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NiKe 2017 dla darłowianina

Polski Nobel Literacki
dla cezarego Łazarewicza
1 października, w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego cezaremu Łazarewiczowi wręczono
Literacką Nagrodę Nike. za najlepszą książkę roku jury uznało jego reportaż „Żeby nie było śladów”
Sprawa Grzegorza Przemyka. Po raz pierwszy w historii Nike uhonorowano reportaż.
❚ – To miała być książka o czasach,
które nigdy się nie zdarzą, o tym, jak
kłamstwo zwycięża. Kiedy już ją napisałem, opisując mechanizmy
władzy sprzed 30 lat, to nagle zauważyłem, że są one wieczne. (…)
To, co dzieje się teraz, bardzo przypomina te mechanizmy, które wydawało mi się, że już nigdy nie wrócą.
(…) Mam nadzieję, że za 20 lat będzie
ktoś, kto opisze dzisiejsze mechanizmy władzy i, być może, też za to
dostanie nagrodę – powiedział autor,
odbierając statuetkę Nike.
Za historyczny reportaż „Żeby nie
było śladów” autor otrzymał wcześniej Nagrodę im. Oskara Haleckiego
oraz Nagrodę MediaTory w kategorii
Obserwator. Książka ta została również Książką 2016 roku w plebiscycie
Radia Kraków i była nominowana do
nagrody Śląski Wawrzyn Literacki

“

- Dzwoniła
rodzina, dzwoniła moja
wychowawczyni, dzwonił burmistrz, który
też mnie w tym roku
wyróżnił nagrodą
festiwalu Media
i Sztuka. To oczywiście
bardzo miłe, bo ja
mentalnie nigdy
się z Darłowa nie
wyprowadziłem

”

Atrakcyjny
szynobus
Dużym powodzeniem
cieszył się podczas sezonu
letniego szynobus kursujący
na trasie Sławno - Darłowo Sławno.

❚ Frekwencja na wakacyjnych połączeniach kolejowych Sławno – Darłowo –Sławno od momentu uruchomienia na tej trasie szynobusu,
czyli od 24 czerwca do 3 września
była wysoka - poinformował Wydział Infrastruktury i Transportu
Województwa Zachodniopomorskiego. Łącznie przewieziono nim
13685
Cezary Łazarewicz ze statuetką Nike dłuta Gustawa Zemły
oraz Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego. Reportaż ukazał się nakładem Wydawnictwa Czarne.
Wydał również zbiór reportaży Kafka
z Mrożkiem, Reportaże pomorskie
(2012), Sześć pięter luksusu. Przerwana historia domu braci Jabłkowskich (2013) oraz Elegancki morderca
(2015).
W maju 2017 ukazała się jego najnowsza książka „Reportaże z Pomorza”. NA 304 stronach autor prezentuje nam unikalne historie, afery i
wydarzenia o różnorodnej i ciekawej
tematyce. Fascynujące reportaże z
nadmorskiej krainy napisane znakomitym piórem. Akcja zamieszczo-

nych reportaży dzieje się w końcu lat
80. i 90. XX wieku, a mimo to ma się
wrażenie, że czytamy o sprawach,
które dzieją się na naszych oczach. To
zasługa znakomitego reportażysty,
autora, soczyście nakreślonych portretów oraz ciągłej aktualności tematów.
Na tegorocznym Festiwalu Media
i Sztuka w Darłowie Cezary Łazarewicz został uhonorowany specjalną
nagrodą „Fala” za całokształt działalności, za dorobek kulturalny na arenie
ogólnopolskiej i międzynarodowej.
Nagrody po raz pierwszy wręczono
w siedmioletniej historii festiwalu.
Darłowianie dumni są z Cezarego Ła-

pasażerów. Średnio co-

dziennie blisko 200 osób korzystało
Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

#
Cezary Łazarewicz (ur.1966) –
dziennikarz, reporter i publicysta.
Pochodzi z Darłowa, mieszka w
Konstancinie-Jeziornie. Swoje reportaże publikuje od lat 90. w czołowych polskich tytułach prasowych: „Gazecie Wyborczej”,
„Polityce”, „Przekroju”, „Wprost”,
„Newsweeku” i Wirtualnej Polsce.
zarewicza i jego literackich osiągnięć.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. ❚
LeSzeK WALKieWicz

z tej dogodnej i taniej komunikacji.
Warto zatem rozważyć jego dalsze
funkcjonowanie przez cały rok. Szynobus mógłby jeździć rzadziej na
trasie nie tylko Sławno –Darłowo,
ale Darłowo- Sławno – Koszalin czy
Słupsk-Sławno – Darłowo. ❚

13685
pasażerów skorzystało
podczas wakacji z transportu szynobusem

Spotkanie z królem polskiego kryminału
4 października, w Miejskiej
Bibliotece Publicznej im.
Agnieszki Osieckiej w
Darłowie, doszło do
arcyciekawego spotkania
autorskiego z Markiem
Krajewskim.
❚ Autor trzech cykli powieści kryminalnych: o Eberhardzie Mocku,
Edwardzie Popielskim i Jarosławie
Paterze rozpoczął spotkanie od informacji o swej najnowszej książce
„Mock ludzkie zoo”.
Marek Krajewski, Honorowy
Obywatel Miasta Darłowa, napisał
16 bestselerowych powieści kryminalnych i jeszcze kilku jest
współautorem. Wrocławianin z
urodzenia, miłośnik Lwowa i Da-

rłowa, doktor nauk humanistycznych, filolog klasyczny znawca łaciny i filozofii stoickiej wymyślił
nowy kierunek literacki zwany
retro- kryminałem. Twórczość
Marka Krajewskiego trafiła nie
tylko pod strzechy, ale również do
bibliotek intelektualistów, a powołani do życia i wykreowani przez
niego super detektywi znajdują się
na piedestale literatury kryminalnej. Gdyby doszło do intelektualnego pojedynku Mocka i Popielskiego z Sherlokiem Holmsem czy
Herkulesem Poirotem, to na pewno
zwyciężyliby bohaterowie Marka
Krajewskiego. Nasz wspaniały
gość jest pedantem i perfekcjonistą
w każdym calu dbający o szczegóły
i historyczne realia swoich pasjonujących utworów.

W sensacyjnej powieści „Mock
ludzkie zoo” autor wiezie nas z
Wrocławia do afrykańskiego piekielnego Kamerunu, gdzie zaskakują nas okrutne szokujące zwyczaje oraz mroczne i tajemnicze
procedery sprzed ponad stu lat.
Na spotkanie z poczytnym autorem kryminałów retro przybyli
m.in. Cezary Łazarewicz, laureat tegorocznej Nagrody Literackiej NIKE
oraz burmistrz Darłowa Arkadiusz
Klimowicz. Gratulowano pochodzącemu z Darłowa Cezaremu Łazarewiczowi
wybitnego wyróżnienia. Obaj twórcy znają się od
lat, głównie z Festiwali Media i
Sztuka oraz Darłowskich Spotkań
Literackich o Tematyce Kryminalnej.❚
LeSzeK WALKieWicz

2 WyDarzenia
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Sezon grzewczy rozpoczęty

W OBieKtyWie

zaczynają się chłodne ranki i wieczory. Miejskie Przedsiębiorstwo energetyki cieplnej, które
zarządza miejską ciepłownią, rozpoczyna sezon grzewczy.
❚ W najbliższych dniach ciepło
powinno trafić do kaloryferów u
największych odbiorców w mieście. Początek sezonu grzewczego zależy teraz od zgłoszenia
administratorów, którzy muszą
przesłać odpowiednie zlecenie
do ciepłowni miejskiej. Warto
jednak wiedzieć, że darłowski
MPEC jest przygotowany przez
cały rok do sezonu grzewczego.
Taka gotowość kryje się to pod
pojęciem "ciepła systemowego".
W czerwcu br. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
Sp. z o.o. w Darłowie dołączyło
do firm ciepłowniczych spełniających najwyższe standardy w
branży. Było to możliwe dzięki
realizowanej strategii przedsiębiorstwa. MPEC Darłowo może
także posługiwać się godłem
Teraz Polska, w związku z wysoką jakością dostarczanego
ciepła.
Jakość wytwarzania i dostawy
ciepła oceniana była pod kątem
standardów związanych ze stosowanymi technologiami oraz jakością obsługi klienta. Spełnienie
kryteriów, postawionych przez

1392,20 zł
to średni koszt
ogrzania mieszkania o
powierzchni 50 mkw., w
sezonie grzewczym
2016/17 ❚

Remont
po pożarze
Trwa remont kapitalny budynku
socjalnego przy ul. Portowej, w
którym we wrześniu wybuchł
pożar. Przypomnijmy, że w pożarze zginęła jedna osoba, a
blisko 30 osób zostało ewakuowanych i straciło dach nad
głową. Rodzinom dotkniętym
nieszczęściem zapewniono
lokum w mieszkaniach zastępczych.
Izbę Gospodarczą Ciepłownictwo Polskie, to potwierdzenie,
że MPEC Darłowo dba o jakość
oferowanego produktu, a także o
środowisko naturalne. Przekłada
się to także na komfort życia
mieszkańców Darłowa, którzy
obok czystszego powietrza, mogą
cieszyć się również całoroczną
dostawą ciepła oraz bezpiecznym
sposobem podgrzewania ciepłej
wody w budynkach wielorodzinnych.
Dostawa ciepła systemowego
zakłada także, oprócz podsta-

wowej działalności firmy, realizację programów edukacyjnych,
skierowanych przede wszystkim
do najmłodszych mieszkańców
miasta. Mają one na celu uświadomienie zagrożeń związanych
z tzw. niską emisją, czyli smogiem oraz nauczanie racjonalnego korzystania z energii.
Jednym z elementów działalności edukacyjnej są tzw. lekcje
ciepła prowadzone w przedszkolach i szkołach podstawowych. Działania takie realizować
będzie także MPEC Darłowo.

Placówki
zainteresowane
współpracą zachęcamy do kontaktu z MPEC. ❚

23,90 zł
to średni koszt podgrzania 1 metra sześciennego wody w budynkach z docieploną i
wyregulowaną instalacją cWU ❚

Powstają budynki
socjalne
Pomiędzy ulicami F. chopina
i J. Wybickiego w Darłowie
trwają prace przy budowie
dwóch wielorodzinnych
budynków socjalnych.
❚ Projekt budowlany zakłada, że
będą to budynki parterowe z dwuspadowym dachem, podobne do
już istniejących. W każdym z budynków będą dwa rodzinne lokale
socjalne o powierzchni po 49,3 m
kw. i dwa lokale o powierzchni po
44,5 m kw.. Do mieszkań będzie wejście przez korytarz, z którego jest
dostęp do pozostałych pomiesz-

czeń: kuchni, łazienki, pomieszczenie gospodarczego i dwóch pokojów. Budynki będą wyposażone
w instalację wodną, kanalizacyjną,
elektryczną, gazową i grzewczą.
Obecnie wykonawcy są już na
etapie
wznoszenia
ścian
parteru.Według harmonogramu
jeszcze w tym roku oba budynki
ukończone zostaną do tzw. stanu
surowego zamkniętego. Budowa
obiektów socjalnych przy ul. Chopina i Wybickiego ma się zakończyć
w grudniu 2018 roku.
Koszt inwestycji 1 798 149 złotych.
L. WALKieWicz.

z ostatniej chwili
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Burmistrz sfinalizował umowę
❚ W ostatnich dniach Arkadiusz Klimowicz, burmistrz Darłowa, podpisał w Urzędzie Marszałkowskim
umowę na dofinansowanie w wysokości dwóch trzecich kosztów zagospodarowania terenu pod plac
zabaw i rekreacji przy ul. r. Traugutta w Darłowie. Szacowany koszt
inwestycji to ok. 750 tys. zł. Wkrótce
samorząd ogłosi przetarg na wykonanie inwestycji, a jej uruchomienia nastąpi w 2018 roku. ❚

W OBieKtyWie
znaki
na parkingach
Na przełomie września i października wykonano na miejskich parkingach oznakowanie
poziome miejsc dla osób niepełnosprawnych. Znaki informujące o przeznaczeniu miejsca
pod pojazd osoby uprzywilejowanej wzkonan m.in. na ulicach:
Podzamcze, Hotelowa, Królowej
Jadwigi, H. Wieniawskiego, St.
Wyspiańskiego, Rzemieślnicza,
Pocztowa, Powstańców Warszawskich, al. Wojska Polskiego.
Kierowców prosimy o nieparkowanie w miejscach oznaczonych
kopertą.

PoMagaMy
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BUDŻet OByWAteLSKi MiAStA DARŁOWO NA 2018 ROK

zwycięska piątka!

30 września zakończyło się głosowanie powszechne mieszkańców Darłowa zmierzające do wyłonienia projektów, które będą
realizowane w 2018 roku w ramach Budżetu Obywatelskiego. Przedstawiamy zwycięską piątkę.

I miejsce
- Zakup defibrylatorów
Projekt zakłada zakup 7 w pełni
automatycznych defibrylatorów,
rozlokowanych w różnych punktach miasta. Do obsługi urządzeń
nie jest potrzebne przeszkolenie,
ponieważ odbywa się według komunikatów wydawanych przez
urządzenie. Defibrylatory będą
umieszczone w budynkach, w
których z reguły w godzinach 7-22
przebywają pracownicy (urzędnicy, obsługa), zawieszone w specjalnych szafkach metalowych w
łatwo i ogólnodostępnych miejscach. Punkty rozlokowane w
miejscach zapewniających bezpieczeństwo przed kradzieżą i dewastacją urządzeń, w okolicach dużych
skupisk
ludzi
oraz
skracających dystans z różnych
części miasta do najbliższego defibrylatora. Przykładowe lokalizacje
umieszczenia defibrylatorów:
-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
-Urząd Miejski w Darłowie,
-Terminal Pasażerski w Darłówku,
-Zarząd Portu,
-Biblioteka Miejska w Darłówku,
- Zespół Szkół (Liceum) w Darłowie
-Darłowskie Centrum Wolontariatu.
WARtOść - 39 928 zŁ

II miejsce

- Białe soboty (badania
lekarzy specjalistów)
Program profilaktyki zdrowotnej dla mieszkańców Darłowa
pozwalający zwiększyć dostępność
do lekarzy specjalistów: endokrynologa, diabetologa, alergologa,
kardiologa, urologa. Ma umożliwić
mieszkańcom uzyskanie porady
specjalisty bez skierowania oraz

długiego oczekiwania. „Biała sobota” byłaby raz w miesiącu przez
cały 2018 rok, w każdą z tych sobót
dyżurowaliby lekarze specjaliści.
Każdy lekarz specjalista dyżurowałby dwa razy w ciągu roku. Pacjenci zapisywaliby się na listę dostępną w Urzędzie Miejskim.
WARtOść - 40 000 zŁ

III miejsce

- Oaza zieleni
i rekreacji przy dworcu
Głównym celem jest zagospodarowanie terenu zielonego przy
dworcu (ul. Wyspiańskiego) poprzez stworzenie oazy zieleni i
mini placu zabaw dla dzieci. Zagospodarowanie terenu zielonego
i stworzenie bazy roślinności rekreacji będzie odbywać się poprzez nasadzenia roślin, przystosowanie obszaru dla potrzeb
mieszkańców przez utwardzenie
ścieżek, montaż małej architektury tj. ławki, przystosowanie obszaru dla potrzeb dzieci poprzez
montaż urządzeń zabawowych.
WARtOść - 40 000 zŁ

IV miejsce

- Miejsce odpoczynku nie
tylko dla rowerzystów
W ramach projektu planuje się
stworzenie w okolicach al. Jana
Pawła II miejsca odpoczynku poprzez ustawienie wiaty, stołu z
ławkami, ławek, stołu do ping
ponga, stojaka na rowery, koszy
na śmieci i grilla. Dodatkowe wyposażenie miejsca w grill umożliwi turystom i mieszkańcom zorganizowanie
spotkań
rekreacyjnych. Miejsce odpoczynku pozwoli rowerzystom i
pieszym na chwilę wytchnienia w
dalszej drodze lub przeczekanie
niekorzystnych warunków pogodowych. Dodatkowo wyposa-

W OBieKtyWie

żenie miejsca w grill i stół do ping
ponga umożliwi organizację spotkań na wspólnym odpoczynku i
grillowaniu.
WARtOść - 40 000 zŁ

V miejsce
- Różana aleja spacerowa

Celem projektu jest stworzenie
bindażu- krytego chodnika zamkniętego półkolistą kratownicą,
podtrzymującą pnącza lub gałęzie
drzew. W ramach projektu wykonany zostanie metalowy stelaż
podtrzymujący krzewy białych i
czerwonych róż. Powstanie miejsce

❚ W pięciu darłowskich sklepach;
„Netto”, „Bato”, „Intermarche” i w
dwóch „Biedronkach” w miniony
weekend blisko 70 wolontariuszy
ze wszystkich darłowskich szkół
przez dwa dni prowadziło zbiórkę
artykułów żywnościowych.

Po dwóch miesiącach nieobecności postać Stanisława Dulewicza ponownie zagościła na rogu Rynku Staromiejskiego . Chwilowa nieobecność pierwszego burmistrza polskiego Darłowa była spowodowana
uszkodzeniem rzeźby w wyniku uderzenia przez samochód. Czego nie
sprawiło niefortunne zrządzenie losu może uczynić IPN, który wszczął
postępowanie lustracyjne wobec śp. Stanisława Dulewicza. Czy efekty
dochodzenie śledczych IPN spowodują zniknięcie tego wielkiego darłowianina?! Wierzymy, że nie...

#
Serdecznie dziękujemy wszystkim
głosującym mieszkańcom. Głosy
każdego z nas bowiem przyczyniają się do budowania społeczeństwa obywatelskiego oraz wspierają naszą lokalną darłowską
społeczność.

WARtOść - 40 000 zŁ

Łącznie (w formie papierowej i
elektronicznej) zagłosowało 2446
osób na 18 projektów, oddając w
sumie 7338 głosów. 157 osób oddało nieważne głosy, m.in. przez:

niespełnienie kryterium miejsca
zamieszkania w Darłowie oraz
podwójnego zagłosowania (za pomocą kart papierowej i elektronicznej jednocześnie).

Wolontariusze w akcji
W Darłowie, w ramach
tegorocznej akcji „Podziel się
posiłkiem”, zebrano 790 kg
żywnościowych artykułów

Powrót burmistrza

pobytu i spacerów w niezwykle pięknym otoczeniu – niczym w ogrodzie różanym, w świecie koloru i
zapachu, wśród kwiatów. Różana
aleja spacerowa powstałaby przy
placu J. Piłsudskiego lub w parku
miejskim przy ul. O. D. Tynieckiego, w sąsiedztwie zabytkowej
bramy.

Jak się dowiedzieliśmy zebrano
m.in.: 245 kg makaronów, kaszy i
ryżu, 146 litrów mleka, 131 kg mąki,
97,5 kg muesli, 77 kg cukru, 22 litry
napojów i wód mineralnych, 16,7
kg odzywek dla dzieci, 12 litrów olei
i tłuszczów, 7 kg konserw mięsnych,
6,8 kg przetworów owocowych, 6,5
kg czekolad i słodyczy.
Zebrane produkty żywnościowe
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
przewiózł do swej siedziby. Tam

pracownicy socjalni zrobili paczki
żywnościowe dla rodzin i osób z
przeznaczeniem na dożywianie
dzieci z miasta Darłowa. Paczkami
wsparto również Hospicjum,
Dzienny Ośrodek Rehabilitacyjno Terapeutyczny oraz wolontariat.
Organizatorzy akcji serdecznie dziękują wolontariuszom mieszkańcom Darłowa i pracownikom
MOPS-u za wsparcie biedniejszych
osób.❚

4 z życia szKoły
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Reforma nauki w trójce

Na rozpoczęciu roku szkolnego w SP 3 burmistrz miasta Arkadiusz Klimowicz życzył uczniom i kadrze nauczycielskiej jak
najlepszych wyników w nauczaniu i satysfakcji z osiąganych wyników. Do uczniów i rodziców zwracali się również dyrektor SP nr
3 Andrzej Protasewicz i proboszcz parafii pw. św. Gertrudy Ks. Bogusław Fortuński, życząc im by lubili szkołę i angażowali się
dla jej dobra.
❚ Klasy VI i VII SP rozpoczęły
naukę w Miejskim Gimnazjum,
ponieważ SP nr 3 w Darłowie
mieści się obecnie w dwóch budynkach – przy ulicy WOP 12 i
przy ul. Franciszkańskiej 2 (w budynku Miejskiego Gimnazjum im.
S. Dulewicza ). Do budynku przy
WOP uczęszczają uczniowie klas

1 – 5, łącznie
507 uczniów
skupionych 23 oddziałach. Do budynku przy ulicy Franciszkańskiej uczęszcza 192 uczniów klas
6-7 skupionych w dziesięciu oddziałach.
Dzięki nowej dyslokacji po raz
pierwszy w historii uczniowie w
SP 3 uczęszczają na jedną zmianę.

#ReFORMA
W roku szkolnym 2017/2018 rozpoczęto naukę w zreformowanym
systemie. Następuje powrót do
ośmioklasowej podstawówki, czteroletniego liceum i pięcioletniego
technikum. Wygaszane są natomiast gimnazja. W szkole podstawowej uczniowie klas I-III będą
mieli lekcje po 20 godz. tygodniowo, w klasach IV-VI po 25
godz. tygodniowo, VII - klasy -32
godz. i VIII- 31 godz. w ciągu tygodnia.
W budynku SP nr 3 zajęcia rozpoczynają się o godzinie 8.20, w budynku gimnazjum o godzinie 8.00.
W obydwu budynkach zajęcia
obowiązkowe, planowe kończą
się przed godziną 15.00. W szkole
zatrudnionych jest 68 nauczycieli,
2 asystentów nauczyciela, 4 osoby
administracji i 9 obsługi.
Oprócz zajęć obowiązkowych,
organizowane będą zajęcia dodatkowe: dydaktyczno – wyrównawcze z przedmiotów sprawiających uczniom trudności, zajęcia
rozwijające zainteresowania (koła

Przedszkole technikum, Liceum i zSz
rok w Żeromie
pełne dzieci Nowy
W zespole Szkół im.
Do Przedszkola nr 2 im.
Janiny Porazińskiej od
września 2017 uczęszcza
160 dzieci, w tym 125 na
cały dzień, 35 dzieci na 5
godzin.
❚ Dzieci przebywają w 7 grupach,
w tym jedna integracyjna. Opiekuje się nimi i rozwija ich umiejętności 18 doświadczonych nauczycieli. Zadania związane z
administracją i obsługą wykonuje
14 osób. Oprócz zajęć obowiązkowych są organizowane dodatkowe
zajęcia: logopedyczne, religia i rytmika opłacane kasy miasta oraz
rytmiczno – taneczne, teatralno –
artystyczne, kulinarne, zajęcia plastyczno - techniczne, prowadzone
przez nauczycieli grup według
własnych kompetencji;
Zdaniem dyrektorki Przedszkola Grażyny Dulewicz istnieje
pilna potrzeba prowadzenia dla
dzieci przedszkolnych ćwiczeń korekcyjnych, w związku z narastającym problemem powstawania
wad postawy.
W ramach Budżetu Obywatelskiego zrealizowany został projekt
,,Aktywny Przedszkolak” . Projekt
spowodował przebudowę dwóch
pomieszczeń przedszkolnych na
pierwszym piętrze i utworzenie
sali wielofunkcyjnej (mała sala
gimnastyczna, sala do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, do zajęć
rytmicznych i ruchowych, do terapii pedagogicznej, sala telewizyjna). ❚

Stefana Żeromskiego
w Darłowie w nowym roku
szkolnym 2017/2018
uczy się 163 uczniów
w 9 klasach.

❚ W Technikum Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej w
klasie I uczy się 15 uczniów, drugiej 13.W Liceum Ogólnokształcącym kształci się w klasie I jedynie 8 uczniów, drugiej -25, a w
klasach III A-18 i III B -20 uczniów.
W szkole branżowej I stopnia zdobywa zawód w klasie I – 14
uczniów,drugiej-29 i w trzeciej -21
uczniów. Uczyć ich będzie 20 osobowa kadra doświadczonych pedagogów.
Niepokojący jest natomiast fakt,
że trzecią klasę gimnazjum ukończyło czerwcu 91 uczniów z Darłowa, z czego w Miejskim Gimnazjum - 74. Zatem kilkudziesięciu
absolwentów darłowskich gimnazjów poszukało sobie innych szkół

aniżeli samorządowy Zespół Szkół
im. S. Żeromskiego
Od 1 września Zespołem Szkół
im. Stefana Żeromskiego kieruje Joanna Witkowska, która wygrała
konkurs na stanowisko dyrektora
tej zasłużonej placówki oświatowej.
Podczas przeprowadzonej kontroli
przez Referat Oświaty i Pomocy
Społecznej Urzędu Miejskiego
stwierdzono, że ogólny stan wysprzątanych pomieszczeń szkolnych jest bardzo dobry, a stan obejścia szkoły zadbany.
Podczas wakacji zainstalowano
nowe kotary okienne w większości
klas, pomalowano świetlicę i klasę
Technikum Urządzeń Systemów
Energetyki Odnawialnej. Ponadto
zmodernizowano
bibliotekę
szkolną. Bardzo dobrze prezentują
się zamontowane nowe funkcjonale
drzwi do klas.
Baza szkoły wyraźnie ulegnie
poprawie za sprawą realizowanych
w roku szkolnym 2017/2018 Projektów Edukacyjnych. ❚

zainteresowań) zgodne z potrzebami
i
zainteresowaniami
uczniów, oczekiwaniami rodziców
oraz propozycjami i kompetencjami nauczycie oraz zajęcia specjalistyczne tj. socjoterapeutyczne,
korekcyjno – kompensacyjne, konsultacje pedagogiczne, konsultacje
psychologiczne, logopedyczne,
biofeedback, integracji sensorycznej i inne terapeutyczne.
W szkole funkcjonuje świetlica
szkolna: w budynku przy ul. WOP
12 w godzinach 7.00 – 16.00, w budynku przy ulicy Franciszkańskiej
w godzinach zajęć uczniów. W

szkole na stałe zatrudnionych jest 4
nauczycieli wychowawców świetlicy, 3 pedagogów, dwóch psychologów, logopeda oraz inni specjaliści z zakresu wymaganych
specjalizacji terapeutycznych.
Warto wiedzieć, że podczas
wakacji w wielu klasach położono
nowe, łatwiejsze do utrzymania w
czystości podłogi oraz pomalowano ściany. Zmodernizowano i
doposażono pokój nauczycielski.
Ponadto Trójka wzbogaciła sie o
nowy parking samochodowy,
którego koszty budowy pokrył samorząd. ❚

W gimnazjum trwają lekcje
W nowym roku szkolnym
2017/2018 w Miejskim
Gimnazjum im. S. Dulewicza
kształci się w 9 klasach 164
gimnazjalistów.
❚ Szkoła posiada 16 dużych klas dydaktycznych, 2 małe sale do zajęć indywidualnych, 2 sale komputerowe,
dużą salę gimnastyczną, małą salę rekreacyjną oraz świetlicę szkolną.
Wszystkie sale wyposażone są w
podstawowy sprzęt szkolny tzn. w
regały, stoliki i krzesła.
Miejskie Gimnazjum im. Stanisława Dulewicza zakończy działalność z dniem 31 sierpnia 2019, ale już
od września 2017 zgodnie z Uchwałą
Rady Miejskiej w Darłowie, będzie
przez dwa lata udostępniać budynek
Miejskiego Gimnazjum uczniom, nauczycielom i pracownikom obsługi
ze Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Żołnierza Wojsk Ochrony Pogranicza. W
roku szkolnym 2017/2018 w szkole
będzie funkcjonowało 9 oddziałów
gimnazjalnych i 10 oddziałów klas
szóstych i siódmych szkoły podstawowej.
W ubiegłym roku szkolnym we
wszystkich gabinetach zamontowano komputery służące wdrożeniu
prowadzenia dokumentacji szkolnej
w systemie dziennika elektronicznego. Prowadzenie elektronicznej dokumentacji przebiegu nauczania zapewniło lepszą i bezpośrednią
komunikację z rodzicami. Dodatkowo wymieniono krzesła i stoły w
pokoju nauczycielskim, zakupiono
także nowe stoły do świetlicy. We
własnym zakresie odświeżono i pomalowano klatkę schodową prowadzącą do części dydaktyczno – żywieniowej. W okresie ferii zimowych
wymieniono instalację elektryczną w

małej sali rekreacyjnej, pomalowano
ją i położono nową wykładzinę pcv.
Obecnie szkoła stara się odzyskać
sale w części dydaktyczno- żywieniowej po zamknięciu działającego
tam przedszkola „Oto Bajka”, które
planuje przeznaczyć na dużą świetlicę i bibliotekę służące nie tylko
uczniom, ale również społeczności
lokalnej.
W szkole bardzo dobrze działają:
Samorząd Uczniowski, Szkolny Klub
Wolontariusza „Esperanza”, Szkolny
Chór „Cantabile”, 13 DWDH ZHP
Szare Szeregi im. Rudego. Szkoła jest
organizatorem wielu imprez szkolnych i środowiskowych takich jak:
Dzień Patrona Szkoły, Dzień Papieski,
Dzień Gimnazjalisty, Święto Niepodległości czy Jasełka. Uczniowie organizują i biorą czynny udział w akcjach i programach środowiska
lokalnego, wykazują także dojrzałą
postawę społeczną poprzez dbałość o
mienie szkoły.
W ciągu roku szkolnego
uczniowie zrealizowali w sumie 12
różnorodnych projektów. Grupy projektowe rozwiązując ciekawe problemy
dodatkowo
rozwijały
uczniowskie zainteresowania. Szkoła
zapewnia bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych, adekwatną do potrzeb i
oczekiwań uczniów. W roku
szkolnym 2017/2018 MG będzie realizowało różnorodne zajęcia pozalekcyjne. Zorganizowane zostaną zajęcia kół przedmiotowych: języka
angielskiego, języka niemieckiego,
matematycznego, fizycznego, chemicznego, geograficznego, biologicznego i historycznego. Zaplanowano
również działalność kół: dziennikarskiego, bibliotecznego, teatralnego, recytatorskiego oraz koła modelarskiego.

z życia szKoły
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Uroczyście pasowano uczniów klas pierwszych zespołu Szkół MOrskich

zostali Morsakami

W sobotę, 30 września, na darłowskim rynku 164 uczniów klas pierwszych zespołu Szkół Morskich złożyło
uroczyste ślubowanie. tym samym stali się pełnoprawnymi członkami morskiej społeczności szkolnej,
zwanymi potocznie Morsakami.

t

egoroczne uroczystości
rozpoczęły się porannym
przemarszem plutonów, liczących łącznie ponad 550
uczniów, ulicami Darłowa do kościoła Mariackiego. Tam franciszkanie odprawili mszę świętą w intencji uczniów i nauczycieli tej
najstarszej w Polsce szkoły morskiej.
Z kościoła kompania honorowa
zaprowadziła uczniów na rynek.
Za perfekcyjnym wyszkoleniem
„młodzików" stał Jerzy Świątek,
który nauczył niejedno pokolenie
tej niełatwej sztuki utrzymania odpowiedniego tempa, pełnej synchronizacji, postawy.
Tam wciągnięto banderę na
maszt przy dźwiękach narodowego hymnu. W podniosłej uroczystości udział wzięli oprócz
uczniów: starosta powiatu sławieńskiego - Wojciech Wiśniowski,
burmistrz Darłowa -Arkadiusz Klimowicz, przedstawiciele instytucji

morskich: Urzędu Morskiego w
Słupsku, Zarządu Portu Morskiego
w Darłowie, Służby Mundurowe,
duchowieństwo, kadra pedagogiczna ZSM, dyrektorzy zaprzyjaźnionych placówek oświatowych i
licznie zgromadzeni rodzice
uczniów oraz mieszkańcy Darłowa.
W mundurach i wyglansowanych butach, przy pięknej jesiennej
pogodzie, uczniowie złożyli przysięgę na sztandar szkoły. Starosta
sławieński przypomniał, że szkoła
morska kształci techników: nawigatorów, mechaników okrętowych,
logistyków i techników hotelarstwa. Po raz pierwszy od wielu lat
nie mogła przyjąć wszystkich chętnych. Uczniom i kadrze pedagogicznej życzył jak najlepszych wyników w nauczaniu i satysfakcji z
osiąganych wyników.
Dyrektorka ZSM Magdalena
Miszke gratulowała pierwszoklasistom wyboru szkoły oraz życzyła

samych sukcesów i powodzenia w
nauce. Po złożeniu ślubowania
przez pierwszoklasistów dyrektorka szkoły dokonała symbolicznego pasowania uczniów trójzębem Neptuna. Uroczystości
zakończyły się defiladą i pokazem
musztry paradnej, gorąco oklaskiwanej przez zgromadzonych. Po
uroczystości rodzice i zaproszeni
goście mieli okazje zapoznać się ze
szkolnym gabinetami i spróbować
kiełbaski z grilla lub wybornych
ciast.
Jeszcze w tym roku Starostwo
Powiatowe w Sławnie zakupi dla
ZSM dwa symulatory: jeden nawigacyjny, a drugi łączności GMDSS.
Oba symulatory mają kosztować
ponad 1,3 miliona złotych, ale starostwo ma nadzieję na dofinansowanie tego bardzo potrzebnego
sprzętu ze środków Urzędu Marszałkowskiego.
- W roku szkolnym 2017/2018
kształci się w ZSM 585 uczniówmówi Magdalena Miszke, dyrektor
szkoły. W szkole rusza pięć projektów, które sfinansowane zostaną
z funduszy europejskich. Dotyczą
one staży i praktyk dla uczniów,
szkoleń i dodatkowych kwalifikacji. W ramach programu
Równać Szanse będą realizować
projekt "Śladami Króla Eryka". Już
we wrześniu ruszył też projekt w
ramach programu "Działaj Lokalnie". Poza zajęciami obowiązkowymi, uczniowie mają sporo możliwości
rozwijania
swoich
zainteresowań podczas zajęć dodatkowych z informatyki, żeglarstwa, muzyki, sportu itp.
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Miejskie targowisko
do przebudowy
25 września zarząd Województwa zachodniopomorskiego podjął uchwałę o
dofinansowaniu przebudowy miejskiego targowiska i przeznaczeniu na to
ponad 615 tys. zł.
❚ Samorząd wojewódzki wyasygnował pieniądze w ramach
wsparcia inwestycji w targowiska
lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych
produktów, objętych Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014–2020.Projekt zgłoszony przez
burmistrza miasta Darłowo znalazł
się na 4 miejscu pośród 12 projektów,
które otrzymają wsparcie finansowe.
Z budżetu UE dostaniemy 615 238
złotych, co stanowi 63,6 procent

wartości całości projektu. Planowany, szacunkowy koszt inwestycji
wynosi ok. 966,9 tys. zł.
Opracowany projekt zakłada
przebudowę sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej, wodociągowej i
elektroenergetycznej oraz fotowoltaicznej. Dalej nastąpi przebudowa
nawierzchni istniejącego placu targowego na powierzchni ok. 1000
mkw. Na targowisku zostanie
wzniesiona otwarta hala targowa o
powierzchni 500 mkw. ze stanowi-

skami handlowymi. Przewiduje
się, że łącznie będzie 100 stanowisk
targowych, z czego znaczna większość w zadaszonej hali. Ponadto
zostanie wybudowana toaleta, mediapunkt i parking o powierzchni
ok. 880 mkw. dla potrzeb targowiska. Inwestycja realizowana
będzie w systemie zaprojektuj i
wybuduj. Jeszcze w tym roku budżetowym zostanie ogłoszony
przetarg nieograniczony na realizacje tej potrzebnej inwestycji. ❚

Utrudnienia na „203”
Uwaga! zmiana organizacji
ruchu w Darłowie od
skrzyżowanie z aleją Jana
Pawła ii do granicy miasta
(zjazd na cisowo).

❚ Przedstawiciel wykonawcy robót
budowlanych oraz Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie poinformował,
że od 9 października planowane
jest wprowadzenie tymczasowej
organizacji ruchu w związku z
przebudową DW 203 w granicach
naszego miasta. Tymczasowa organizacja ruchu obowiązywać ma

co najmniej do połowy grudnia.
Dla użytkowników drogi
oznacza to, że wjazd z kierunku
Ustka do miasta Darłowa prowadzony będzie objazdem przez
"górkę cisowską" i dalej płytami
drogowymi przy wiatrakach aż do
skrzyżowania z Aleją Jana Pawła
II.Wyjazd z Darłowa, w kierunku
Ustki odbywać się będzie istniejącym odcinkiem.
Prosimy o zachowanie ostrożności i dostosowanie prędkości
do panujących warunków w rejonie prowadzonych robót budowlanych. ❚

Projekt oświetlenia 19 ulic
Odebrano od wykonawcy
dokumentację projektową
budowy oświetlenia ulic w
Darłowie - poinformował
Waldemar Bąk, kierownik
referatu gospodarki
komunalnej i mieszkaniowej w
Urzędzie Miejskim w Darłowie.

❚ Wykonano projekty oświetlenia następujących ulic: Stanisława Wyspiańskiego, Leopolda Okulickiego, Władysława Andersa, Wiejska, Letnia,
Wczasowa, Jagiellońska, Bałtycka,
Akacjowa, Wiśniowa, Portowa, Nagietkowa, Fiołkowa, Makowa, Chabrowa, Kanałowa (na drodze grun-

towej), Rynkowa 4-6, Długa, Stefana
Roweckiego. Na dokumentację projektowo-wykonawczą z kasy miasta
poszło 82,5 tys. złotych.
W najbliższych dniach zostanie
ogłoszony nieograniczony przetarg na budowę oświetlenia ulic:
Wiejskiej i Bałtyckiej. ❚

remont przy rynku Modernizacja trzech ulic
Pod koniec sierpnia
odebrano od wykonawcy
przebudowane ulice i
chodniki na osiedlu zorza.
Koszt przebudowy wyniósł
980 tys. zł.

dernizacji miejskich sieci wodnokanalizacyjnych. Zadanie wyko-

❚ Nowy wygląd zyskały ulice:
Adolfa Dygasińskiego, Juliana Fałata i Wojciecha Kossaka.
Wszystkie roboty budowlane związane z budową nowych nawierzchni z kostki betonowej i kamiennej zostały wykonane przed
umownym terminem realizacji.
Równocześnie zmodernizowane
zostało oświetlenie uliczne - od tej
pory ulice oświetlane są z wykorzystaniem energooszczędnych
opraw ledowych.Za wzorową
współpracę dziękujemy miejskiej
spółce MPGK, która szybko reagowała na prośby związane z konieczności zabezpieczenia i mo-

Prace na
ul. Dąbrowskiego
Na darłowskim rynku
rozpoczęto remont dwóch
zabytkowych kamieniczek.
❚ Zabytkowy, murowany dom
mieszkalny przy ul. Powstańców
Warszawskich 56 z charakterystycznym dachem podobnym do
„czapki napoleońskiej” jest najstarszą kamienicą jaka przetrwała
w rynku mimo kilku pożarów.
Obiekt położony na wschodniej
pierzei rynku jest wpisany do ewidencji zabytków. Zbudowano go w
XV lub XVI wieku narzucie prostokąta. Ten dwukondygnacyjny podpiwniczony dom z oficyną ma dwuspadowy dach kryty dachówką
karpiówką. Dach w układzie szczy-

towym ma łukowaty naczółek od
frontu. Elewacja frontowa trzyosiowa z profilowanymi gzymsami.
Ceglana, otynkowana kamienica położona przy ul Powstańców
Warszawskich 57 pochodzi z
pierwszej połowy XIX wieku. Ma
trzy lokale mieszkalne i jeden
użytkowy. Budynki są remontowane na zlecenie wspólnot mieszkaniowych. Gruntowny remont
obydwu kamienic odbywa się
zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi. Zostaną wymienione
m.in. pokrycia dachowe, odtworzone elewacje, oraz ocieplone
szczyty budynku nr 57. Planuje się
zakończenie prac remontowo- budowlanych jeszcze w tym roku. ❚

W Darłowie ruszyły roboty przy przebudowie ulicy Jana Henryka Dąbrowskiego.
Koszt robót budowlanych wynosi 1.569.149,92 zł brutto. Wykonawca obiecał zakończyć budowę do
15 listopada 2017 roku i daje gwarancję jakości na 7 lat. Ulica rozpoczynająca swój bieg od Alei Wojska
Polskiego (droga 37) zostanie przebudowana na długości 407 metrów.
Zarówno droga o szerokości 5 metrów, jak i chodniki o szerokości 1,5 2 metrów, będą wykonane z kostki
betonowej. Naprzeciwko Urzędu
Gminy Darłowo zostanie wykonany
parking na 17 samochodów. Droga
będzie miała odwodnienie i oświetlenie energooszczędne.

nane zostało z środków budżetu
miasta Darłowo na rok 2017. ❚
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Modły przeciw tsunami
14 września, w 520. rocznicę powodzi wywołanej przez fale tsunami, ulicami Darłowa przeszła
procesja błagalno- pokutna.
❚ W tym roku modlitwy rozpoczęły się nieszporami w kościele
św. Gertrudy, które odprawiło sześciu księży. Udział w nich wzięły
poczty sztandarowe, kompania honorowa Zespołu Szkół Morskich,
władze samorządowe powiatu sławieńskiego i miasta Darłowa oraz
liczni mieszkańcy. Procesja błagalno -pokutna przeszła ulicami.
Za krzyżem podążało kilku rycerzy dalej ministranci- kompania

honorowa Szkoły Morskiej Bractwo Maryjne. Dalej niesiono figurę Matki Boskiej Fatimskiej, a za
nią szli burmistrz Darłowa Arkadiusz Klimowicz z ufundowaną
świecą, starosta sławieński Wojciech Wiśniowski, Elżbieta Karlińska, z-ca burmistrza, radni z
przewodniczącą Krystyną Sokolińską na czele, księża, służby mundurowe i mieszkańcy. Radni
częstowali przybyłych specjalnie

Ławeczka
z Przemysławem
Gosiewskim
17 września, z okazji
dziesięciolecia Uzdrowiska
Dąbki w pobliżu jeziora
Bukowo odsłonięto
„Ławeczkę z Przemysławem
Gosiewskim”, który walnie się
przyczynił do nadania wiosce
Dąbki statusu uzdrowiska.
❚ Odsłonięcia Ławeczki – pomnika
dokonali rodzice Przemysława, Jan i
Jadwiga Gosiewscy. Uroczystościom
towarzyszyły: sesja naukowa, występy artystyczne i festyn rodzinny.
W uroczystości odsłonięcia żeliwnej siedzącej postaci wicepremiera
Przemysława Gosiewskiego udział
wzięli m.in.: poczty sztandarowe,
kompania honorowa Marynarki Wo-

jennej, koszalińska orkiestra wojskowa, Beata Kempa, szefowa Kancelarii Premiera, wicewojewoda zachodniopomorski Marek Subocz,
wicemarszałek zachodniopomorski
Tomasz Sobieraj, wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk, starosta sławieński Wojciech Wiśniowski, wójt
gminy Darłowo Radosław Głażewski,
burmistrz Darłowa Arkadiusz Klimowicz, rodzice Przemysława Jadwiga i
Jan Gosiewscy, przedstawiciele duchowieństwa. Obok postaci na marmurowej tablicy napis: „Dla Ciebie
Ojczyzno Moja Św. Pamięci Przemysław Edgar Gosiewski (*1964+2010)
Darłowo Smoleńsk V-ce premier Rzeczypospolitej Inicjator Utworzenia
Uzdrowiska Dąbki 2017 R.” ❚

Przypomnieli o
Golgocie Wschodu
W przeddzień 78. rocznicy
sowieckiej agresji związku
Radzieckiego na Polskę
darłowscy Sybiracy spotkali
się na skwerze gen.
Władysława Sikorskiego,
pod obeliskiem
Kombatantów i Sybiraków.

❚ Honorowe warty zaciągnęli: marynarze z jednostki Marynarki Wojennej, funkcjonariusze Straży Granicznej, uczniowie Szkoły Morskiej
i harcerze działający przy Miejskim Gimnazjum im. Stanisława
Dulewicza z 13. Darłowskiej Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej
ZHP Szare Szeregi im. Rudego.
Uroczystościom towarzyszyły
poczty sztandarowe i kompania

honorowa Zespołu Szkół Morskich.
Po wysłuchaniu hymnu Sybiraków
do zgromadzonych przemówił
prezes koła Związku Sybiraków w
Darłowie płk Janusz Kasperek. W
imieniu powiatowego i darłowskiego samorządu głos zabrał burmistrz Miasta Darłowa Arkadiusz
Klimowicz.
Przedstawiciele samorządu powiatowego, miejskiego i gminnego:
Wojciech Wiśniowski, Arkadiusz
Klimowicz i Czesław Woźniak, złożyli wiązanki kwiatów na cokole
obelisku Sybiraków i Kombatantów. Za nimi złożyli hołd i
kwiaty represjonowanym zesłańcom na Sybir delegacje szkół,
firm, instytucji, organizacji pozarządowych. ❚

na te procesję upieczonymi ciasteczka DAR-Darami. W kościele
MB Częstochowskiej odprawiono
okolicznościową mszę świętą. Tradycji stało się zadość.
Dokładnie 16 września 1497 roku
wieczorem podczas silnego sztormu
wielki huk zapowiedział kataklizm.
Był to wybuch mieszanki metanu i ropy, jaką uwolniło trzęsienie
ziemi. Wielki wybuch zanotowany
w kronikach nazwano na Pomorzu

rykiem „Morskiego Niedźwiedzia”.
Gwałtowne fale morskie, wysokie
jak domy, zmiotły z powierzchni
wszystkie urządzenia portowe i
domy w Darłówku oraz wyrządziły
wiele szkód w Darłowie. Cztery cumujące w Darłówku statki zostały
wyrzucone 3-4 km w głąb lądu. Nie
tylko Darłowa zostało dotknięte
falą tsunami, ale również Kołobrzeg, Ustka i inne nadmorskie
miejscowości. ❚
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Dekomunizacja
ulic
❚ W środę, 20 września, na 45. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w
Darłowie
podjęto uchwałę o
zmianie nazwy ulicy.
W ramach tzw. dekomunizacji nazwę ulicy Wojsk Ochrony
Pogranicza zmieniono na ulicę
Szkolną. Uchwałę podjęto jednomyślnie. Podobny los spotkał wcześniej dwie inne ulice: Hanki Sawickiej przemianowano na Króla Eryka
Pomorskiego, zaś Zygmunta Berlinga na Stanisława Skalskiego. ❚

Wyremontowano
kolejny dom
❚ W pobliżu dawnych darłowskich
wałów miejskich, które m.in.
biegły wzdłuż ulicy Zielonej do
niedawna straszył przechodniów
odrapany, z dziurawym dachem
parterowy budynek wzniesiony w
roku 1928. Na wniosek mieszkańców Wspólnota Zarządzanie i Administrowanie Nieruchomościami
Szymon Krawczuk gruntownie go
wyremontowała. Dom położony
przy ulicy Okrężnej nr 20 o powierzchni użytkowej 159 mkw.
kompleksowo remontowała darłowska firma. Budynek odzyskał
blask i po uporządkowaniu terenu
nie będzie straszył mieszkańców i
turystów. ❚
L.W.

radość na
księżnej
zofii

❚ Ulica Księżnej Zofii ciągnie się na
długości 216 metrów, od ul. F. Chopina do ul. Królowej Jadwigi. Niedawno referat integracji europejskiej
i inwestycji w Urzędzie Miejskim
Darłowie dokonał odbioru technicznego chodników wykonanych
wzdłuż niej z kostki betonowej,
zjazdów i kanalizacji deszczowej.
Inwestycji kosztowała 314 tys. złotych Zarówno mieszkańcy tej ulicy
oraz Księżna Zofia, która jako „Biała
Dama” opiekuje się naszym Zamkiem
mają nadzieję, że wkrótce będzie tam
również ulica, ponieważ istnieje już
dokumentacja na jej wykonanie. ❚
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BcM Nowatex ziemia Darłowska

Sukcesy kolarek

znakomite 2. miejsce na tour de Pologne zajęła Kinga Witkowska startująca w kategorii szkółek kolarskich. z Ogólnopolskiej
Olimpiady Młodzieży nasze zawodniczki przywiozły 4 złote i jeden brązowy medal.
❚ Nikola Seremak złota w omnium
i brązowa w sprincie. Nikola Wielowiejska mistrzynią w sprincie,
Kolejny złoty medal zdobyła
znowu Nikola Seremak, tym
razem w konkurencji Keirin.
Czwarta była Nikola Wielowiejska, zaś 10. Julia Stróżyńska.
Złote medale na torze w Pruszkowie oznaczają zdobycie przez
nasze dziewczyny tytułów Mistrzyń Polski w kolarstwie torowym.
Na początku sierpnia we Włoskim Montichiari rozegrane zostały torowe Mistrzostwa Świata
juniorów. Tam także znakomicie
pokazały się nasze kolarki. W wyścigu skratch czwarta zawodniczka świata została Marta Jaskulska, natomiast piąte miejsce
zajęła Nikola Sibiak, która wraz z
Pauliną Petri (Społem Łódź) startowały w sprincie drużynowym.

Bardzo blisko medalu była w wyścigu punktowym Marta Jaskulska, która brąz przegrała dopiero na finiszowym okrążeniu.
Znakomity występ na górskich
Mistrzostwach Polski zanotowała
młodziutka Aleksandra Kowalska.
Trenująca zaledwie od czerwca
kolarka była 7. w wyścigu w dalekim Wysowie Zdrój.
2 września dobre wieści przyszły z Holandii. W dwuetapowym
Watersley Leadies Challenge 3
miejsce w klasyfikacji generalnej
zajęła reprezentująca nasz kraj
Marta Jaskulska.
Natomiast Wiktoria Pikulik
została Mistrzynią Polski w wyścigu elity, zaś nasza wychowanka Daria Pikulik zakończyła
start z brązowym medalem. W
konkurencji Keirin Marlena Karwacka została vicemistrzynią
Polski. ❚

Alicja Kowalska

Kinga Witkowska

chcemy być w finałach
z edmundem Surdelem,
trener KS Stocznia M&W
Darłowo rozmawia Artur
Rachwalski:
- Panie trenerze czy "pod
siatką" praca wre?
-Siatkarze i siatkarki Stoczni
M&W Darłowo rozpoczęli już przygotowania do nowego sezonu. Najwcześniej zaczęli młodzicy już na początku sierpnia. Zajęcia odbywały
się na plaży zachodniej w Darłówku
oraz w hali przy LO w Darłowie. NA
przełomie sierpnia i września wyjechali na obóz sportowy do Dźwirzyna. Trenerzy mieli do dyspozycji

#
Zarząd klubu KS Stocznia M&W Darłowo składa serdeczne podziękowanie rodzicom zawodników oraz
państwu Małgorzacie i Pawłowi
Barańskim za pomoc w organizacji
obozu.

11 kadetów i 13 młodzików. Treningi
odbywały się na hali sportowej
ośrodka po 2- 3 razy dziennie. Natomiast nasze siatkarki były na obozie

w tym samym ośrodku trochę wcześniej z trenerem Tomkiem Dassujem.
Główny nacisk kładliśmy na odbudowanie formy fizycznej młodych

siatkarzy i siatkarek, poprawienie
taktyki i techniki własnej oraz niektórych elementów taktyki indywidualnej i zespołowej. Trenerzy
zgodnie stwierdzają, że obóz spełnił
ich oczekiwania, młodzi siatkarze
wykazali duże zaangażowanie i zdyscyplinowanie na treningach.
- co po powrocie w domowe
pielesze?
- Siatkarze i siatkarki rozpoczęli
dalszy cykl treningowy w hali Zespołu Szkół Morskich, hali w LO
oraz w Szkole Podstawowej nr 3. W
sezonie 2017/18 KS Stocznia M&W
Darłowo będzie uczestniczyć w rozgrywkach ligowych o mistrzostwo
województwa zachodniopomorskiego chłopców w kategorii juniorów, kadetów, młodzików, w
mini siatkówce oraz w rozgrywkach
ligowych o mistrzostwo województwa zachodniopomorskiego
dziewcząt w kategorii młodziczki i w
mini siatkówce. Będzie więc siatkówki w Darłowie wystarczająco
dużo dla koneserów tej pięknej gry.

#
Zarząd klubu zaprasza na treningi
piłki siatkowej wszystkich chętnych, którzy chcą trenować piłkę
siatkową. Telefony kontaktowe do
trenerów: chłopcy – 509290923,
601634684, 509288353, dziewczęta – 669111604, 513104713,
koordynator – 609920127
Zapraszamy już teraz wszystkich kibiców na mecze .
- A jakie cele sportowe stawia
sobie klub?
- Chcemy się zakwalifikować do
finałów wojewódzkich we wszystkich kategoriach młodzieżowych.
Najważniejsze jest, aby siatkarzy
omijały kontuzje i choroby, bo wówczas będą mogli systematycznie
budować formę indywidualną i całego zespołu, co pozwoli im łatwiej
osiągnąć zamierzony cel. I tego należy im życzyć w nadchodzącym sezonie.

Nieudany początek sezonu - zmiany w Darłovii zapraszamy
na karate
Po 7 meczach rundy
jesiennej i zdobyciu
zaledwie 5 punktów do
dymisji podał się trener
Darłowian, Artur Maciąg.
zarząd klubu dymisję
przyjął.

❚ Wielkie nadzieje, rozbudzone
wśród kibiców w związku z
awansem zespołu do Ligi
Okręgowej,
nieco przyblakły.
Trwały gorączkowe poszukiwania
innego szkoleniowca, co w okresie
rywalizacji ligowej nie jest najłatwiejsze. Po kilku dniach rozmów i
ustaleń Zarząd MKS Darłovia postawił na Mateusza Kaźmierczaka.
Mateusz Kaźmierczak zapowiadał się na znakomitego piłkarza.
Regularnie grywał w reprezenta-

cjach Polski kategorii od U- 15 do U17. Kontuzja zahamowała jego karierę piłkarska, ale ambitny Mateusz
nie wyobrażał sobie rozbratu z piłką
nożną. Postawił na karierę trenerską. Był asystentem prowadzącego w III lidze Bałtyk Koszalin
Wojtka Polakowskiego. Potem
szkolił młodych piłkarzy tego
klubu. Teraz trafił do Darłovii.
W debiucie poprowadził naszych piłkarzy do ciężkiego boju z
Olimpem Złocieniec. Zadziałał fantastycznie syndrom „nowej miotły”.
Po nieciekawym początku rundy
pokonaliśmy Olimp 4 : 0 ( Sawicki dwie bramki, Wólczyński, Maciąg po jednej).
Teraz czeka nas seria trudnych
meczów z czołówka tabeli. ❚
AR

❚ 4 września treningi rozpoczął klub
Ashihara Karate i Jujitsu w Darłowie. Zajęcia odbywają się w Centrum Sportowym Herkules na Wieniawskiego w poniedziałki, środy i
piątki od 18. Tam też można zgłaszać swój akces do klubu. Zawodników na treningu odwiedził znakomity Bartosz Papierz, posiadający
stopień 7 kyu. Jest czołowym zawodnikiem klubu z Dobiesławia. ❚

