słupsku. 75 proc.
pochodziło z unijnego
Programu Operacyjnego, resztę wyłożył
Skarb Państwa.

Będą ulice – będą nowe domy
Rozpoczęto prace przy
budowie trzech tymczasowych ulic:
Nagietkowej, Fiołkowej
i Makowej. koszt inwestycji wyniósł 521,8 tys.
zł. Mieszkańcy już jesienią dojadą wygodnie do
swoich posesji.
Na tych terenach sprzedano szesnaście nieruchomości. Do sprzedania miasto ma jeszcze osiemnaście parceli. Samorząd – rozumiejąc,
iż właściciele rozpoczęli budowę
domów i potrzebują lepszego do-

975 tys. zł kosztować
będzie budowa ulicy
Nadbrzeżnej
w Darłowie. Przetarg
wygrała firma Skanska
S.a. z Warszawy.

nabrzeży umożliwiła pogłębienie
toru wodnego do 5,5 metra, miejsc
cumowania przy Nabrzeżu Parkowym do 4 m i do 3,5 m przy
Skarpowym.
Dalsze prace polegające na modernizacji nabrzeża, gdzie cumuje
statek ZSM „Franek Zubrzycki”
oraz wykonanie dojazdów łączących nabrzeże z ul. Morską zostaną
wykonane w drugim etapie inwestycji, który zakończy się do przyszłych wakacji.

jazdu – postanowił zbudować drogi
tymczasowe, aby im to umożliwić.
Przetarg ogłoszony w sierpniu
wygrało Przedsiębiorstwo Drogowe „Dorbet” ze Sławna, które z
miejsca przejęło teren budowy i
rozpoczęło prace. Uzbrajane polne
ulice położone są na zachód od
alei Jana Pawła II, i na północ od
ulicy Sportowej. Aktualnie ich
podłoża są utwardzane i wzmacniane geotkaniną. Nawierzchnie
mające po 5 metrów szerokości
wykonywane są z płyt betonowych typu Jomb o wymiarach.
Otwory w płytach wypełniane są

łamanym kruszywem. Jak informuje nas kierownik budowy ze
względu na utrudnienia pogodowe oraz wody gruntowe planowany termin ukończenia prac
przesunie się z 30 września na koniec października.
Przypomnijmy, że najdroższą
oferta opiewała na kwotę ponad
605 tys. zł. Kosztorys na realizację
inwestycji przewidywał kwotę
ponad 727 tys. zł, ale ja widać
rynek weryfikuje ceny. Wybór najtańszej oferty pozwolił zaoszczędzić w budżecie prawie 200
tys. złotych. ❚
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„trójka” stawia na elektronikę
Uczniowie darłowskiej
„trójki” rozpoczęli
nowy rok szkolny
z całkowicie zmodernizowanym sprzętem
komputerowym.
Wydano na to ponad
300 tysięcy
złotych. To nie koniec
inwestycji w tej placówce...
Szkołę Podstawową nr 3
im. Żołnierza WOP wyposażono
w 50 laptopów, 8 zestawów komputerowych, 14 rzutników, projektorów i ekranów, 4 tablice interaktywne i inne urządzenia elektroniczne. Dwie pracownie komputerowe wyposażono w nowe stoliki
i krzesła, których wysokość dostosowana jest do wzrostu każdego
ucznia. Teraz na zajęciach z informatyki każdy uczeń pracuje sam
na laptopie korzystając z nowoczesnych pakietów oprogramowania.
Jednocześnie przygotowano 17 sal
dydaktycznych, w których zostały
zamontowane zestawy laptopów
i projektorów multimedialnych
wraz z ekranami oraz 4 sale wyposażone w zestaw z tablicami interaktywnymi i oprogramowaniem
do prowadzenia zajęć multimedialnych. Tablice interaktywne
nowej technologii wyróżniają się

Oświatowe inwestycje
❚ Przedszkole nr 2 – nowy
chodnik z kostki betonowej i odwodnienie, adaptacja pomieszczeń na nowe sale dydaktyczne
dodatkową łazienkę dla personelu oraz toaletę dla dzieci, remont korytarza.
❚ Miejskie Gimnazjum im. Stanisława Dulewicza – wymalowanie
5 sal lekcyjnych, wymiana instalacji odgromowej, wykonanie
podjazdu dla uczniów niepełnosprawnych, schodów od strony
boiska oraz wymiana dachu nad
pomieszczeniem gospodarczym.

tym, że na każdej z nich jednocześnie mogą pracować 4 osoby.
Jeśli będzie zachodziła potrzeba
wykorzystania laptopów na zewnątrz szkoły, to dzięki mobilnym
szafkom i bezprzewodowym
podłączeniom do Internetu nie

będzie stanowiło to żadnej przeszkody. Wielką zaletą zakupionego
routera będzie klasyfikowanie
treści pobieranych i wysyłanych
przez uczniów informacji przez
łącza Internetowe, a także możliwość blokady zabronionych stron.

Hala pnie się w górę
Widać już fundamenty,
a do końca roku jest
szansa, że mury wystrzelą w górę. Hala ma kosztować 2,5 mln zł,
a uczniowie zaczną z niej
korzystać w następnym
roku szkolnym!
Budowa hali sportowej na terenie w Zespołu Szkół im. S. Żeromskiego ma kosztować 2,5 miliona złotych. Dzięki temu powstanie nowa hala sportowa wraz

z łącznikiem przylegającym do
budynku szkolnego. Wykonawcą
jest firma Eko-Instal. Na realizacje
tego projektu miasto otrzyma
dofinansowanie z Darłowskiej
Lokalnej
Grupy
Rybackiej
w Dorzeczu Wieprzy Grabowej
i Unieści w wysokości 1 mln złotych. Planowany termin oddania
obiektu do użytkowania to koniec
sierpnia 2014.
W budynku sali sportowej,
oprócz sali gimnastycznej o powierzchni 586 mkw. będzie: przed-

sionek, hol, portiernia z szatnią,
ogólnodostępne WC, pomieszczenie gospodarcze, kotłownia gazowa dwa pokoje dla nauczycieli
WF, korytarz, magazyn sprzętu,
osobne szatnie natryski i WC dla
dziewcząt i chłopców oraz składane trybuny dla widzów. Sala
może być w każdej chwili przedzielony kotarą o napędzie elektrycznym, co umożliwia dwóm
klasom jednocześnie udział w zajęciach WF.

Katarzyna Łusiewicz, dyrektorka SP nr 3 zapowiada, że
wkrótce zostanie wprowadzony
dziennik elektroniczny, który da
możliwość bieżącego monitoringu
rodzica ocen, uwag i obecności
dzieci w szkole.

Trójka jak nieliczne szkoły
w Polsce jest znakomicie wyposażona i przygotowana do informatycznych zajęć szkolnych na miarę
XXI wieku.
Ponadto, zgodnie z rozstrzygniętym przetargiem, do końca
października będą trwały prace
przy „Zagospodarowaniu terenu
wokół Szkoły Podstawowej Nr 3
włącznie z budową ogrodzenia
i oświetlenia”. Ta inwestycja
o wartości ok. 390 tys. zł znacznie
poprawi bezpieczeństwo na terenach szkolnych. ❚

Przetarg na ul. Lutosławskiego

Burmistrz miasta Darłowa
ogłosił przetarg nieograniczony
na budowę ulicy Witolda Lutosławskiego w Darłowie.
Będzie to rodzaj drogi tymczasowej o długości około 130 mb i szerokości 5 mb
z poboczami. Nawierzchnia ulicy zostanie wykonana z płyt betonowych typu
Jomb o wymiarach 100 na 75 cm i grubości 12,5 cm z otworami wypełnionymi
kruszywem. Planowany termin zakończenia inwestycji to koniec listopada tego
roku.

L. WaLKieWiCz

Belgowie sponsorują
Darłovię
W siedzibie prezesa MKS
Darłovii 16 września
podpisano umowę o
sponsorowaniu klubu
piłkarskiego przez belgijską spółkę POC Partners
Polska.

Nowa sala sportowa radykalnie poprawi warunki zajęć sportowych.

Belgowie przekaże na konto
Darłovii kwotę 50 tys. złotych.
W zamian za to na trybunie stadionu Darłovii zostanie zamocowana reklama firmy POC Partners,
a na koszulkach z przodu będzie
widniało logo belgijskiej firmy

budującej w Darłowie nadmorskie
apartamenty. Umowa obowiązuje
do sierpnia 2014 roku. Podpisali ją
w obecności kierownika referatu
oświaty i pomocy społecznej
w Urzędzie Miejskim Zbigniewa
Mielczarskiego zarząd belgijskiej
spółki z dyrektorem generalnym
Peterem Taffeiren i zarząd MKS
Darłovia z prezesem Tadeuszem
Jędrzejczykiem.
Goście mieli
okazję przyjrzeć się stadionowi
treningowi dwóch zespołów
piłkarskich Darłovii.
L. WaLKieWiCz

