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W
ubiegłoroczne wakacje,
po kilkuletniej przerwie,
powrócił szynobus na

trasie Darłowo – Sławno. Stało się
tak dzięki porozumieniu między
Urzędem Marszałkowskim, który
odpowiada za kolej regionalną, a sa-
morządami. Wakacyjne kursy po-
ciągu finansowo wsparły miasta
Darłowo i Sławno, gminy Darłowo
i Sławno oraz samorząd powia-
towy. 

– To był „pilotaż” – deklarował
wtedy odpowiedzialny za transport
w Urzędzie Marszałkowskim wice-
marszałek Tomasz Sobieraj. 

Samorządowcy umawiali się
wstępnie, że jeśli pilotaż się powie-
dzie, to również latem 2018 roku
wznowione będą kursy pociągu
Sławno – Darłowo. Mamy dosko-

nałą wiadomość – pilotaż się spraw-
dził, a pociąg cieszył się dużym za-
interesowaniem. Szynobus w se-
zonie letnim 2017 r., czyli od 23
czerwca do 3 września przewiózł
łącznie 13 tys. 685 pasażerów! 

Apetyt rośnie w miarę jedzenia.
Burmistrz Darłowa Arkadiusz 
Klimowicz podjął w Urzędzie Mar-
szałkowskim starania, by pociąg po

wakacjach pozostał już na stałe.
Wspiera go w tym starosta 
– Wojciech Wiśniowski. Obaj roz-
mawiali niedawno o tym pomyśle 
z wicemarszałkiem Tomaszem 
Sobierajem, a kilka dni temu bur-
mistrz Darłowa dyskutował o pro-
jekcie w Szczecinie z marszałkiem
Olgierdem Geblewiczem. 

– Wicemarszałek Sobieraj jest
przekonany do słuszności powrotu
pociągu na stałe i sfinansowania jego
kursów przez Urząd Marszałkowski.
Marszałek Geblewicz też skłania się
do takiego rozwiązania. Potrzeba
jeszcze kilka dodatkowych analiz 
finansowych, ale jestem dobrej myśli
– mówi Arkadiusz Klimowicz.

O sprawie powrotu na stałe po-
ciągu Darłowo – Sławno będziemy
Czytelników informować. �

Pociąg 
na stałe?

Jest szansa na całoroczne połączenie kolejowe 
na trasie Darłowo-Sławno. Rozmowy trwają!

Rozlicz PIT 
za darmo!

W Darłowskim Centrum Wolon-
tariatu dostaniesz bezpłatną pomoc
przy rozliczeniu się z fiskusem. Nie
czekaj z tym na ostatnią chwilę!

Podobnie, jak w ubiegłych latach,
mieszkańcy Darłowa będą mogli roz-
liczyć bezpłatnie PIT w Darłowskim
Centrum Wolontariatu. To dzięki
uprzejmości firm rachunkowych,
które działają w mieście.

Akcja wystartowała 7 marca. 
W każdą marcową i kwietniową środę
w godz. 17-18 w ramach akcji będzie
się można zupełnie bezpłatnie rozli-
czyć z urzędem skarbowym za 2017
rok. Wystarczy odwiedzić Stację DCW,
gdzie dyżury pełnią wykwalifikowani
księgowi. Pomogą Wam w tym co-
rocznym obowiązku. 

ZAPrASZAmy! 
Darłowo 

– ul. Bogusława X 28.
Oczywiście, jednocześnie za-

chęcamy do przekazania 1% podatku
na Darłowskie Centrum Wolontariatu.
Przypominamy, że każdy kto to zrobi,
weźmie udział w konkursie „1%
przekaż lokalnie i wypoczywaj fajnie",
a do wygrania są między innymi 
vouchery na pobyt w hotelach.

#Kiedy po pomoc?
28 marca
4 kwietnia
11 kwietnia
18 kwietnia
25 kwietnia
Zawsze w godz. 17-18!

Pasażerów skorzystało 
z przejazdu szynobusem
w ubiegłoroczne 
wakacje �

13 685
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UWAgA! PACjeNCI lekArZA
jACkA SZymAńSkIegO
Kierownik NZOZ Przychodni Rodzinnej w Darłowie lekarz 
Joanna Węgrzyn poinformowała burmistrza naszego miasta,
że 31 marca 2018 lekarz Jacek Szymański zaprzestaje pracy
w darłowskiej przychodni z powodu przejścia na emeryturę.
W związku z tym pacjenci zapisani do w/w lekarza proszeni
są o złożenie deklaracji wyboru do jednego z pozostałych 
lekarzy. 
Jednocześnie poinformowano Urząd Miejski, że kierow-
nictwo Przychodni jest w trakcie poszukiwania lekarza mo-
gącego przejąć obowiązki Jacka Szymańskiego.

� Na ostatniej sesji Rady Miejskiej
Waldemar Wieczorek, kierownik
Miejskiego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej poinformował radnych i bio-
rących udział w sesji, że Miasto 
Darłowo przystąpiło do realizacji
programu „Opieka 75+” 2018. 

Program opracowany przez Mi-
nisterstwo rodziny, pracy i polityki
socjalnej ma na celu zwiększenie do-

stępności do usług opiekuńczych
oraz usług specjalistycznych dla
osób samotnych i starszych w wieku
75+, zamieszkałych na terenach ma-
łych gmin do 20 tys. mieszkańców. 

Program jest odpowiedzią na
wyzwania, jakie stawiają przed na-
szym krajem zachodzące procesy
demograficzne. Te usługi opiekuń-
cze są dotowane w 50 proc. w ra-

mach zadań własnych, a ich reali-
zatorem jest MOPS. 

Do opieki nad ww. osobami za-
trudniona została jednak opiekunka
do końca 2018 roku.

Za osobę samotną, zgodnie z art.
6 pkt. 10 ustawy o pomocy spo-
łecznej, uznaje się osobę samotnie
gospodarującą – prowadzącą jedno-
osobowe gospodarstwo domowe. �

Samotni mieszkańcy Darłowa mogą liczyć w codziennych trudach
na wsparcie samorządu. Rusza nowy program pomocowy!

W Darłowie rusza program „75+”

15
marca w Zespole
Szkół Morskich 
w Darłowie odbyło się

podpisanie umowy dofinansowania
projektu „Modernizacja wyposa-
żenia Zespołu Szkół Morskich 
w Darłowie i jego dostosowanie do
potrzeb rynku pracy”. Umowę z ra-
mienia Urzędu Marszałkowskiego
podpisał wicemarszałek Tomasz So-
bieraj, Powiat Sławieński reprezen-
towali starosta sławieński Wojciech
Wiśniowski i Łukasz Wasik członek
zarządu.

Symulator radarowo – nawiga-
cyjny wyposażony jest w osiem sta-
nowisk uczniowskich, w tym jedno
stanowisko rzeczywistego mostka
nawigacyjnego. Do wyboru
uczniowie mają różnego typu i wiel-
kości statki. Każde ze stanowisk wy-
posażone jest w urządzenia nawi-
gacyjne, dokładnie takie jak na
prawdziwym statku tj.: mapa elek-
troniczna, radar nawigacyjny, od-
biornik DGPS, autopilot, log czy
echosonda. Wszystkie ćwiczenia
przygotowywane są na stanowisku
instruktora, który ma możliwość
wyboru w jakim obszarze i w jakich
warunkach hydrometeorologicz-
nych uczniowie prowadzą żeglugę. 

– Wszystkie te elementy powo-
dują, że nasi uczniowie mają możli-
wość prowadzenia wachty nawiga-
cyjnej tak jak na prawdziwym

mostku nawigacyjnym, co jest nie-
zbędne w przygotowaniu ich do
pracy na statkach morskich – wyja-
śnia dyrektor placówki.

Wartość zakupionego sprzętu
wynosi 1.316.000 zł. Warto podkre-
ślić, że samorząd powiatowy pozy-
skał dofinansowanie z Regionalnego

Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Zachodniopomorskiego 
w ramach, którego powiat odzyska
część zainwestowanej kwoty, 

a szkoła dodatkowo zostanie dopo-
sażona w nowoczesną pracownię ra-
townictwa morskiego. Wartość pro-
jektu „Modernizacja wyposażenia
Zespołu Szkół Morskich w Darłowie
i jego dostosowanie do potrzeb
rynku pracy.” Wynosi 1.575.150 zł. �

Historia
Przypominamy, że Zespół
Szkół Morskich w Darłowie 
to najstarsza z trzech średnich
szkół morskich w Polsce 
a mundur marynarza z charak-
terystycznym kołnierzem 
z trzema białymi paskami stał
się elementem wyróżniającym
Darłowo. Darłowskich Mor-
saków pamiętają pokolenia 
– tak jakby zawsze tu byli. 

Ćwiczą w sali, jak na morzu 
Zespół Szkół Morskich w Darłowie, placówka kształcąca od blisko 65 lat ludzi morza wzbogaciła się o nowy symulator.
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D
la uczczenia tego patrio-
tycznego dnia burmistrz
Miasta Darłowa i Miejsko-

Gminny Komitet PiS zorganizowały
3 marca, o godz. 17 na Placu Tade-
usza Kościuszki capstrzyk z udzia-
łem Kompanii Honorowej Mary-
narki Wojennej i okolicznościowym
apelem. Następnie o godzinie 18 
w kościele Mariackim odbyła się
uroczysta msza poświęcona pamięci
Żołnierzy Wyklętych. 

Dzień później, 4 marca, Jednostka
Wojskowa w Darłowie po raz
pierwszy zorganizowała „Bieg
Tropem Wilczym – Bieg Pamięci 

Żołnierzy Wyklętych”. Bieg na dy-
stansie 1963 metrów odbył się na te-
renie kompleksu wojskowego Grupy
Lotniczej Darłowo. To był także
pierwszy oficjalny bieg członków no-
wego klubu biegowego w Darłowie 

Kilkuosobowy skład tj. Katarzyna
Domitrz, Bartosz Sajko, Tomasz
Szkatulski, Robert Siemiątkowski 
i Sylwester Wierzbicki wystartował
jak na prawdziwych Chartów przy-
stało – szybko, zajmując czołowe 
pozycje. Najszybszy z Chartów 
– Bartek, miał ogromną przewagę
nad całą resztą, utrzymał pozycję do
samej mety z wynikiem. Zaraz za

nim zameldował się Robert, na-
stępnie dzielny Sylwek, Kasia – jako
pierwsza kobieta open oraz Tomek. 

Historia
Data święta nie jest przypad-

kowa. Tego dnia, 1 marca 1951 roku,
w więzieniu mokotowskim wyko-
nano wyrok śmierci na siedmiu
członkach IV Zarządu Głównego
Zrzeszenia „Wolności i Niezawi-
słość”: Łukaszu Cieplińskim Mie-
czysławie Kawalcu, Józefie Batorym,
Adamie Lazarowiczu, Franciszku
Błażeju, Karolu Chmielu, Jozefie
Rzepce – będących ostatnimi ogól-
nopolskimi koordynatorami „Walki
o Wolność i Niezawisłość Polski 
z nową sowiecką okupacją”. Ustawę
wprowadzającą to święto podpisał
ówczesny Prezydent RP Bronisław
Komorowski. Ustanowione święto
upamiętnia żołnierzy i organizacje
podziemia antykomunistycznego
walczących suwerenność i niepod-
ległość Polski takich jak np. WiN,
Związek Żołnierzy Narodowych Sił
Zbrojnych, Światowy Związek 
Żołnierzy Armii Krajowej, czy 
działająca w Darłowie Polska Orga-
nizacja Wojskowa. �

DzIeń ŻołNIerzy WyKLęTych
od roku 2011, uchwałą Sejmu RP, 1 marca jest obchodzony jako narodowy Dzień 
Pamięci „żołnierzy Wyklętych”. W Darłowie obchodzono go uroczyście, ale i sportowo.

około godziny 6 rano, 
28 lutego, w Darłówku
Zachodnim przy ulicy Włady-
sława iV 12a zauważono
palący się budynek
mieszkalny razem z lokalem
gastronomicznym „Diana”.

� Jak nas poinformował Rafał Mu-
siał komendant Straży Miejskiej 
w Darłowie ogień gasiło 13 za-
stępów straży zawodowej i ochot-
niczej, w tym również Straż Pożarna
z lotniska Jednostki Wojskowej 
w Darłówku. Trudną akcję gaśniczą
w zwartej zabudowie przeprowa-
dzano z dwóch drabin przeciwpo-

żarowych: jedna od strony ulicy
Władysława IV, a druga od ulicy
Chińskiej. Praktycznie już przed go-
dziną 9 pożar opanowano i uga-
szono, ale dogaszanie zgliszczy
trwało jeszcze ponad godzinę. Po-
ważnie zagrożone były sąsiednie
budynki, a szczególnie przylegający
do niego, który doznał pewnych
uszkodzeń, ale ostatecznie go ura-
towano. Nikt z ludzi nie ucierpiał.

Na miejsce przybyła policja,
Straż Miejska, Leszek Kuca szef

miejskiego zarządzania kryzyso-
wego. Był również Arkadiusz 
Klimowicz burmistrz miasta 
Darłowa, który powiedział, że je-
żeli zajdzie taka potrzeba, to po-
gorzelcom zostanie udzielona 
stosowna pomoc. Z uwagi na
niską temperaturę dla wszystkich
uczestników biorących udział 
w akcji gaszenia pożaru zabezpie-
czono herbatę z cytryną. 

Po zakończeniu akcji MPGK
uporządkowało ulicę i chodniki. �

gRoźny PożaR

fot. P. Breszka

fot. P. Breszka

fot. P. Breszka fot. P. Breszka
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Wolny plac przy ul.
Rzemieślniczej, przed
frontem budynku
komisariatu policji zostanie
wykorzystany na parking. 

� Burmistrz miasta Darłowa ogłosił
przetarg nieograniczony na „Bu-
dowę miejsc postojowych przy ulicy
Rzemieślniczej w Darłowie”. Przy

okazji zostanie przebudowany rów-
nież chodnik przy ulicy Rzemieśl-
niczej i Kościelnej. Zaprojektowano
osiem miejsc postojowych, o wy-
miarach 5x2,5 metra, chodnik o sze-
rokości 2 metrów oraz odwod-
nienie. 

Miejsca postojowe przeznaczone
będą dla interesantów, za wyjąt-
kiem jednego dla radiowozu poli-

cyjnego, oznaczonego „kopertą”.
Wzdłuż ulicy Rzemieślniczej i Ko-
ścielnej planuje się także przebu-
dowę chodnika o łącznej długości
78 m. Nawierzchnię planuje się wy-
konać z płyt betonowych 50x50 cm,
natomiast miejsca postojowe i przy-
legły do nich wzmocniony chodnik
z betonowej kostki brukowej w ko-
lorze grafitowym. �

Powstanie parking przy policji

5 marca, uroczyście podpisano
umowy w sprawie realizacji
projektu „Zielone Darłowo”.
Kontrakt rewitalizacji terenów
zielonych w Darłowie wart jest
w sumie 7,7 mln złotych. 
Do zadania przystąpi firma
Gorem Sp. z o.o z Gdańska. Efekt
prac widoczny będzie jeszcze 
w tym roku, a na całkowite 

zakończenie czekać będziemy
do końca września 2019 r.
Koszt przebudowy i budowy
parków zgodnie z kontraktem
wynosić będzie 7,7 mln zł. 
Burmistrz Miasta na realizację
zadania pozyskał aż 4,5 mln zł
z środków Programu Operacyj-
nego „Infrastruktura i Środo-
wisko”.

„Zielone Darłowo” 
– do realizacji

P
ieniądze wydane zostaną na
remont i przebudowę po-
mieszczeń wewnętrznych.

Projekt otrzyma wsparcie kwotą 300
tys. złotych. Całkowity koszt re-
montu i modernizacji to 471 439,18
zł brutto. Remont i przebudowa po-
mieszczeń byłego dworca kolejo-
wego umożliwi dostosowanie bu-
dynku do funkcji turystycznych,
łącznie z urządzeniem Centrum In-
formacji Turystycznej oraz utwo-
rzeniem tzw. Trzeciej Przestrzeni
przyjaznej dla lokalnej społeczności. 

Na powierzchni ok. 150 m2 pla-
nuje się oprócz zaplecza kuchen-
nego i WC utworzenie dużego wie-
lofunkcyjnego pomieszczenia, które
może pełnić rolę sali wystawowej,
odczytowej z rzutnikiem i ekranem,
rozgrywek i turniejów. W drugim
pomieszczeniu ma być np. sala tele-

wizyjna z możliwością spożywania
kawy czy herbaty z automatu i czy-
telnia prasy. Główną funkcją tych

pomieszczeń w sezonie letnim były-
by sprawy związane z informacją
turystyczną, Miejski komputerowy

punkt informacji turystycznej ma
być czynny przez 24 godz./dobę 
i umożliwi turystom dostęp do dar-
mowego internetu. Rozważa się
również utworzenie skrytkowej
przechowalni bagaży. Pomiesz-
czenia mają dwa wejścia od strony
miasta i torów kolejowych. Na pe-
ronie z gazonami kwiatowymi pla-
nuje się urządzenie letniej kawia-
renki pod parasolami.

Przestrzeń, która zostanie prze-
kształcona w ramach operacji na pu-
bliczną infrastrukturę turystyczną,
w chwili obecnej stanowi zdewasto-
wany, od lat nieużytkowany parter
obiektu, w którym znajdowały się
dawniej kasy dworcowe, hol, pocze-
kalnia i pomieszczenia gospodarcze.
Ponieważ wokół dworca kolejowego
znajduje się centrum komunika-
cyjne: PKS, Kolejowych Przewozów

Regionalnych, postój taksówek oraz
prywatnych busów. Remontowany
dworzec będzie pełnił funkcję kom-
pleksowej Informacji Turystycznej.
Budynek byłego dworca w Darłowie
o zabytkowej fasadzie wzniesiony
został w roku 1878. W chwili obecnej
jest on częściowo użytkowany przez
Darłowskie Centrum Wolontariatu,
a na piętrze znajdują się dwa miesz-
kania komunalne. 

Powstały obiekt, w ograni-
czonym zakresie, pełnił będzie rów-
nież funkcję poczekalni, rozumianej
jako przyjazne, estetyczne miejsce,
gdzie podróżni w oczekiwaniu na
kolejny środek transportu będą
mogli spędzić miło czas, przygo-
tować posiłek czy przechować
bagaż. 

Całe przedsięwzięcie planuje się
zrealizować jeszcze w roku 2018. �

Dawny dworzec PKP 
– wkrótce Poczekalnia Kultury
Darłowska Lokalna grupa Rybacka w Dorzeczu Wieprzy grabowej i Unieści postanowiła wesprzeć finansowo projekt dotyczący
utworzenia „Poczekalni Kultury” i zmiany funkcji historycznego dworca kolejowego.

na niedawnym posiedzeniu
Rady Darłowskiej Lokalnej
grupy Rybackiej w Dorzeczu
Wieprzy grabowej i Unieści
przyjęto do dofinansowania
14 wniosków, jednym z nich
jest pomysł Darłowskiego
ośrodka Kultury. 

� Projekt złożony przez Darłowski
Ośrodek Kultury im. Leopolda Tyr-
manda dotyczy utworzenia Galerii
Rybackiej i Marynistycznej – stwo-
rzenie miejsca spotkań i edukacji
kulturowo-historycznej mieszka-
ńców Darłowa w budynku Domu
Kultury przy ul. Marii Skłodowskiej
Curie 44 w oparciu o regionalne
dziedzictwo rybackie. 

Miasto Darłowo jest historycznie
i kulturowo związane z szeroko ro-

zumianym rybołówstwem mor-
skim od wielu wieków. W najlep-
szych latach koniunktury prze-
mysłu rybnego (w latach 80. XX
wieku) bezpośrednio połowem 
i przetwórstwem ryb morskich 
w Darłowie zajmowało się około
1500 osób (na 15000 mieszkańców
miasta). W roku 1981 jednostki ry-
backie z Darłowa złowiły około 
25 000 ton ryb. W wyniku przemian
społeczno – gospodarczych i śro-
dowiskowych oraz z powodu prze-
łowienia w chwili obecnej w Porcie
Morskim w Darłowie funkcjonuje
jedynie ok. 35 jednostek rybackich.
Pomimo upadku rybołówstwa, 
zostali jednak ludzie oraz pamięć 
o minionych czasach świetności ry-
bactwa w Darłowie. 

Aby zachować pamięć i tradycje

rybołówstwa DOK, oprócz już
wcześniejszych prezentowanych
wystaw o charakterze morskim i ry-
backim, postanowił zorganizować

na stałe Muzeum Morskie wraz 
z Galerią Rybacką. W tym celu gro-
madzi już historyczne i współczesne
sieci połowowe, pływaki, ubiory ry-

backie, zdjęcia i modele kutrów, do-
kumenty szyprów, beczki i skrzynki
na ryby oraz urządzenia nawiga-
cyjne i połowowe itp. 

Osobny dział jaki będzie repre-
zentowany w powstającej Galerii
to twórczość artystyczna rybaków.
Tworzona Galeria Rybacka i Ma-
rynistyczna będzie również pro-
wadzić edukację kulturowo-histo-
ryczną opartą o regionalne morskie
dziedzictwo rybackie. Wszystko to
będzie się mieścić w budynku
Domu Kultury przy ulicy Marii
Curie-Skłodowskiej 44. Całkowity
koszt realizacji przedsięwzięcia
wyniesie 539 656,55 zł brutto, 
w tym wsparcie finansowe DLGR
wyniesie 300 tys. złotych. Reali-
zację przedsięwzięcia planuje się
zakończyć jeszcze w roku 2018. �

Darłowska Lokalna grupa Rybacka wspiera kolejną inicjatywę 

Powstanie rybacka Galeria 
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Spacerkiem 
po inwestycjach
Choć zima nie sprzyja pracom budowlanym, to 
na niektórych placach budowy widać postępy. 
Wielomilionowe inwestycje systematycznie rosną.

W oBieKTyWie

Domy socjalne

Kładka przyrodnicza na wydmie zachodniej

Most na Wyspie Łososiowej

Trwają prace modernizacyjne na trasie DW 203 

od 20 marca ponownie jest
utrudniony ruch na drodze
nr 203 (od skrzyżowanie 
z aleją Jana Pawła ii do gra-
nicy miasta (zjazd na
cisowo).
� Jak nas poinformował Radosław
Andrzejewski, kierownik robót 
z Przedsiębiorstwa Budownictwa
Drogowo-Inżynieryjnego, tymcza-
sowa organizacja ruchu obowią-
zywać ma do odwołania. 

Dla użytkowników drogi
oznacza to, że wjazd z kierunku
Ustki do Darłowa prowadzony
będzie objazdem przez „górkę ci-
sowską” i dalej płytami drogowymi
przy wiatrakach, aż do skrzyżo-

wania z aleją Jana Pawła II. Wyjazd
z Darłowa, w kierunku Ustki, od-
bywać się będzie istniejącym odcin-
kiem. 

Prosimy o zachowanie ostro-
żności i dostosowanie prędkości do
panujących warunków w rejonie pro-
wadzonych robót budowlanych. �

zmiana organizacji ruchu na 203

Jest już przygotowana 
koncepcja budowy hali
sportowej przy Szkole
Podstawowej nr 3 – infor-
muje Bartłomiej Kruk 
z Referatu integracji euro-
pejskiej i inwestycji w Urzędzie
Miejskim w Darłowie. 

� Koncepcja przedstawiona przez
biuro projektowe obejmuje wstępne
założenia głównej areny sportowej
(parter), na której znajdować się
będzie boisko do koszykówki o wy-
miarach 28x15 m oraz boisko do gry
w siatkówkę (18x9 m). Będzie
można również wykorzystać pro-
jektowane dwa treningowe boiska
do siatkówki umieszczone prosto-
padle do osi głównego boiska. 
W celu zwiększenia bezpieczeństwa
i komfortu gry zakłada się wpro-
wadzenie po obwodzie głównego
boiska do koszykówki wolnej prze-
strzeni (o szer. 1,5 do 2 m). 

Na wysokości 1,5 m od na-
wierzchni boisk sportowych pro-
jektuje się stałe trybuny (w zale-

żności od wybranej wersji realiza-
cyjnej, dające możliwość pomiesz-
czenia od 115 do 150 osób). Funkcję
trybun stałych wspomagać będą
trybuny mobilne, tak by można je
było wykorzystać w trakcie imprez
okolicznościowych.

Poza główną areną na parterze
zaprojektowane zostało całe za-
plecze służące obsłudze sali. Są to
pomieszczenia ogólnodostępnych
szatni, recepcji, sanitariatów. Prze-
strzeń pod trybunami wykorzy-
stana zostanie do przechowywania

sprzętu sportowego. Przewidziano
również pomieszczenia trenerskie. 

Główne wejście projektuje się od
strony ulicy Wyszyńskiego (wraz 
z tzw. małą recepcją), specjalnie za-
projektowany łącznik (przeszklony)
zapewniać będzie również połącze-
nie z istniejącym budynkiem szkoły.
Na pierwszym piętrze znajdować się
będą dwie sale, z których jedna wy-
korzystywana może być jako sala 
taneczna (90 m2), a druga do tzw. 
fitnessu (70 m2). Obie sale z dostępem
do szatni i sanitariatów. �

Zbudują halę sportową przy „3”

P
rzetarg nieograniczony,
ogłoszony przez Zachod-
niopomorski Zarząd Dróg

Wojewódzkich w Koszalinie, wy-
grało Przedsiębiorstwo Budow-
nictwa Drogowo-Inżynieryjnego
Spółka Akcyjna z Torunia i ono jest
realizatorem tej proturystycznej in-
westycji. 

Malownicza trasa ścieżki rowe-
rowej będzie się rozpoczynać 
w Darłówku Wschodnim w odle-
głości ok. 780 metrów od mostu
rozsuwanego nad ujściowym od-
cinkiem Wieprzy, w miejscu gdzie
kończy się droga inspekcyjna bie-
gnąca po wale przeciwsztor-
mowym na mierzei jeziora Kopań.
Ścieżka będzie przebiegać pomię-
dzy plażą, a jeziorem Kopań przez
tereny leśne. Dalej przez kładkę nad
kanałem łączącym jezioro Kopań 
z Bałtykiem do drogi dochodzącej
do Wicia i następnie do Jarosławca.
Nowe odcinki drogi rowerowej

będą miały od 2 do nawet 5 metrów
szerokości. Warto wiedzieć, że re-
alizowana inwestycja biegnie po 
południowym skraju Obszaru
Chronionego Krajobrazu „Pas Po-
brzeża na zachód od Ustki”, a także
na terenie obszaru Natura 2000, tj.
objętego ochroną jeziora Kopań.
Cały czas ścieżce rowerowej towa-
rzyszy „Czerwony szlak pieszy”. 

Trasa rowerowa z Darłówka do
Jarosławca liczy 16 km i nadaje się
na rodzinną wycieczkę. Budowany
odcinek trasy rowerowej będzie
częścią międzynarodowego szlaku
rowerowego R10 biegnącego wokół
Morza Bałtyckiego o długości 8 tys.
km. Planowany termin zakończenia
budowy trasy rowerowej to koniec
sierpnia 2018 r. �

Z Darłowa do Jarosławca brzegiem morza

naDMoRSKa ścieżKa
RoWeRoWa 
Znakomita wiadomość dla miłośników turystyki rowerowej. Jeszcze w tym
roku zostanie przebudowana i otwarta ścieżka rowerowa z Darłowa poprzez
Wicie i Jarosławiec do Korlina.
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c
órka Wilhelma i Luizy
Wirtz urodziła się 10 marca
1928 w rodzinie katolickiej

w Mönchengladbach w Niemczech.
Do Darłowa przyjechała w roku
1943 ewakuowana z Hagen razem
ze swoimi koleżankami i gronem
nauczycielskim Realnego Gimna-
zjum, w obawie przed zbombardo-
waniem tej miejscowości. Po zajęciu
Rügenwalde przez Armię Czer-
woną postanowiła pozostać w Da-
rłowie. Tu w lutym 1946 wyszła za
mąż za Jana Jerzewskiego. 

Przyczyniła się do utworzenia 
w Darłowie Publicznej Szkoły Pod-
stawowej z niemieckim językiem
nauczania. W latach 1952–1957, 
była kierownikiem tej oświatowej
placówki i nauczycielką. Jest 
magistrem filologii germańskiej
Uniwersytetu Adama Mickiewicza
w Poznaniu i absolwentką Stu-
dium Podyplomowego na Uni-
wersytecie Warszawskim. Od roku
1957 pracowała w Liceum Ogólno-
kształcącym w Darłowie, gdzie
nadano jej tytuł Profesora Szkoły
Średniej.

Brygida Jerzewska była radną
Rady Miejskiej w latach 1988–1992,
członkiem rady nadzorczej w Po-
wszechnej Spółdzielni Spożywców

„Kotwica”, członkiem Klubu Pio-
niera i ZBOWiD. 

Panią Brygidę Jerzewską po-
znałem w latach osiemdziesiątych
XX wieku, gdy tłumaczyła z jęz. nie-
mieckiego istotne fakty z historii
Darłowa dla miejscowego Muzeum.
Dzięki niej franciszkanie z darłow-
skiej parafii nawiązali współpracę
z byłymi mieszkańcami i ich du-
chownymi, co zaowocowało po-
wstaniem przykościelnego lapida-
rium upamiętniającego dawnych
mieszkańców ziemi darłowskiej. Jej
wszechstronną działalność doku-

mentuje towarzysząca benefisowi
wystawa tłumaczonych przez nią
książek, katalogów, referatów na-
ukowych, legend, wspomnień,
streszczeń zarówno z języka nie-
mieckiego na polski jak i odwrotnie. 

Od ponad 25 lat tłumacz przy-
sięgły Brygida Jerzewska współ-
pracuje z Janem Sroką, byłym dy-
rektorem sławieńskiego Domu
Kultury i obecnym szefem Fun-
dacji Dziedzictwo w Sławnie, dla
której przetłumaczyła tysiące stron
publikacji i książek.

W wieku 80 lat, będąc wdową,

Brygida Jerzewska wyszła za mąż
za Hansa Bahra, ale nie zapomniała 
o Darłowie. W kwietniu 2010 roku
razem z nowym mężem przywiozła
z Niemiec sześć obrazów Richarda
Zenke, malarza związanego nie-
gdyś z Darłowem, w darze dla Mu-
zeum Zamku Książąt Pomorskich. 

Wymieniony szereg działań, 
a także zwykła ludzka życzliwość
na co dzień oraz bezinteresowna
wieloletnia pomoc tym wszystkim,
którzy jej potrzebowali, wyróżnia
Brygidę Luizę Jerzewską spośród
innych mieszkańców Królewskiego
Miasta Darłowa. 

7 marca 2003 roku w uznaniu za-
sług dla naszego miasta na wniosek

klubu Radnych „Jedność” Rada
Miejska przyznała jej medal „Zasłu-
żony dla Miasta Darłowa”. Została
również uhonorowana wieloma 
innymi nagrodami, wyróżnieniami
i odznaczeniami państwowymi. 

Jubilatka jest matką trojga dzieci,
babcią czworga wnucząt i prababcią
sześciorga prawnucząt. 

Dostojnej jubilatce życzymy
wiele zdrowia i radości oraz dal-
szych sukcesów we wszystkich po-
czynaniach. Perfekcyjnie przygoto-
wany i poprowadzony przez Renatę
Potomską benefis uświetniły wy-
stępy uczniów Szkoły Muzycznej 
w Sławnie. �

LeSZeK WaLKieWicZ

Benefis Brygidy Jerzewskiej 
9 marca, w Zamku Książąt Pomorskich w Darłowie, odbył się benefis Luizy Brygidy 
Jerzewskiej z okazji 90-lecia urodzin. Jubilatka swoim życiorysem i działalnością 
pro publico bono mogłaby obdzielić kilkanaście osób.

nagroda Fundacji L'oréal i UneSco

Wschodzący
talent nauki 

Darłowianka dr agnieszka gajewicz z Uniwersytetu gdańskiego
została uznana za jeden ze wschodzących talentów światowej nauki
przez Fundację L’oréal i UneSco. Doceniono ją za badania dotyczące
oceny ryzyka chemicznego różnego rodzaju substancji.

lista International rising Talents
– czyli wschodzących międzynarodo-
wych talentów nauki – ogłaszana jest 
w ramach programu l’Oréal-UNeSCO For
Women in Science od 2014 roku. Co-
rocznie wyróżnienie otrzymuje 15 ko-
biet nauki z różnych krajów, które – zda-
niem organizatorów – dzięki swoim
badaniom mają szansę zmienić świat.

Dr gajewicz pracuje nad rozwojem
tzw. metod chemoinformatycznych.
Wspierają one ocenę ryzyka chemicz-
nego stwarzanego przez nowe oraz
obecne w środowisku substancje che-
miczne (zwłaszcza nanomateriały). jest
to szczególnie istotne w obliczu obser-
wowanego od wielu lat systematycz-
nego wzrostu liczby związków che-
micznych, które mogą stanowić
poważne zagrożenie dla zdrowia człowieka.

„możliwość poznania aktywności i właściwości nowoprojektowanych 
związków na długo przed ich właściwą syntezą, pozwala ograniczyć nie tylko
czas i koszt badań, ale co równie ważne zredukować liczbę zwierząt wykorzy-
stywanych do badań laboratoryjnych” – tłumaczy cytowana w komunikacie 
dr gajewicz. Badaczka jest również stypendystką programu l’Oréal-UNeSCO Dla
kobiet i Nauki 2017.

Uroczysta ceremonia wręczenia nagród laureatkom International rising 
Talents odbędzie się w drugiej połowie marca w siedzibie UNeSCO w Paryżu pod-
czas For Women in Science Week – tygodnia, w czasie którego wybitni na-
ukowcy z całego świata spotykają się, aby świętować wkład kobiet w rozwój
nauki.

Dr Agnieszka gajewicz jest absolwentką SP nr 1 im. jana kochanowskiego
w Darłowie i darłowskiego lO im. Stefana Żeromskiego. Od początku kariery
akademickiej związana z Wydziałem Chemii Uniwersytetu gdańskiego, najpierw
jako studentka (1999-2004), później słuchaczka studiów doktoranckich (2008-
2013), pracownik naukowo-techniczny (2011-2013), asystent (2013– 2014), 
a obecnie adiunkt (od 2014).

Koronkowa Robota – Sprawa
gorgonowej i 1968. czasy nad-
chodzą nowe, którą cezary Łaza-
rewicz napisał wraz żoną ewą
Winnicką – to książki, które we-
szły na rynek wydawniczy w całej
Polsce. Są dostępne również 
w darłowskiej księgarni u Jana
Zycha.

Koronkowa Robota 
– Sprawa gorgonowej. 
ceZaRy ŁaZaReWicZ

To był najważniejszy proces w II
rP. ludzie nie pamiętają zamachu na
Wojciechowskiego, zabójstwa Naru-
towicza czy nieudanego zamachu na
Piłsudskiego. Najważniejsza była 
historia, która poruszyła wtedy wy-
obraźnię i porusza do dzisiaj – mówił
Cezary Łazarewicz, autor książki „ko-
ronkowa robota. Sprawa gorgonowej” 

Sprawą rity gorgonowej żyła
cała przedwojenna Polska. gorgo-
nowa, kochanka znanego architekta
Henryka Zaremby, została oskarżona
o zamordowanie jego nastoletniej
córki elżbiety (lusi). miała ją zabić ki-
lofem, porzuconym potem w przydo-
mowym basenie. Skazano ją na karę

śmierci, ale po odwołaniu do Sądu
Najwyższego sąd w krakowie zmienił
wyrok na więzienie.

Po ponad 80 latach do tych wy-
darzeń wraca w książce pochodzący 
z Darłowa Cezary Łazarewicz, repor-
tażysta nagrodzony w ubiegłym roku
Nagrodą literacką Nike za „Żeby nie
było śladów. Sprawa grzegorza Prze-
myka". Autor spotyka się z córkami
rity gorgonowej. jedna z nich jest je-
dynym żyjącym świadkiem zbrodni 
z lat 30. (za: gazeta.pl)

1968. czasy nadchodzą nowe. 
eWa WinnicKa

i ceZaRy ŁaZaReWicZ
„rok 1968, czyli właściwie – co?

Para wybitnych reporterów opisała go
brawurowo, a przecież trzeba było
połączyć ogień z wodą. gdy polscy
studenci chcieli wolności słowa, fran-
cuskim chodziło najpierw o kontakty
z dziewczynami, czyli koedukacyjne
akademiki. Czesi walczyli z inwazją
„bratnich krajów”, a angielscy robot-
nicy zmieniali w menu ziemniaki na
makaron. Po zamieszkach w Paryżu
władze zaczynają słuchać młodych.

Po zamieszkach w Warszawie wię-
zienia są pełne studentów, a kilka-
dziesiąt tysięcy Polaków żydowskiego
pochodzenia musi opuścić Polskę … 

„Co łączy „Dziecko Rosemary” 
z mecenasem Berem Rozencwajgiem 
i Władysławem Gomułką? Pozornie nic
poza datą – 1968 rokiem. Dwoje wy-
bitnych reportażystów Ewa Winnicka 
i Cezary Łazarewicz zabiera nas 
w podróż 50 lat wstecz. Zbierają
okruchy życia jak rozsypane puzzle,
opisują znane i nieznane postacie, wy-
darzenia, by pokazać ówczesny świat 
z nieoczywistej strony. Wartka narracja,
świetny język i pasjonujące wątki 
historyczne układają się miejscami 
w barwny, miejscami posępny obraz".

marcin Zaremba, historyk
„To wstrząsająca książka o wyjąt-

kowym roku. Ważna i potrzebna jak
nigdy dotąd. Ewa Winnicka i Cezary 
Łazarewicz mówią nam o historiach 
zaledwie sprzed pół wieku, których 
nie znaliśmy. Przypominają też sprawy,
o których nie pamiętamy. Albo nie
chcemy pamiętać”. 

magdalena grzebałkowska, reporterka 

#
Wśród licznych działań jubilatki na rzecz naszego miasta i jego mieszkańców
wymienić należy: organizowanie pierwszych międzynarodowych obozów Ochot-
niczych Hufców Pracy, pomoc w organizacji wakacyjnej wymiany grup mło-
dzieży z Polski i Niemiec, współzałożycielstwo i pierwsze kierownictwo klubem
Seniora przy Polskim komitecie Pomocy Społecznej, nawiązanie współpracy 
z partnerskim miastem gardelegen, nawiązanie współpracy i wymiany mło-
dzieży pomiędzy Darłowskim Domem Dziecka, a niemieckim DD w Henneken-
rode (rFN), organizacja bezpłatnych wyjazdów i występów na terenie Niemiec
młodzieżowego zespołu muzyczno-tanecznego „Diomedeo” z klubu garnizo-
nowego, długoletnia współpraca z muzeum w Zamku książąt Pomorskich i To-
warzystwem Przyjaciół Ziemi Darłowskiej.

Darłowianka
produkuje 
serial 
dla TVP2 
W lutym na antenie TVP2 
rozpoczęła się emisja „Za ma-
rzenia” – nowego serialu o ma-
rzycielach i dla marzycieli. Pro-
ducentką serialu jest
darłowianka, Marta Jarzębska-
-ciesielska, właścicielka agencji

aktorskiej BUMeRang w War-
szawie. 
Serial opowiada o przyjaźni, miłości
i młodości Zdaniem krytyków wnosi
coś nowego do filmu i opowiada 
z energią, której nie było w serialu

od dawna. Bohaterowie muszą zde-
cydować: wymarzona praca, czy ha-
rówka za ciężkie pieniądze? rodzina
czy szaleństwo z nocnymi impre-
zami? Związek czy samotność z wy-
boru? Nie poddają się, walczą o ma-
rzenia! Obyczajowo-komediowy
serial „Za marzenia” oparto na 
debiutanckiej książce karoliny Fran-
kowskiej „Zaczaruj mnie”. 
W rolach głównych m.in.: maja 
Bohosiewicz, Anna karczmarczyk,
Piotr Nerlewski, katarzyna Figura,
radosław krzyżowski, Izabela kuna,
marcin Perchuć. 

Nowe reportaże Cezarego
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� W rocznicę urodzin Jubilata od-
wiedzili członkowie Miejskiego 
Zarządu Związku Kombatantów
Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych
Więźniów Politycznych w Darło-
wie.

Przy znakomitej dyspozycji inte-
lektualnej Jubilata sporo czasu upły-
nęło przy wspominkach i opowie-
ściach z II wojny światowej. Mimo
młodego wieku los mocno doświad-
czył jego i najbliższych. Sam trafił na
przymusowe roboty, z których wy-
niósł utratę słuchu, brat zginął za-

mordowany przez Niemców, a ojca 
i drugiego brata wywieziono tak jak
i jego na przymusowe roboty.
Wszystkich połączył aktywny udział
w podziemnej organizacji Gryfa 
Pomorskiego, który działał na Po-
morzu. Jego wielkim sukcesem było
zdobycie siedmiu nowych kara-
binów mauzer z amunicją. Co naj-
ważniejsze nikt z biorących udział
w tej akcji, z podległych mu kolegów
nie poniósł żadnych konsekwencji.
Wtedy za taki czyn była tylko jedna
kara – śmierć.

Po wyzwoleniu, jako absolwent
Katolickiego Uniwersytetu Lubel-
skiego – magister pedagogiki i ma-
gister germanistyki, był wieloletnim
nauczycielem i dyrektorem pla-
cówek oświatowych w dawnym
województwie słupskim i koszaliń-
skim. Ostatecznie osiadł w Darło-
wie.

Z okazji jubileuszu 95. urodzin
otrzymał od Prezesa Zarządu Głów-
nego Związku Kombatantów i By-
łych Więźniów Politycznych gen.
Wacława Szklarskiego dyplom

uznania „Za męstwo i ofiarność 
w walce o wyzwolenie naszej 
Ojczyzny Rzeczpospolitej Polskiej 
i za wieloletnią prace przy powo-

jennej odbudowie kraju”. Dyplom
przekazał i gratulacje złożył po-
rucznik Kazimierz Kuligowski z to-
warzyszącym mu zarządem. �

95 lat temu, 2 marca, urodził się albin Lemańczyk. członek ruchu oporu 
w trakcie ii wojny światowej, zasłużony żołnierz tajnej organizacji gryfa
Pomorskiego.

Partyzant i nauczyciel

święto osadników
Ziemi Darłowskiej, 
w 73. rocznicę
polskiego Darłowa,
rozpoczęło się 7 marca
w kościele św. Jerzego
Mszą świętą w intencji
zmarłych i żyjących
Pionierów Ziemi
Darłowskiej. 

U
dział w nabożeństwie
wzięły poczty sztanda-
rowe, kompania hono-

rowa ZSM, władze miasta z burmi-
strzem na czele, harcerze, pionierzy.
Odprawił ją proboszcz parafii MB
Częstochowskiej o. Wiesław Przy-
bysz. Za udział w mszy podzięko-
wała Bożena Tomalak, prezes Klubu
Pionierów Ziemi Darłowskiej. 

Następnie przemaszerowano na
plac Marszałka Jozefa Piłsudskiego,
gdzie przy zapalonym zniczu i za-
ciągniętej warcie honorowej Straży
Granicznej zgromadzono się pod
Obeliskiem Pionierów. Tam Arka-
diusz Sip – dyrektor DOK powitał
wszystkich przybyłych ze starostą
powiatu Wojciechem Wiśniowskim
i Arkadiuszem Klimowiczem, bur-
mistrzem Darłowa na czele. Szcze-
gólnie serdecznie witano wszyst-
kich pierwszych osadników oraz
delegacje bratnich klubów pio-
nierów z Kołobrzegu i Koszalina. 

Gospodarz Darłowa przypo-
mniał kilka faktów historii Ziemi
Darłowskiej. Przypomniał trudne
powojenne czasy w Darłowie i wy-
siłek włożony w przywrócenie pol-
skiego charakteru tej ziemi. Pierwsi
osadnicy, przybywający z Kresów
RP i z innych części Polski, zago-
spodarowali te tereny opuszczone
przez Niemców, uruchomili port,
transport, wodociągi, gazownie itd.
Otworzyli w ten sposób nowy roz-
dział dziejach Darłowa. Salwą ho-
norową kompanii Marynarki Wo-
jennej uczczono pamięć pierwszych
osadników Ziemi Darłowskiej.

Po złożeniu wiązanek kwiatów
przez liczne delegacje władz samo-
rządowych, służb mundurowych,
placówek oświatowych, firm dalsze
uroczystości przeniosły się do
Ośrodka Wczasowego „Korsarz”.
Tam nauczycielki Ewa Majdańska 
i Krystyna Leśniewska z Miejskiego
Gimnazjum im. S. Dulewicza przy-
gotowały specjalny autorski, po-
etycki program artystyczny prze-
platany występami gimnazjalnego
chóru. �

Świętowali PIeRWsI osadnIcy
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� Do niedawna w Darłowie biegano
systemem „każda noga na własną
rękę”. Z inicjatywy pasjonata biegów
Tomasza Breszki postanowiono się
zrzeszyć i założyć Klub Biegacza. Ta
inicjatywa z miejsca znalazła odzew
wśród miłośników aktywnego trybu
życia, w szczególności biegania. 
W tej chwili Klub Biegacza liczy ok.
20 członków, ale plany są ambit-
niejsze. Nazwa klubu trafiona, bo
wspólną cechą chartów jest m.in. nie-
bywała sprawność fizyczna, wielka
szybkość i wytrwałość. 

– Klub Biegacza Darłowskie
Charty został oficjalnie zarejestro-
wany, jako stowarzyszenie. Będziemy
pracować na rzecz kultury fizycznej 

i sportu, mobilizacji lokalnej społecz-
ności do utrzymywania oraz podno-
szenia sprawności fizycznej, promocji
zdrowego trybu życia, promocji
sportu amatorskiego – mówi Tomasz
Breszka prezes Klubu Biegacza. 

We władzach „Darłowskich
Chartów” są również: Maciej Rudni-
kowski –wiceprezes, Katarzyna 
Domitrz – sekretarz oraz członkowie:
Bartosz Sajko i Robert Siemiątkowski.
Kadencja zarządu trwa 2 lata. Te-
renem działania Stowarzyszenia jest
obszar miasta Darłowo i powiatu sła-
wieńskiego, a siedzibą władz miasto
Darłowo. Stowarzyszenie może rów-
nież prowadzić swoje działania sta-
tutowe na terenie kraju i świata.

Członkowie Klubu swoją po-
stawą i zachowaniem propagować
będą bieganie jako najprostszą formę
ruchu. Istotnym celem działalności
stowarzyszenia jest upowszech-
nianie kultury fizycznej i sportu
wśród dzieci i młodzieży, a także do-
rosłych oraz różnych grup społecz-
nych. Są gotowi do współpracy 
w zakresie organizacji imprez spor-
towych na terenie miasta i okolic. 

– Jeśli bieganie to Twoja pasja,
masz ciekawe pomysły, które po-
mogą nam w pracy klubu i chcesz
razem z nami rozwijać swoje spor-
towe marzenia, zapraszamy do
współpracy – namawiają człon-
kowie klubu. �

W Darłowie powstał klub biegacza 
„Darłowskie charty” – tak nazywa się nowy klub biegacza, który 
wystartował w Darłowie 26 lutego. 

#Kontakt
© klub Biegacza Darłowskie Charty
tel. +48 510 299 055 
e-mail: biuro@darlowskiecharty.pl

10 marca 1923 roku we
Lwowie urodził się Zygmunt
Jeż, mieszkaniec naszego
miasta. 
� Jego życiorys, a zwłaszcza czas 
II wojny światowej, to niczym dzieje
książkowego lisowszczyka lub 
Kmicica. Jeszcze przed wybuchem
wojny uzyskał wykształcenie
średnie.

Od lutego 1940 r. został z przy-
musowego poboru żołnierzem
Armii Czerwonej, w szeregach
której służył do grudnia 1944 r. 

Służbę rozpoczął jako pogra-
nicznik na kole podbiegunowym.
Przez siedem dni w tygodniu pa-
trolował 50-70 km odcinek pustyni
lodowej na saniach ciągniętych
przez zaprzęg złożony z 12 psów.
Żaden pies nie ruszył w trasę, jeżeli
na łapach nie miał specjalnych
skórzanych łapci. Po rocznej służbie

został skierowany na południową
część Związku Sowieckiego do
Taszkientu w Uzbekistanie. Tu za-

stała go II wojna światowa. Jako
umiejący trygonometrię wyniesioną
z lwowskiego gimnazjum został

przydzielony do artylerii. Toczył
walki na różnych frontach. 

W momencie wejścia jego jed-
nostki na ziemie polskie, dzięki oso-
bistym staraniom został od grudnia
1944 r. do maja 1945 r. wcielony 
w szeregi pułku zapasowego 
II Armii Wojska Polskiego. Jeszcze
w Lublinie został przyjęty do Szkoły
Oficerskiej Piechoty Nr 2. Jubilat
otrzymał w kwietniu promocję 
na stopień porucznika. Walczył 
w Pradze Czeskiej, w Dreźnie 
i w bardzo wykrwawiającej bitwie
pod Budziszynem. W tej miejsco-
wości 8 maja 1945 r. zastał go koniec
wojny. Następnie jego jednostka 
została skierowana do Prus
Wschodnich, która kontrolowała
wysiedlenie Niemców i ochraniała
polskich osadników. Zdemobilizo-
wano go w 1946 roku, a w Darłowie
znalazł się w połowie lat 60. Z nie-

kłamaną przyjemnością można słu-
chać barwnych, bez patosu snutych
opowieści Jubilata. 

W rocznicę 95. urodzin dostoj-
nego Jubilata odwiedzili w jego
domu członkowie Miejskiego 
Zarządu Związku Kombatantów
Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych
Więźniów Politycznych w Darło-
wie.

Z okazji jubileuszu urodzin 
Zygmunt Jeż otrzymał od Prezesa
Zarządu Głównego Związku Kom-
batantów i Byłych Więźniów Poli-
tycznych gen Wacława Szklarskiego
dyplom uznania „Za męstwo i ofiar-
ność w walce o wyzwolenie naszej
Ojczyzny Rzeczpospolitej Polskiej 
i za wieloletnią pracę przy powo-
jennej odbudowie kraju”. Dyplom
przekazał i gratulacje złożył po-
rucznik Kazimierz Kuligowski z to-
warzyszącym mu zarządem. �

oD KoŁa PoLaRnego, PRZeZ TaSZKienT, Do BUDZiSZyna

Darłowski kombatant niczym Kmicic 

Zmiany w MZBK
Z powodu choroby Zbigniewa Pławskiego,

dyrektora Miejskiego Zarządu Budynków Ko-
munalnych, 11 stycznia 2018 objął obowią-
zki dyrektora MZBK Maciej Bukowski. Jest on
absolwentem wydziału mechaniki i budowy
maszyn Politechniki Koszalińskiej. Od ponad
30 lat mieszka w Darłowie, gdzie ukończył 
w 1992 r. Liceum Ogólnokształcące. Dwu-
letnie Studia Podyplomowe na kierunku inży-

nieria gazownictwa ukończył na Politechnice Warszawskiej w 2009
roku. W latach 1998– 2012 kierował Rozdzielnią Gazu w Darłowie
podległą pod Zakład Gazowniczy w Koszalinie. W roku 2014 rozpo-
czął własną działalność gospodarczą w zakresie usług projektowych
i doradztwa technicznego, budowy instalacji sanitarnych.

� Usiedzieć na miejscu nie potrafi.
Niepokorny globtroter, wiecznie 
gotowy i przygotowany do startu 
– Leszek Walkiewicz. Tym razem
zwiedził i poznał Gambię, Senegal 
i Gwineę Bissau – państwa zachod-
niej części Afryki leżące nad Oceanem
Atlantyckim. W charakterystyczny
dla siebie sposób opowiedział nam 
o swoich przygodach, podzielił się
ciekawostkami, pokazał zdjęcia 
i „sprzedał” kilka anegdot. Jak wy-
glądał? Sami zobaczcie. 

Spotkanie odbyło się 14 marca 
w gościnnych progach Darłow-
skiego Centrum Wolontariatu. �

cZy aFRyKa JeST DZiKa?!

W
ramach konkursu wy-
brano postacie wybitnie
udzielające się w swoich

środowiskach w czterech katego-
riach: biznes, kultura i sport, samo-
rządność i społeczność lokalna,
działalność charytatywna i spo-
łeczna. 

Darłowo zdominowało powiat
sławieński – z niego bowiem wyło-
niono trzech liderów. Tym bardziej
to cieszy, ponieważ w tym roku 
o tytuł Osobowości Roku 2017 wal-
czyło aż blisko 300 nominowanych.
Oto nazwiska naszych liderów:

1. Leszek Klin – biznesmen, wła-
ściciel Fabryki Domów Mobilnych
LARK (nagroda w kategorii lider
powiatowy i lider regionalny)

2. Daniel Frącz – pracownik 
darłowskiego Biura Promocji i Ko-
munikacji Społecznej w kategorii

kultura i sport – za promocję miasta
króla Eryka oraz organizację wielu
imprez w tym: Letniego Sylwestra,
FireShow i muzyczny projekt Rap
Piwnica

3. Magda Burduk – szefowa 
darłowskiej promocji w kategorii

działalność charytatywna i społeczna
– za szereg inicjatyw oraz wkład 
w darłowski festiwal Media i Sztuka.

Czwarta nagroda w powiecie
trafiła do Pawła Kopczyńskiego ze
Sławna. 

Zwycięzcom gratulujemy. �

osobowości Roku 2017 Pomorza środkowego

Brawa dla laureatów
z Darłowa

15 marca w Pałacu Bursztynowym w Strzekęcinie odbyła się uroczysta gala
plebiscytu organizowanego przez głos Koszaliński. 
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� Kandydaci powinni spełniać 
kryteria określone w ustawie z dnia
18 sierpnia 2011 roku o bezpiecze-
ństwie osób przebywających na 
obszarach wodnych oraz Rozpo-
rządzeniu Ministra Spraw We-
wnętrznych z dnia 23 stycznia 2012
r. w sprawie minimalnych wy-
magań dotyczących liczby ratow-
ników wodnych zapewniających
stałą kontrolę wyznaczonego ob-
szaru wodnego i Rozporządzeniu
Ministra Spraw Wewnętrznych 
z dnia 21 czerwca 2012 r. 
w sprawie szkoleń w ratownictwie
wodnym . 

Wymagania:
– posiadanie dokumentu 

potwierdzającego kwalifikacje o po-
zytywnym ukończeniu szkolenia
ratownika wodnego zgodnie z Roz-
porządzeniem Ministra Spraw We-

wnętrznych z dnia 21 czerwca 2012
r. w sprawie szkoleń w ratownic-
twie wodnym, 

– posiadanie dokumentu po-
twierdzającego kwalifikacje o po-
zytywnym ukończeniu kursu kwa-
lifikowanej pierwszej pomocy 
i uzyskaniu tytułu ratownika,

– posiadanie wiedzy i umiejęt-
ności z zakresu ratownictwa 
i technik pływackich,

– posiadanie zaświadczenia 
o pełnieniu służby lub członkostwie
w podmiocie uprawnionym do ra-
townictwa. 

ZapeWniamy:
– zakwaterowanie dla osób

spoza gminy i miasta Darłowo,
– codziennie ciepły posiłek,
– wynagrodzenie:

• ratownik bez stażu lub jeden
sezon na plaży – 2.800,00 zł netto

• ratownik co najmniej 2 sezony
na plaży – 3.100,00 zł netto

• ratownik wieżowy co najmniej 
3 sezony na plaży – 3.700,00 zł
netto
Podanie, CV oraz dokumenty po-

twierdzające kwalifikacje o pozy-
tywnym ukończeniu szkolenia ra-
townika wodnego oraz kwalifiko-
wanej pierwszej pomocy należy
złożyć osobiście w Urzędzie Miej-
skim w Darłowie, Plac Tadeusza Ko-

ściuszki 9 lub drogą elektroniczną
na adres: poczta@darlowo.pl.

Pierwszeństwo w zatrudnieniu
mają osoby deklarujące chęć za-
trudnienia na cały sezon. �

PRaca cZeKa na WoDnych RaToWniKóW
Burmistrz Miasta Darłowo ogłasza nabór na stanowisko ratownika wodnego na
kąpieliskach nadmorskich w Darłowie. Praca na umowę zlecenie w okresie od 1 lipca
do 31 sierpnia 2018 r.

inKULa 
– prawie jak 
w Pjongczang
24 lutego rada Osiedla BemA zorga-
nizowała swój trzeci Piknik Zimowy.
Była dobra muzyka, tańce na lodzie,
jazda figurowa, hokej i wiele innych
atrakcji. Do tego ognisko, kiełbaski 
i ciepła herbata. kto był, ten wie, że
było fajnie. A wszystko to obyło się
na terenie rekreacyjnym zwanym
INkUlĄ. 

fot. Magda Burduk

W oBieKTyWie

P
o raz kolejny nasz powiat
wzbogacił się o kilka spo-
łecznych realizacji, które

wniosły coś pozytywnego zarówno
do infrastruktury, w której żyjemy 
i przebywamy, ale również „wpom-
powały” w nas pozytywną energię
– w projektach, które rozwijały
nasze zamiłowania i pasje. 

Wśród realizacji były m.in.: za-
jęcia artterapeutyczne, które zreali-
zowało DORT Darłowo, była 
akademia pierwszej pomocy reali-
zowana przez OSP w Cisowie, po-
wstał świerkowy zakątek dzięki 
zaangażowaniu sołectwa Rusko,
oświetlono boisko do piłki nożnej
na gminnym stadionie w Wiekowe
i wiele innych.

W samym Darłowo zrealizo-
wano trzy projekty: DORT Darłowo
– zajęcia artterapeutyczne; My3Koty
i Psy – „Zapobiegaj, nie zabijaj”;

ZSM Darłowo – cykl sportowych
zajęć pn.: Zdrowo i na sportowo.

Jednym z założeń projektu
Działaj Lokalnie jest zaangażowanie
się w projekt sektora prywatnego,

włącznie z zainwestowaniem
wkładu własnego na społeczne
działania lokalnej społeczności. 
Kolejny raz mogliśmy liczyć na: 
Bałtycki Bank Spółdzielczy w Dar-

łowie, Stocznię Darłowo, Firmę
Domów Mobilnych Lark, OW Róża
Wiatrów, MPGK Darłowo, Cztery
Pory Roku i Gminny Zakład Uży-
teczności Publicznej. 

Ponadto Działaj Lokalnie 
– edycja X wparcie otrzymało od sa-
morządów gmin Sławno, Posto-
mino, Darłowo oraz od gminy
Miasto Darłowo. �

Brawa za lokalną
aktywność 
21 lutego, w Darłowskim centrum Wolontariatu, które od lat jest ośrodkiem
Działaj Lokalnie, podsumowano X edycję programu inicjatyw społecznych
„Działaj Lokalnie”, które otrzymały dotację oraz zostały zrealizowane 
w powiecie sławieński w roku 2017. 
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Z zaproszenia Burmistrza Miasta arkadiusza Klimowicza sko-
rzystali najlepsi sportowcy naszego miasta. Mimo, że reprezen-
towali różne kluby i różne dyscypliny to cel spotkania był
jeden – wręczenie nagród i stypendiów sportowych za wybitne
osiągnięcia w 2017 r. 
Nagrodzonym sportowcom towarzyszyli rodzice i klubowi trenerzy. 
Wysokość pieniężnych nagród wahała się od 100 zł do 500 zł, 
a miesięczne stypendia to kwoty 150 – 300 zł.
W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele Urzędu miejskiego 
– burmistrz Arkadiusz klimowicz oraz kierownik referatu Sportu i rekre-
acji Waldemar Śmigielski. Nagrodzonym gratulowali również radni rady
miejskiej – wiceprzewodniczący rm Czesław Woźniak i przewodnicząca
komisji edukacji, kultury i turystyki krystyna różańska.
Wręczono 20 dyplomów, 35 nagród i 5 stypendiów, a beneficjentami 
zostali członkowie 5 darłowskich klubów sportowych: UkS „Orlik”, 
kS „Stocznia m&W”, kk „Ziemia Darłowska”, UkS Ashihara karate i ju
jitsu oraz klub Oyama karate.
jako mieszkańcy Darłowa jesteśmy dumni z takich reprezentantów
miasta oraz serdecznie gratulujemy nagrodzonym i życzymy jeszcze
wielu sportowych sukcesów.

nagRoDZono SPoRToWcóW

� W ramach „Lekcji ciepła”, pro-
gramu edukacyjno-ekologicznego,
dzieci zobaczyły, gdzie i w jaki
sposób wytwarza się ciepło, jak to
określił jeden z uczniów, w „fabryce
ciepła”.

Dzień wizyty zbiegł się z Dniem
Kobiet, każda z pań z MPEC-u
otrzymała od dzieci po prze-
pysznym lizaku.

„Lekcje ciepła” to inicjatywa,
którą podjęli dostawcy ciepła syste-

mowego w całej Polsce. Miejskie
Przedsiębiorstwo Energetyki
Cieplnej, jako dostawca ciepła 
w Darłowie, zaprosiło do udziału w
tym projekcie nauczycieli i najmłod-
szych uczniów klas podstawowych
oraz najstarsze roczniki przedszkoli.

Nauczyciele najlepiej znają
swoich uczniów i ich ciekawość
świata, dlatego to oni otrzymali
komplety materiałów do prowa-
dzenia lekcji zawierające ciekawe

propozycje eksperymentów i do-
świadczeń.

W ręce każdego z dzieci trafią
wciągające, ekologiczne bajki 
o przygodach znanego im Czerwo-
nego Kapturka, jego babci i Pana
Wilka, tym razem w mieście. Bajki
wprowadzają maluchy w tajem-
niczy świat ciepła, którego nie
widać gołym okiem, ale którego
wszyscy potrzebujemy i z którego
na co dzień korzystamy. �

Lekcja o cieple w MPec
Miejskie Przedsiębiorstwo energetyki cieplnej w Darłowie gościło w jednej
ze swoich ciepłowni klasę id ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Darłowie. 

14-15 marca w darłowskim
hotelu Lidia, odbyła się
Konferencja Regionalna 
nt. „aktualne problemy
funkcjonowania ciepłownic-
twa”, organizowana przez
izbę gospodarczą
ciepłownictwo Polskie oraz
Miejskie Przedsiębiorstwo
energetyki cieplnej 
Sp. z o.o. w Darłowie.

� W konferencji uczestniczyli pre-
zesi, dyrektorzy i członkowie za-
rządów przedsiębiorstw ciepłowni-
czych z Oddziału Regionalnego
Północno-Zachodniego IGCP oraz
partnerów IGCP. Izba zrzesza
ponad 280 członków o różnej struk-
turze i wielkości w branży ciepłow-
niczej. Członkiem Rady Oddziału 
w obecnej kadencji jest dyrektor
MPEC w Darłowie Barbara Buty-
ńska-Balcerzak.

Przybyłych gości przywitał 
gospodarz Królewskiego Miasta 
Darłowo Arkadiusz Klimowicz. Na

konferencji omawiano między in-
nymi sprawy związane z przystoso-
waniem źródeł ciepła do aktualnych
wymagań środowiskowych, możli-
wości korzystania z krajowych 
i unijnych środków pomocowych na
modernizację, walkę ze smogiem. 

W drugim dniu uczestnicy kon-

ferencji korzystając z gościnności
Zespołu Szkół Morskich mogli 
zapoznać się z praktyczną nauką za-
wodu uczniów tej szkoły z wyko-
rzystaniem nowych urządzeń szko-
leniowych w tym nawigacyjnego
symulatora manewrowego i symu-
latora siłowni okrętowej. �

Konferencja ciepłownicza

D
o takich sytuacji dochodzi
szczególnie gdy w ro-
dzinie występuje bezro-

bocie, niepełnosprawność, ciężka
lub długotrwała choroba, wielo-
dzietność, brak umiejętności wy-
pełniania funkcji opiekuńczo-wy-

chowawczych, alkoholizm lub nar-
komania, a także gdy rodzina jest
niepełna lub wystąpiło zdarzenie lo-
sowe.

Stypendium szkolne może
otrzymać uczeń, gdy miesięczna wy-
sokość dochodu na osobę w rodzinie

ucznia uprawniająca do ubiegania
się o stypendium szkolne nie może
być większa niż kwota 514,00 zł.

W obecnym roku szkolnym
2017/2018 Urząd Miasta Darłowo
wypłacił już dla 77 uczniów sumę
70.794 zł. �

STyPenDia SZKoLne
oprócz wręczonych przez burmistrza Darłowa stypendiów motywacyjnych i sportowych 
za pierwsze półrocze (łączna suma 45.375 zł) miasto przyznaje i wypłaca również
stypendia dla uczniów, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej 
z niskich dochodów na osobę w rodzinie. 
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� Organizatorzy przygotowali moc
atrakcji, m.in.: krótki kurs pierwszej
pomocy, zabawy wspomagające
rozwój dziecka, odkrywanie świata
przyrody, matematyki i programo-
wania, mobilne miasteczko ruchu
drogowego, warsztaty plastyczne 

i muzyczne. Chwila wytchnienia
czekała na gości w specjalnie zaara-
nżowanej na ten dzień kawiarence
lub przy owocowo-warzywnych
stoiskach propagujących zdrowy
styl życia. �

ZeSPóŁ DS. PRoMocJi SZKoŁy

Dzień otwarty szkoły
24 lutego, w ramach Dnia otwartego, Szkoła Podstawowa 
nr 3 w Darłowie miała przyjemność gościć w szkolnych
murach przyszłych Pierwszoklasistów wraz z Rodzicami. 

� Mistrzem poprawnego pisania 
w klasach VI – VII: został Miłosz
Bukowski z klasy VII e; I wicemi-
strzem Karolina Galińska z klasy 
VII d, a II wicemistrzem Oliwia Nie-
dzielska z klasy VII a.

Mistrzem Ortografii Szkoły Pod-
stawowej nr 3 w klasach IV – V 
została Agata Kuriata z klasy V c, 
I wicemistrzem Maja Kler z klasy 

V b, a II wicemistrzem Karol Górski
z klasy IV b.

2 marca odbyła się uroczystość,
podczas której dyrektor Andrzej
Protasewicz wręczył laureatom
nagrody i dyplomy, a wszystkim
uczestnikom podziękował za 
wzięcie udziału w konkursie. �

MaRZena KoLaneK

Mistrzowie
ortografii
Rozstrzygnięto i Konkurs o tytuł
„Mistrza ortografii Szkoły 
Podstawowej nr 3 w Darłowie”

� Celem rywalizacji jest populary-
zacja wiedzy na temat polskiej myśli
naukowej i jej historii, rozpo-
wszechnianie informacji na temat
sylwetki Ignacego Łukasiewicza
oraz innych polskich naukowców.
Uczestnicy poznają ich wynalazki,
odkrycia i dokonania. Dzięki temu
promuje się nauki matematyczno-
przyrodnicze oraz działalność
opartą na aktywnym doświad-
czaniu, obserwowaniu, tworzeniu
sytuacji bliskich naukowym dzie-
dzinom wiedzy. 

W bieżącej edycji szczególną
uwagę pasjonaci wiedzy poświęcili
Mikołajowi Kopernikowi i Marii
Skłodowskiej-Curie. Życiorysy wiel-
kich Polaków, ich odkrycia, ciekawe
doświadczenia, wspólne spotkania,
dzielenie się wiedzą z innymi 
to dotychczasowe działania. Przed
uczniami jeszcze spotkania poświę-
cone Stefanowi Drzewieckiemu 
i Kazimierzowi Prószyńskiemu 
i mnóstwo wspaniałej zabawy. �

BaRBaRa KaLinoWSKa

Być jak ignacy
Uczniowie koła przyrodniczego imperium Wiedzy ponownie
przystąpili do konkursu „Być jak ignacy", którego
organizatorem jest Pgnig. 

� Klasy czwarte i piąte uczestniczyły
w lekcji o temacie „Legenda hu-
sarii”, na której poznawały historię
Polski XVII wieku. Uczniowie mogli
przymierzyć stroje noszone przez
Polaków i ich przeciwników Poznali
m. in. sposób zakładania zbroi hu-
sarskiej. 

Klasy szóste i siódme uczestni-
czyły w lekcji o temacie „Długi wiek
dziewiętnasty”. Uczniowie poznali
okoliczności towarzyszące: roz-
biorom Polski, insurekcji kościusz-
kowskiej, utworzenia Księstwa
Warszawskiego, powstań listopa-
dowego i styczniowego. W prowa-

dzeniu zajęć pomagali uczestnicy,
którzy zostali przebrani w stroje 
najważniejszych postaci z epoki.
Przeprowadzone lekcje pozwoliły
uczniom na lepsze poznanie historii
naszego kraju. �

RaDoSŁaW KMieciK

żywa lekcja historii 
W Szkole Podstawowej nr 3 w Darłowie odbyły się przeznaczone dla uczniów klas iV – Vii,
„żywe lekcje historii”. Zajęcia przeprowadzili członkowie Teatru historycznego „chorągiew
Komturstwa gniewskiego”. 

D
o zawodów stanęli za-
wodnicy z Katolickiej
Szkoły Podstawowej z Ko-

szalina, SP 7 Szczecinek, SP Tymień
oraz gospodarze z SP3 Darłowo. Ry-
walizacja toczyła się systemem
„każdy z każdym” do wygrania
dwóch 25 punktowych setów. 

Nasi chłopcy zaczęli rywalizację
z SP 7 Szczecinek wygrywając 2:0
(25:16, 25:13) Następnie po nie-
zwykle zaciętym, pełnym emocji 
i zwrotów akcji, zakończonym time
breakiem meczu z zawodnikami 
z Koszalina odnieśli niezwykle
cenne zwycięstwo 2:1 (21:25,
25:23,15:12). Opiekunowie obu
drużyn byli pod dużym wrażeniem
jak wysoki poziom współzawod-
nictwa zaprezentowali ich pod-
opieczni. Wygranym meczem 2:0
(25:13,25:4) z SP Tymień reprezen-
tacja szkoły SP 3 Darłowo zako-
ńczyła turniej regionalny. 

Nasi chłopcy pod opieką 
Remigiusza Wiernickiego zdobyli 

I miejsce i wywalczyli awans do
półfinałów Wojewódzkich Igrzysk
Dzieci! Puchary, medale i dyplomy
na koniec imprezy wręczył przed-
stawiciel Wojewódzkiego Szkol-
nego Związku Sportowego Grze-
gorz Zaganiacz. �

Reprezentanci SP3 Darłowo:
Oliwier Ignaczak, Igor kaziszyn, Bruno
Bukowski, marcel Barancewicz, kacper
Żmijewski, Oktawian kuczorski, Hubert
jurczuk, eryk kozak, jakub Bińkowski,
Dominik Wójcik.

R.WieRnicKi

Mistrzowie regionu w mini
piłkę siatkową!
W marcu, w sali gimnastycznej darłowskiego Zespołu Szkół
ogólnokształcących, rozegrano Turniej Mini Piłki Siatkowej chłopców.
organizatorem była Szkoła Podstawowa nr 3 w Darłowie. 

Drużyna chłopców SP 3
Darłowo brała udział 
w Mistrzostwach Powiatu 
w mini piłce ręcznej chłop-
ców. Zajęli trzecie miejsce.
� Organizatorem zawodów była
Szkoła Podstawowa nr 3 w Sławnie.
Do turnieju przystąpiło sześć
drużyn: SP 3 Darłowo, SP1 Sławno,
SP Sławsko, SP Postomino, SP Nie-
mica i drużyna organizatorów 
– SP 3 Sławno. Zawody rozgrywane
były w dwóch grupach systemem,
każdy z każdym. Zawodnicy 
w pełni zaprezentowali swoje 
możliwości techniczne i taktyczne.
Walka między zespołami wzbu-
dzała wiele emocji. Ostatecznie
szczypiorniści „Trójki” z Darłowa
zajęli III miejsce w Mistrzostwach
Powiatu Sławieńskiego. 

Skład: Oliwier Ignaczak,kacper ka-
sprzyk, Alan kulasiński, Oktawian ku-
czorski, kacper lichański, kacper Żmi-
jewski, marcel Barancewicz, Bartosz

kołaczkowski, kacper gręda, maciej
Urban, Hubert jurczuk, Igor kaziszyn,
emil Urbańczyk, eryk kozak

B. żMUDa

Brąz dla szczypiornistów Trójki 
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Uczniowie Miejskiego Gimna-
zjum im. Stanisława Dulewicza
od września 2017 r. uczestniczą
w unijnym projekcie, którego
celem jest wsparcie uczniów 
w zakresie kształtowania kom-
petencji kluczowych z chemii,
biologii, fizyki, matematyki,
języka angielskiego i niemiec-
kiego. Odbywają się zajęcia 
z programowania, a także za-

jęcia dydaktyczno-wyrów-
nawcze z matematyki i języka
polskiego, terapia pedagogicz-
na i logopedyczna. Kształtowa-
nie właściwych postaw i umie-
jętności na rynku pracy zapew-
niają zajęcia z doradztwa za-
wodowego. Uczniowie chętnie
korzystają z rozszerzonej
oferty zajęć, rozwijają zainte-
resowania i pasje.

Darłowo stawia na edukację

� 21 lutego w Zespole Szkół Spo-
łecznych STO w Darłówku odbyło
się uroczyste wręczenie nagród i dy-
plomów za udział w V Powia-
towym Konkursie Plastycznym nt.:

„Drzewo – skarb przyrody i ludzi”.
Laureatkami konkursu zostały
uczennice klasy 3B – Olga Czaj-
kowska i Julia Miszczuk. Wy-
różnienia otrzymały: Anna Grodzka

i Sara Sommerfield z klasy 2A, Zu-
zanna Kuriata z 2C oraz Hanna
Struś z klasy 3B. Nagrodzone prace
powstały pod kierunkiem Krystyny
Leśniewskiej. �

Drzewo – skarb przyrody i ludzi

� Noc z 9 na 10 marca była w Miej-
skim Gimnazjum naukową nocą.
Tym razem była to Noc Fizyków 
i Matematyków z klasą 2D.
Uczniowie rozpoczęli wieczór grą
ESCAPE SCHOOL! wymyśloną
specjalnie na potrzeby Nocy 
Naukowej. Uczniowie mieli wszyst-
kie pytania i zadania zakodowane, 
a kolejne rozwiązania doprowadziły

ich do prawdziwego Skarbu.
Zgodnie z tradycją w centrum za-
bawy było wykonywanie spektaku-
larnych doświadczeń fizycznych 
– tym razem królowały zadania do-
tyczące napięcia powierzchnio-
wego, zasad dynamiki i podci-
śnienia. Oprócz nauki była także
chwila rozrywki – panie tańczyły
zumbę, a panowie grali w piłkę. �

noc naukowców
21 lutego, z okazji
Międzynarodowego Dnia
Języka ojczystego, przepro-
wadzono akcję propagującą
znajomość zasad poprawne-
go posługiwania się języ-
kiem polskim. 
� Święto to zostało ustanowione
przez UNESCO w 1999 roku, aby
wspierać ochronę różnorodności
językowej jako dziedzictwa kultu-
rowego. Wszyscy chętni uczniowie
klas gimnazjalnych oraz 6 i 7 klasy
szkoły podstawowej, w czasie
przerw między lekcjami, mogli
zmierzyć się z pytaniami doty-
czącymi języka polskiego. 

Okazało się, że nie każdy wie,
jakie są zasady ortograficzne czy jak
prawidłowo używać związków 
frazeologicznych. Wiele radości 
i śmiechu przyniosła konkurencja
poprawnego odczytywania ła-
mańców językowych. Uczniowie
licznie przystąpili do potyczek języ-
kowych. Ci, którzy poprawnie
wskazali znaczenie wyrazów lub
ich właściwe formy, mogli liczyć na
drobne upominki ufundowane
przez Radę Rodziców. �

T
urniej rozgrywany był 
w dwóch grupach sys-
temem „każdy z każdym”.

W pierwszej grupie grały drużyny 
z Darłowa, Połczyna Zdrój i Ty-
chowa. W drugiej grupie znalazły
się drużyny z Koszalina, Mścic 
i Szczecinka. Nasi uczniowie wy-
walczyli I miejsce w grupie, poko-
nując rywali po 2:0 w setach. 

W półfinale pokonali drużynę 
z Koszalina również 2:0 w setach 
i awansowali 

do finału. W decydującym
meczu finałowy pokonali 2:0 dru-
żynę z Mścic. W taki sposób wy-

walczyli Mistrzostwo regionu 
i awansowali do półfinału woje-
wódzkiego. 

Skład drużyny
chłopców: 

kapitan – Wojciech Sobieraj, Ga-
briel Podlasiewski, Sebastian
Lech, Jakub Banaś, Stanisław
Rynkowski, Krystian Włodarczyk,
Oskar Kociński, Adrian Tyfel,
Jakub Chojniak, Aleksander Bed-
narczyk, Filip Walków i Alek-
sander Podwałka. 

Opiekunem drużyn jest Agata
Woźniak. �

MistrzostWo regionu Dla siatKarzy
8 marca, w Tychowie, odbyły się Mistrzostwa Regionu w ramach igrzysk Młodzieży Szkolnej w piłce siatkowej chłopców. 
W zawodach brali udział mistrzowie sześciu powiatów. 

Międzynarodowy Dzień 
Języka ojczystego
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MŁoDZieżoWe 
ŁaManie JęZyKóW

Młodzież Zespołu Szkół im.
S. żeromskiego w Darłowie wzięła
udział w zmaganiach językowych.

Nauczyciele języków zorganizo-
wali Tydzień językowy „ekspres lin-
gwistyczny”, w programie były wyspy
językowe „Czego jeszcze nie wiemy?”,
warsztaty językowe, gry językowe ka-
hoot. Uczniowie przygotowali stacje,
na których prezentowali kraje anglojęzyczne i niemieckojęzyczne. można było
poznać kulturę, ciekawostki krajów, a także spróbować tradycyjnych potraw. 

21 marca – w Dzień języka Ojczystego – uczniowie wzięli udział w Dyk-
tandzie o Pióro Dyrektora, konkursie „Z poprawną polszczyzną na co dzień” oraz
zmaganiach frazeologicznych „Wróć z tarczą – nie na tarczy".

Konferencja za wyróżnienie 
16 marca uczniowie klasy i i ii Technikum Urządzeń i Systemów

energetyki odnawialnej w Darłowie, na zaproszenie marszałka 
województwa zachodniopomorskiego, wzięli udział w konferencji
naukowo-technicznej „odnawialne źródła energii szansą zrównowa-
żonego rozwoju regionu”. 

konferencja i połączone z nią Targi Budowlane BUD-gryF & HOme były
okazją do wyróżnienia uczniów klasy II technikum, którzy zajęli drugie miejsce
w konkursie na makietę farmy wiatrowej z elementami planowania prze-
strzennego. młodzież zaprezentowała wyniki swojej pracy przed szeroką pu-
blicznością i specjalistami z branży odnawialnych źródeł energii. Przedstawi-
ciele klasy odebrali nagrody za zajęcie drugiego miejsca w województwie
zachodniopomorskim, zostali wyróżnieni za kreatywne podejście do tematu 
i innowacyjność.

n
auka poza granicami była
możliwa dzięki Progra-
mowi Współpracy In-

terreg V A Maklemburgia – Po-
morze Przednie/ Brandenburgia/
Polska. Dziewczęta, na co dzień
uczące się w fachu w zakładzie fry-
zjerskim pod okiem Anny Ławrów,
spędziły kilka tygodni w niemiec-
kich zakładach fryzjerskich 
w Glowe, Sassnitz i Sellin, by tam
kształcić swoje umiejętności fry-
zjerskie oraz skonfrontować polskie
i niemieckie trendy w strzyżeniu 
i czesaniu fryzur.

Projekt „Fryzjerstwo bez
granic” miał na celu zainicjowanie
współpracy między polskimi i nie-
mieckimi szkołami zawodowymi.
W efekcie tej współpracy nie-
mieccy partnerzy zorganizowali
pokazy fryzjerskie, podczas
których polski team w składzie:
Julia Czapiewska i Sandra Janiec
rywalizowały z niemieckimi kole-
żankami w upinaniu fryzury
ślubnej.

Podczas podsumowania pro-
jektu, 11 marca, w Bergen auf
Rugen, obecni byli przedstawiciele
niemieckiego Cechu Rzemiosła, 
fryzjerzy wyznaczający niemieckie
trendy, uczennice szkół zawodo-
wych w Niemczech oraz uczennice
branżowej szkoły I stopnia 
w Darłowie z koordynatorem, Pa-
trycją Kaffke oraz dyrektor i wice-
dyrektor placówki. �

Fryzjerstwo bez granic 
W lutym i marcu uczennice branżowej szkoły i stopnia w Darłowie 
(Zespół Szkół im. S. żeromskiego) wzięły udział w stażach zawodowych 
w niemczech.
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już po raz czwarty Miasto Darłowo zaprasza
do udziału w Biegu Króla eryka – króla z Darłowa.
Bieg na dystansie 10 km wiódł będzie ulicami
miasta oraz jego nadmorskiej, plażowej dzielnicy
– Darłówka. start i meta biegu znajdować się
będzie na zamku Książąt Pomorskich – Muzeum 
w Darłowie (ul. zamkowa 4). Ta biegowa impreza
odbędzie się w sobotę – 12 maja i będzie przed-
biegiem do Dni Darłowa czyli 706. urodzin Miasta
Króla eryka. 

szczegółowe informacje znajdują się w regu-
laminie biegu, który opublikowany jest na stronie
darlowo.pl. Polecamy uwadze i zapraszamy do re-
jestracji. 

12 maja 2018 
godz. 12:30
Start i Meta: Darłowo – Zamek Książąt Po-

morskich – Muzeum w Darłowie (ul. Zamkowa 4)
Dystans: 10 km
Trasa: start – Plac zamkowy (0-47 m), M.c.

skłodowskiej (47-321 m), rondo zbysława Górec-

kiego – al. Wojska Polskiego (321-464 m), Bogu-
sława X (464-605 m), Żeromskiego (605-1530 m),
Lotników Morskich (1530-2000 m), rondo Lot-
ników Morskich – Most – rondo Kutrowskie –
Morska (2000-…), conrada (…-4046 m), słowia-
ńska (4046-4295m), jagiellońska (4295-4630 m),
Północna (4630-4815 m), Piastowska (4815-5160
m), słowiańska (5160-5630 m), al. jana Pawła II
(5630-8150 m), rondo Pionierów ziemi Darłow-
skiej – ul. sportowa (8150-9130 m), rondo spor-
towców, rondo Kutrowskie, Morska (9130-9951
m), zamkowa – Meta (9951-10000 m). 

Trasa wyznaczona, opracowana i wymierzona
przez Klub Biegacza Darłowskie charty.

ZaPiSy na Bieg:
http://inetsport.pl/node/add/iv-bieg-krola-
eryka-darlowo 

RegULaMin i TRaSa: 
http://www.inetsport.pl/content/regulamin-
iv-bieg-króla-eryka-darłowo

iV Bieg Króla eryka: rejestracja online
zarejestruj sięWiosna 

bez lodowiska
Wraz z nadchodzącą wiosną, a co za tym idzie nadchodzącym
ociepleniem informujemy, że lodowisko miejskie od 9 marca
jest nieczynne. Z lodowiska od dnia 5 lutego do 8 marca.
skorzystało 3476 osób.
Wszystkim serdecznie dziękujemy.

K
olejną ważną osobą, która
stanęła na jego drodze
sportowej był prezes LZS,

Roman Strzałkowski. Dzięki jego
opiece młody lekkoatleta mógł wy-
jeżdżać na regionalne i ogólnopol-
skie zawody sportowe, otrzymywać
sprzęt sportowy. Ponieważ nie
oszczędzał się na treningach, 
wyniki przyszły szybko. W latach
1983 – 87, ucząc się w Szczecinku,
został powołany do ścisłej Kadry
Polski Juniorów. Zdobył m.in. dwu-
krotne Mistrzostwo Polski LZS, 
v-ce Mistrzostwo Polski Juniorów
w biegu na 3000 m.

Następne lata to udana kariera
zawodnicza w ramach służby woj-
skowej w Budowlanych Szczecin.
Kiedy wydawało się, że coraz lepsze
wyniki są tylko kwestią czasu, 
w 1989 r. podczas biegu na Mityngu
Lekkoatletycznym w Sopocie do-
szło do rozcięcia ścięgna Achillesa
przez zawodnika biegnącego z tyłu.
Kontuzja ta wykluczyła Janka 
z życia startowego na wiele lat.

Jednak w naturze sportowców

cały czas drzemie chęć, aby jeszcze
raz spróbować swoich sił, poczuć ra-
dość, którą daje bieganie. Po kilku-
nastu latach przerwy, przy wsparciu
żony, na nowo rozpoczął treningi.
Pierwszym wielkim sprawdzianem
formy miał być Bieg Eryka w Darło-
wie w 2009 r., który… się nie odbył.

W ciągu następnych lat startował
kilkanaście razy w roku w biegach
ogólnopolskich. Pojawiły się sukcesy,
w tym także na arenie międzynaro-
dowej: złoto w drużynie na Mistrzo-
stwach Europy w biegu Górskim 
w Austrii w 2012 r., brąz indywidu-
alnie na 5000 m na Mistrzostwach 
Europy Weteranów w Zgorzelcu w
2012 r., brąz indywidualnie w crossie
na 5 km na Mistrzostwach Europy 
w San Sebastian w Hiszpanii w 2013 r.
Wspólnie z innymi medalistami na
spotkaniu w Warszawie z panią mini-
ster Sportu i Turystyki, Joanną Muchą
został nagrodzony pamiątkowym 
medalem za swoje osiągnięcia.

Latem 2014 r. pojawiła się bo-
lesna kontuzja pięty, która na pół
roku wykluczyła go z treningów.

Po operacji i krótkiej rehabilitacji
rozpoczął pierwsze treningi. Nie
przypuszczał wtedy, że będzie to
jego najpiękniejszy sezon startowy.
W 2015 r. w Halowych Mistrzo-
stwach Europy w Toruniu zdobył 
I miejsce w crossie na dystansie 4,5
km. Do tego dorzucił drugi złoty
medal w klasyfikacji drużynowej.

Jak sam mówi lata wyrzeczeń, tre-
ningów, zmagania się z kontuzjami
zostały nagrodzone. Dwukrotne
wysłuchanie Mazurka Dąbrow-
skiego to najszczęśliwsze momenty
w jego życiu. Wciąż wierzy, że
zdoła to jeszcze powtórzyć. Znako-
mitą okazją będą Mistrzostwa
Świata w Toruniu w 2019 roku.

Cieszy go organizacja przez
miasto Biegów Eryka, Biegów 
Niepodległości i Darłowskiej
„Za(10)szki”. Podkreśla, że jest zdu-
miony rozbieganiem darłowian. Pa-
mięta czasy, sprzed kilku lat, kiedy
na treningach mijał się jedynie 
z Witkiem Mierzwą oraz Kamilą Ła-
gutko. Dzisiaj spotyka na treningu
kilkunastu biegaczy. Warunki do
biegania w Darłowie są dobre, wy-
starczy tylko chęć oraz wygodny
strój i buty. Także wiek nie jest prze-
szkodą. Ludzie, którzy choć trochę
się ruszają, mają więcej energii,
lepszy humor, samopoczucie oraz
samoocenę. 

Niestety, wyraźna jest przerwa
pokoleniowa polegająca na braku
młodszych roczników, a przecież
sport uczy wielu bardzo pozytyw-
nych nawyków, które przydają się
później w dorosłym życiu. Młodym
sportowcom można poradzić, aby
nie poddawali się w drodze do 
osiągnięcia wymarzonego celu, ale
przede wszystkim, aby czuli radość
z uprawiania sportu. �

URoDZony BiegacZ
Janowi Rybarczykowi specjaliści od biegów od początku wróżyli duże osiągnięcia sportowe. Jego przygoda ze sportem
rozpoczęła się już w Szkole Podstawowej nr 1 w Darłowie, do której uczęszczał. Do biegania zachęcił go nauczyciel wychowania
fizycznego, Lech Kasprzyk. Już w 8 klasie szkoły podstawowej, w 1982 r., zajął iii miejsce w Mistrzostwach Polski Młodzików.

– czy jest pani 
darłowianką? 
Jestem rodowitą darłowianką.

Uczęszczałam do SP 3 i LO 
w Darłowie Później 2,5-letnia fizjo-
terapia w Szczecinie i równocześnie
studia US IKF Szczecin.

– Jakie były początki kariery
sportowej?
– Pierwsze zawody to szkolne

biegi przełajowe i biegi na bieżni 
w Białogardzie, oraz Koszalińskie
Olimpiady Młodzieży i Mistrzostwa
Województwa Koszalińskiego 
w Biegach Przełajowych, na których
przeważnie zajmowałam czołowe
miejsca. Mimo, że Darłowo nigdy
nie miało klubu lekkoatletycznego 
i trenerów, to radziłam sobie do-
skonale sama. Oczywiście z pomocą
Rodziców. W szkole średniej bie-
gałam w Klubie Bałtyk Koszalin, 
a podczas studiów w MKL Szczecin. 

– Pomówmy teraz o sukce-
sach.
– Największe sukcesy to głównie

te z bieżni. Kiedyś uliczne biegi nie
były tak popularne i traktowano je
jako zawody mniejszej rangi. Star-

towałam w biegach ulicznych po to,
aby zarobić jakiekolwiek pieniądze

na przygotowania do Mistrzostw
Polski na bieżni. Głównie na 5000 m
i 10000 m (zajmowałam 5-7 miejsca
w Polsce). Dzięki nim mogłam brać
udział w obozach sportowych, czy
kupić obuwie sportowe. Ważniejsza
była jednak pierwsza klasa spor-
towa aniżeli miejsce w biegach. 
Na studiach zajmowałam wysokie
miejsca na Przełajowych Akade-
mickich Mistrzostwach Polski. 

– a jak jest obecnie z pani
bieganiem? Zauważyłem, 
że we wszystkich biegach za-
wsze promuje pani Darłowo 
i biega z dewizą życiową „żyj
z energią”.
– Niezależnie od tego ile mamy

lat można aktywnie spędzać czas.
Wszystko zależy od tego, co robi-
liśmy wcześniej i jaka aktywność
nam odpowiada. Nie każdy lubi
biegać czy jeździć na rowerze. Mam

dużo klientek na fitnessie w moim
wieku, czy trochę starszych. Jestem
dumna z ich formy i z tego jak
bardzo są systematyczne. To daje
właśnie efekty.

Myślę, że aktualny stan mojej
formy określają wyniki z Halowych
Mistrzostw Polski Masters na 800 m
(złoto) i 3000 m (srebro). One mówią
same za siebie. Nie szykowałam się
praktycznie – pojechałam decydując
się na dwa dni przed zawodami.
Dwa lata temu w maratonie w Po-
znaniu miałam czas 3.18.37.

– Brawo, a najbliższe plany. 
– Pewnie dopiero na wrzesień

zdążę z formą, ponieważ przez całą
zimę mam mały kilometraż w no-
gach. Remontowałam dom i dużo
czasu poświęcam mojej sześciolet-
niej córeczce Olimpii, więc niewiele
czasu miałam na trening. Biegi
uliczne są teraz modne i organizo-
wane na dość dużą skalę. Ilość
jednak nie oznacza jakości. �

L.WaLKieWicZ

DŁUgi DySTanS KaMiLi 
#Kamila 
Łagutko

z domu Andrzejewska,
znana jest na Pomorzu
jako czołowa bie-
gaczka na długich dy-
stansach. W swojej kil-
kunastoletniej karierze
zdobyła ponad sto 
pucharów i medali 
w kraju i zagranicą.
Prezentowała je na
niedawnej wystawie 
w Zamku książąt Po-
morskich.



16 WiadomościWiadomości
sPorT
Marzec 2018 r. Nr 3 (156)

#SPoRToWe Wieści

Kolarstwo 
magdalena karwacka wraz z koleżanką z kadry Urszulą Łoś awansowały

pierwszy raz w historii do najlepszej 8-ki mistrzostw Świata elity bijąc po
drodze rekord Polski! Natomiast Daria Pikulik wraz z koleżankami z kadry
kasią Pawłowską, justyną kaczkowską oraz Nikolą Płosaj także awansowały do
najlepszej 8 mistrzostw Świata. mistrzostwa rozgrywane były w Holenderskim
Apeldoorn.

X X X
9 marca

Daria Pikulik,
Wiktora Pikulik
i marlena kar-
wacka spotkały
się z uczniami
Szkoły Podsta-
wowej w kopnicy. Dziewczyny opowiadały o swojej karierze, startach, pod-
różowaniu, treningach, największych osiągnięciach ale również o porażkach
jakie ponosiły w dotychczasowej karierze. Zawodniczki zachęcały uczniów do
uprawiania sportu, przez który dużo osiągnęły w swoim życiu.

X X X
20 marca, w Szczecinie, doszło do spotkania sportowców naszego woje-

wództwa z władzami samorządowymi. eugeniusz Adamów miał zaszczyt ode-
brać wyróżnienia, przyznane medalistkom mistrzostw Świata i europy. Otrzy-
mały je zawodniczki BCm Nowatex Ziemia Darłowska: Daria Pikulik i jej siostra
Wiktoria Pikulik oraz trenerzy marcin Adamów i Artur Szarycz. 

Siatkówka
kolejny sukces

młodych siatkarzy 
z Darłowa! W nie-
dzielę, 11 marca, ze-
spół „Delfina” Dar-
łowo zajął I miejsce
w barażowym tur-
nieju kinder + Sport 
o wejście do finału
wojewódzkiego. Dwa
pierwsze miejsca
będą premiowane
występem w finale
ogólnopolskim. Trzy-
mamy kciuki i gratu-
lujemy zawodnikom 
i trenerowi jurkowi
roszakowi.

Tenis stołowy
W sali darłowskiego lO zakończył się cykl 4 turniejów w ramach grand Prix

miasta i gminy Darłowo w tenisie stołowym. W poszczególnych kategoriach
zwyciężyli: junior – I m.– kamil michalski (Stary jarosław), II m. – Dawid 
Dobrzański (Boryszewo), III m. – kamil Chruszcza (Boryszewo); senior – I m. 
Ireneusz Partyka (Sławno), II m. – Piotr Brzozowski (Sławno), III m. – marcin
miękus (Boryszewo); kobiety – I m.– małgorzata Parysiak (Bukowo morskie), 
II m. – Paulina Tobaczyk (Boryszewo). reprezentujący Darłowo Zbigniew miel-
czarski i marian Iwko uplasowali się tuż za podium.

Karate
Najmłodsza uczestniczka

zajęć w klubie Ashihara karate 
i ju jitsu w Darłowie – marcelina
Piórek lat 4 – została promowana
na pierwszy stopień szkoleniowy
Ashihara karate – 10 kyu junior.

X XX 
Znakomicie zaprezentowali

się na Pucharze Podbeskidzia 
w Żywcu zawodnicy darłowskiego
kluby Asahira karate. Darek 
Winiarski był drugi w kata z bronią
seniorów, Filip Perżyło też drugi
w walkach sportowych ju jjtsu 
w kategorii do lat 11 i trzeci w semi contakcie. Podobnie drugi był Bartosz 
Papierz z Dobiesławia w konkurencji semi contacy kick Boxing junior i czwarty
w kata i kata z bronią. Brawo.

� Kolejna grupa szkoleniowa piłki
siatkowej, która jest prowadzona 
w KS STOCZNIA Darłowo M&W,
to grupa dziewcząt klasy czwartej 
i klas młodszych szkoły podsta-
wowej mieszkających w mieście 
jak i gminie Darłowo. Trenerem 
tej grupy jest Tomasz Dassuj. Grupa
liczy 22 osoby (14 dziewczynek
rocznik 2007, 7 dziewczynek
rocznik 2007, 1 dziewczynka
rocznik 2009). Grupa będzie brała
udział w rozgrywkach KINDER
SPORT 2018. 16 dziewczynek brało
udział w rozgrywkach Kinder 
+ Sport 2018 w Goleniowie. Tre-
ningi w tym roku odbywają się dwa
razy w tygodniu, w salce szkoły
podstawowej nr 3 w Darłowie. 
W okresie ferii zimowych 14 dziew-
cząt uczestniczyło w obozie szkole-
niowym w Dźwirzynie. 

Jest to grupa dziewcząt (po-
dobnie jak grupa chłopców w tym
wieku), które gdyby trafiły do klasy
sportowej to można byłoby spo-

dziewać się jeszcze większych po-
stępów w szkoleniu oraz dobrych
wyników sportowych. Stworzenie
im takich warunków do treningu 
i nauki spowoduje, że dziewczęta 
i chłopcy nie będą musiały odcho-
dzić do szkół w innych miastach jak
to w przeszłości miało miejsce.

Jest to bezpośrednie zaplecze
grupy młodziczek. Podobnie jak 

u chłopców chcemy doprowadzić
do udziału w rozgrywkach młodzi-
czek dwóch zespołów dziewcząt.
Ten system szkolenia daje wy-
mierne efekty oraz pozwoli stwo-
rzyć podstawy do udziału w roz-
grywkach wojewódzkich kadetek 
i juniorek. �

eDMUnDa SURDeLa 
WySŁUchaŁ a.R.

Z noTaTnIka TReneRa

STRonę SPoRToWą ReDagUJe 
anDRZeJ RachWaLSKi

– Proszę o podsumowanie
okresu przygotowawczego
„Darłovii” przed rundą 
rewanżową sezonu 2017/
2018. Jak zmieniła się kadra
zespołu?
– Być może część kibiców ocze-

kiwała, że wraz z nowymi wła-
dzami klubu nastąpią spektaku-
larne transfery i radykalne
wzmocnienia. Nic takiego się nie
stało i nie stanie. Na tym poziomie
rozgrywek ważniejsza od gwiazd
jest szeroka kadra. Piłka nożna nie
jest jedyną rzeczą, jaką wykonują
zawodnicy. Mają rodziny, pracę za-
wodową, zdarzają się choroby czy
kontuzje lub pauzy za kartki. Dla-
tego priorytetem jest zapewnienie
na tyle szerokiej kadry, aby na mecz
ligowy trener nie miał do dyspo-
zycji 12-13 zawodników, ale mi-
nimum 15. Dlatego zaprosiliśmy do
współpracy z nami kilku zawod-
ników którzy, naszym zdaniem,
wpłyną też na jakość gry zespołu. 
Są to: Konrad Rokicki z „Astry”
Ustronie Morskie, Kamil Włodar-
czyk z LZS Kowalewice oraz wypo-
życzeni z „Bałtyku” Koszalin: Łu-
kasz Szczerba i nasz wychowanek,
bramkarz Artur Śpiewak. Kilka dni
temu wzmocnił nas Artur Foryś. 

– Runda jesienna dała nam
11 miejsce w bardzo spłasz-
czonej tabeli. Jakie cele
stawia przed zespołem Za-
rząd klubu?
– Właśnie ta spłaszczona tabela

zapowiada duże zmiany już po
pierwszych kolejkach rundy wio-
sennej. „Darłovia” gra dwa
pierwsze mecze na wyjazdach i za
stratę punktów w tych meczach mo-
żemy zapłacić wyraźnym spad-
kiem. Praca na treningach i gry kon-
trolne pokazują, że drużyna
wygląda dobrze, tak piłkarsko jak 
i mentalnie. Ani Zarząd, ani trener 
i piłkarze, nie są z obecnej pozycji 
w tabeli zadowoleni. Naszym celem
jest zakończyć ten sezon na miejscu
o kilka oczek wyższym.

– Porozmawiajmy teraz 
o klubowym budżecie. W ja-
kiej jest on wysokości i czy
klub ma szanse na pozy-
skanie nowych sponsorów?
– Nie jest żadną tajemnicą, że klub

„żyje” z dotacji miejskiej. W tym
roku kalendarzowym otrzymaliśmy
od miasta 90 tys. zł. Nie jest to kwota
wystarczająca do funkcjonowania

klubu przez cały rok. Dlatego za-
danie Zarządu jako tego, który
stwarza piłkarzom warunki do upra-
wiania sportu, przez co zaspokaja
potrzeby kibiców, sprowadza się 
w dużej mierze do zdobywania do-
datkowych pieniędzy. Kilku przed-
siębiorców już nam pomogło więk-
szymi lub mniejszymi kwotami,
kilku pomoc obiecało. Wszystkim
bardzo serdecznie dziękuję. To są
prawdziwi kibice i przyjaciele klubu.
Czy „Darłovia” jest na 1 miejscu czy
na 11 – na nich zawsze można liczyć.
Niestety, nie mamy jednego, dużego,
strategicznego sponsora, z którym
moglibyśmy podpisać umowę na
kilka lat. Takiego szukamy. Gotowi
jesteśmy nawet uzupełnić nazwę
klubu o nazwę takiego sponsora.

– Jak sobie radzicie z zespo-
łami juniorskimi?
– Wymaganym przepisami mi-

nimum jest prowadzenie przez klub
dwóch drużyn młodzieżowych. My
ten warunek spełniamy. Prowa-
dzimy juniorów młodszych trenera
Artura Maciąga i jeszcze młodszych
chłopców trenera Wojtka Polakow-
skiego. Ten zespół przejęliśmy 
w całości od UKS „Orlik”. To jest
wynik dobrej współpracy z „Orli-
kiem”, która umożliwia młodym 
piłkarzom bezproblemowe konty-

nuowanie piłkarskiej przygody
wraz z przechodzeniem do wyż-
szych kategorii wiekowych.

– okres przygotowawczy 
obfitował w liczne mecze
kontrolne. czy praca trenera
Kaźmierczaka spełnia 
oczekiwania Zarządu?
– Jest to pierwszy sezon pracy

Mateusza Kaźmierczaka z drużyną
„Darłovii”, czyli tak naprawdę
trener prowadził zespół przez jedną
rundę. Był to czas, w którym trener
i zawodnicy wzajemnie się pozna-
wali. Dopiero runda, która wkrótce
się zacznie, powinna pokazać czy
piłkarze i trener tworzą team zdolny
wygrywać mecz za meczem. Czy
mentalnie i fizycznie trener przygo-
tował zespół do wygrywania?! Cały
zespół, nie tylko pojedynczych za-
wodników. Wygrane mecze kon-
trolne z klubami z wyższych lig po-
kazują, że jest na dobrej drodze. Dla
Mateusza Kaźmierczaka prowa-
dzenie seniorów „Darłovii” stanowi
wyzwanie. Jest młodym, ambitnym
trenerem pracującym na swoją 
pozycję i nazwisko w piłkarskim
światku. Nasz klub stwarza mu taką
szansę. Wiedza, ambicja, dobry kon-
takt z zespołem – to wzbudza nasze
zaufanie i musi przynieść dobry
efekt. �

DaRŁoVia
– wiosna nasza?!   
Z WaLDeMaReM śMigieLSKiM, prezesem MKS
Darłovia Darłowo, rozmawia andrzej Rachwalski:


