
Listopad 2018 r. � nr 8 (161)

Darłowo świętowało 100. rocznicę Niepodległości RP 

W rytmie poloneza

Od 9 do 12 listopada, 
na zaproszenie burmistrza

Arkadiusza Klimowicza,
przebywała, w Darłowie

siedmioosobowa delegacja 
z niemieckiego miasta Brake. 

Darłowo odwiedzili przedstawicie-
le samorządu lokalnego z burmi-
strzem Michaelem Kurzem na czele,
radni miejscy a także reprezentanci
tamtejszego sektora edukacji, kultury
i turystyki. 

W czasie wizyty odbyło się ważne

spotkanie mające stworzyć przestrzeń
do wspólnej współpracy partnerskiej.
Do rozmów, oprócz gości z Niemiec,
zasiedli m.in. starosta Wojciech 
Wiśniowski, przedstawicielki zarządu
darłowskiego wolontariatu, dyrektor
Darłowskiego Ośrodka Kultury, Za-
rządu Portu Darłowo, dyrektorzy dar-
łowskich szkół, przedstawiciele bran-
ży turystycznej. 

Podczas trzydniowej wizyty, nasi
goście z Brake zwiedzili Darłowo, dar-
łowski port oraz wzięli udział w wyda-
rzeniach miejskich zorganizowanych 
z okazji 100. Rocznicy Niepodległości

RP. Towarzyszyli nam ponadto w ofi-
cjalnych uroczystościach w ramach Na-
rodowego Święta Niepodległości. 

Przyjacielska wizyta w Darłowie była
kolejnym krokiem do oficjalnego, nowe-
go partnerstwa międzynarodowego, 

o jakie być może już wkrótce wzbogaci
się nasze miasto. Rewizyta planowana
jest na początek kwietnia 2019 roku. 

Darłowo – Brake

Z sąsieDZką wiZytą 
BRAKE 

to miasto w Dolnej Saksonii 
położone nad rzeką Wezerą, 
około 30 km od Morza Północnego.
Znajduje się tam jedna z najwięk-
szych wysp rzecznych 
Europy i ważny wielofunkcyjny
port specjalistyczny.

Darłowo świętowało blisko tydzień. 
Z okazji 100. rocznicy odzyskania przez
Polskę niepodległości w mieście odbyło
się wiele wydarzeń kulturalnych,
sportowych i o charakterze masowym. 

N
a dobry początek wspólnego świętowania mieszkańcy
Darłowa zatańczyli poloneza. Narodowy taniec repre-
zentacyjny, w pięknym słońcu, w samo południe na

placu przed Ratuszem 6 listopada zatańczyło 113 par. Ponadto
wspólnie zaśpiewaliśmy Hymn Polski i to dwukrotnie. 

Pierwszy raz w hali sportowej Zespołu Szkół im. Stefana 
Żeromskiego w Darłowie, ponownie w niedzielę – 11 listopada
w kościele Mariackim tuż przed rozpoczęciem mszy świętej 
w intencji Polski i Polaków. Była ponadto manifestacja patrio-
tyczna, odbyły się Biegi Niepodległości a największą frekwencję
mogliśmy obserwować podczas Biesiady Polskiej, która odbyła
się w wigilię Narodowego Święta Niepodległości. Jak było 
– sami zobaczcie – fotorelacja w obiektywie pracowników 
Biura Promocji: Artura Wejnerowskiego i Daniela Frącza. 

Biuro Promocji Miasta Darłowa pragnie serdecznie podzię-
kować za pomoc przy współtworzeniu miejskich obchodów 100.
Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości: dyrekcji 
i pracownikom Zespołu Szkół im. Stefana Żeromskiego w Darło-
wie, Darłowskiemu Centrum Wolontariatu, Darłowskiemu
Ośrodkowi Kultury, Referatowi Sportu UM Darłowo, Miejskie-
mu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej, FHU Mira 
– Mirosława Sidło oraz wszystkim pozostałym partnerom,
którzy przyczynili się do pięknej miejskiej oprawy okrągłej
rocznicy odzyskania przez Polskę wolności.

Biuro Promocji Miasta Darłowa, jako koordynator darłow-
skich uroczystości jubileuszowych, aż cztery z nich zgłosiło 
i tym samy wciągnęło na listę oficjalnych, ogólnopolskich wy-
darzeń w ramach Niepodległa Polska – Stulecie Odzyskania
Niepodległości.



Miażdżące zwycięs   
Arkadiusza klimow  

Państwowa komisja wyborcza po sprawdzen      
ośmiu obwodów do głosowania w darłowie      
na kadencję 2018-2023 wybrano arkadiusza klim  

na kandydaturę arkadiusza klimowicza odda        
cent głosów ogółem.  

na kontrkandydata na stanowisko burmistrza     
1206 osób, co stanowi 22,40% głosów.
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SukceS kandydatów koMitetu wyborczego wyborców arkadiuSza kLiMowicza
okRęg wyBoRczy NR 1  

JOŃCZYK Artur Michał, lat 54 
zgłoszony przez KWW MY DARŁOWIANIE

BRESZKA Paweł Piotr,
lat 47 
zgłoszony przez KWW
PAWŁA BRESZKI

167 głosów

306 głosów

35,31%

64,69%

okRęg wyBoRczy NR 2  

JABŁOŃSKI Mirosław, 
lat 59 
zgłoszony przez 
KWW ARKADIUSZA
KLIMOWICZA

PAJEWSKI Zbigniew, lat 59 
zgłoszony przez KW Prawo i Sprawiedliwość

101 głosów

279 głosów

26,58%

73,42%

okRęg wyBoRczy NR 3  

GROSZ Zbigniew Józef, 
lat 71
zgłoszony przez 
KWW ARKADIUSZA
KLIMOWICZA

JAKUBOWSKA Magdalena Janina, lat 30
zgłoszona przez KWW MY DARŁOWIANIE

155 głosów

222 głosów

41,11%

58,89%

okRęg wyBoRczy NR 4  

POTOMSKA Renata 
Mirosława, lat 57
zgłoszona przez 
KWW ARKADIUSZA
KLIMOWICZA

BALCERZAK Sławomir Witold, lat 62
zgłoszony przez KWW MY DARŁOWIANIE

92 głosy

294 głosy

23,83%

76,17%

okRęg wyBoRczy NR 12  

SOKOLIŃSKI Janusz, 
lat 42
zgłoszony przez 
KWW ARKADIUSZA
KLIMOWICZA

ANDRYS APANASZCZYK Mariola, lat 53
zgłoszona przez KWW MY DARŁOWIANIE

96 głosów

264 głosy

26,67%

73,33%

okRęg wyBoRczy NR 9  

MITAL Lech Stanisław, lat 71
zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

ZIÓŁKOWSKI Edward, 
lat 73
zgłoszony przez 
KWW ARKADIUSZA
KLIMOWICZA

80 głosów

209 głosów

27,68%

72,32%

okRęg wyBoRczy NR 10  

MITAL Waldemar Mieczysław, lat 55
zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

MAGIER Bożena
Wanda, lat 63
zgłoszona przez 
KWW ARKADIUSZA
KLIMOWICZA

82 głosy

191 głosów

30,04%

69,96%

okRęg wyBoRczy NR 11

WÓJCIK Marian, lat 72
zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

MACIĄG Jerzy, 
lat 59
zgłoszona przez 
KWW ARKADIUSZA
KLIMOWICZA

77 głosów

252 głosy

30,04%

76,60%

SzaNowNi MieSzkańcy 
MiaSta DaRłowa 
Dziękuję Państwu za wsparcie i głosy oddane na moją

osobę, na burmistrza miasta Darłowa. Dziękuję za zaufanie,
którym mnie Państwo obdarzyli. Zwycięstwo w pierwszej
turze jeszcze bardziej mnie inspiruje i zobowiązuje do ciężkiej
i sumiennej pracy na rzecz naszego miasta i dobra jego
mieszkańców. Dziękuję wszystkim osobom, które zaanga-
żowały się w kampanię wyborczą. Zarówno moim zna-
jomym i przyjaciołom, a przede wszystkim kandydatom 

Komitetu Wyborczego Wyborców Arkadiusza Klimowicza.
Te wybory pokazały, że dotychczasowe działania były
słuszne, a więc będą kontynuowane. Mamy wiele 
ważnych spraw do dokończenia oraz nowych zadań do
zrealizowania. Mam również nadzieję, że zachęciliśmy
mieszkańców do większej aktywności na rzecz lo-
kalnej społeczności. Jesteśmy otwarci na współpracę,
dlatego zapraszam wszystkich, niezależnie od po-
glądów politycznych, do wspólnego działania. 

Jednocześnie dziękuję za wszystkie otrzy-
mane gratulacje – zarówno drogą telefoniczną, 
e-mailową, jak i na portalach społecznościowych.

Arkadiusz Klimowicz 
- burmistrz Miasta Darłowa

SeSja nowo wybranej rady MiejSkiej 

Pierwsze decyzje
Pierwsza sesja nowo wybranej Rady Miejskiej w Dar-

łowie odbyła się 21 listopada. Złożyli na niej ślubowanie radni
i burmistrz miasta Arkadiusz Klimowicz. Wybrano również
przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady miejskiej
oraz składy poszczególnych komisji rady miejskiej. 

Obrady otworzył najstarszy radny edward Ziółkowski. swoją
obecnością zaszczycili obrady: przewodniczący rady powiatu tomasz
Bobin, starosta Powiatu sławieńskiego – wojciech wiśniowski i wice-
starosta Andrzej Protasewicz. teresa Nowakowska, przewodnicząca
Miejskiej komisji wyborczej, w imieniu komisarza wyborczego wręczyła
15 radnym zaświadczenia o wyborze na radnego, po czym złożyli oni ślu-
bowanie. Przewodniczącym Rady Miejskiej na kadencję w latach 2018-
2023, w tajnym głosowaniu, jednomyślnie wybrano doświadczonego 
samorządowca i wiceprzewodniczącego rady miejskiej dwóch poprzed-
nich kadencji – Czesława woźniaka. Przewodniczący Rady Miejskiej
odebrał ślubowanie od burmistrza miasta Arkadiusza klimowicza.

Po przerwie, w drugiej części obrad, wiceprzewodniczącym rady
miejskiej w tajnym głosowaniu jednomyślnie wybrano Jerzego 
Maciąga. Następnie powołano składy sześciu komisji rady miejskiej 
i dokonano wyboru ich przewodniczących. 

Powołano komisję Rewizyjną w składzie: Paweł Breszka, krzysztof
Cybulski, Roman Dudziński, Zbigniew Grosz, edward Ziółkowski. Prze-
wodniczącym komisji Rewizyjnej wybrano Zbigniewa Grosza.

Zgodnie ze znowelizowanym statutem miasta powołano rów-
nież komisję skarg, wniosków i Petycji w składzie: Roman Dudziński,
Mirosław Jabłoński, ewa Madalińska-Marciniak, Bożena Magier, Do-
rota Podgórska. Przewodniczącą komisji wybrano Dorotę Podgórską.

Następnie powołano komisję Gospodarczo-Budżetową w skła-
dzie: Roman Dudziński, Mirosław Jabłoński, Jerzy Maciąg, ewa Mada-
lińska-Marciniak, edward Ziółkowski. Na przewodniczącego komisji 
powołano Romana Dudzińskiego. 

Powołano też komisję Planowania, Rozwoju i Gospodarki Mor-
skiej w składzie: Paweł Breszka, krzysztof Cybulski, Andrzej Herdzik,
Jerzy Maciąg, Dorota Podgórska, Janusz sokoliński, Czesław woźniak.
Przewodniczącym tej komisji wybrano Andrzeja Herdzika.

Dalej powołano komisję spraw społecznych w składzie: ewa 
Madalińska-Marciniak, Bożena Magier, Renata Potomska, krystyna
Różańska, Janusz sokoliński. Na przewodniczącą komisji powołano 
Renatę Potomską.

w skład komisji edukacji, kultury i turystyki powołano: Pawła
Breszkę, Andrzeja Herdzika, Mirosława Jabłońskiego, Jerzego Maciąga,
Renatę Potomską, krystynę Różańską. Przewodniczącą tej komisji
została krystyna Różańska.

L. wALkiewiCZ



Radosław Daniel Frącz
– otrzymał 518 głosów, co
stanowi 10,12% głosów 

Tomasz Bobin
– otrzymał 400 głosów, czyli
7,81% głosów. 

Komitet Wyborczy 
Prawo i Sprawiedliwość 

Ireneusz Marek Szypulski
– otrzymał 433 głosy, co
stanowi – 8,46% głosów

Komitet Wyborczy Wyborców
„Przyjazny Powiat” 

Piotr Wojciech Wiśniowski
– otrzymał 504 głosy, co
stanowi 9,94% głosów.

Miażdżące zwycięstwo burmistrza 
Arkadiusza klimowicza 

Państwowa komisja wyborcza po sprawdzeniu i zatwierdzeniu protokołów z poszczególnych
ośmiu obwodów do głosowania w darłowie stwierdziła, że burmistrzem Miasta darłowa 
na kadencję 2018-2023 wybrano arkadiusza klimowicza. 

na kandydaturę arkadiusza klimowicza oddano 4178 głosów ważnych, co stanowi 77,60 pro-
cent głosów ogółem.  

na kontrkandydata na stanowisko burmistrza Miasta darłowo Masłowskiego Piotra głosowało
1206 osób, co stanowi 22,40% głosów.
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Do Sejmiku Zachodnio-
pomorskiego z Darłowa
weszła Elżbieta Karliń-
ska – zastępca burmi-
strza Darłowa, repre-
zentująca Koalicję Oby-
watelską. 
Otrzymała 3408 głosów.

osób było uprawnionych 
do głosowania 
w darłowie. 
udział w wyborach
wzięło 5384 osoby. 
Frekwencja wyniosła
49,39 %. 

natomiast w Powiecie 
Sławieńskim frekwencja
przekroczyła 50 pro-
cent.

10 901

SukceS kandydatów koMitetu wyborczego wyborców arkadiuSza kLiMowicza

okRęg wyBoRczy NR 13  

PODGÓRSKA Dorota
Jolanta, lat 56
zgłoszona przez 
KWW ARKADIUSZA
KLIMOWICZA

WARDZIŃSKA Małgorzata, lat 47
zgłoszona przez KWW MY DARŁOWIANIE

105 głosów

279 głosów

27,34%

72,66%

okRęg wyBoRczy NR 5  

JANKOWSKI Sławomir, lat 59
zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

MADALIŃSKA-MARCI-
NIAK Ewa, lat 41
zgłoszona przez 
KWW ARKADIUSZA
KLIMOWICZA

90 głosów

262 głosy

25,57%

74,43%

okRęg wyBoRczy NR 6  

WOŹNIAK Czesław, 
lat 66
zgłoszony przez 
KWW ARKADIUSZA
KLIMOWICZA

MROZIŃSKI Radosław, lat 29
zgłoszony przez KWW MY DARŁOWIANIE

107 głosów

214 głosów

33,33%

66,67%

okRęg wyBoRczy NR 7  

RÓŻAŃSKA Krystyna, 
lat 71 
zgłoszona przez 
KWW ARKADIUSZA
KLIMOWICZA

DAŃKO Grzegorz Waldemar, lat 45
zgłoszony przez KWW MY DARŁOWIANIE

141 głosów

239 głosów

37,11%

62,89%

okRęg wyBoRczy NR 15  

CYBULSKI Krzysztof
Robert, lat 61
zgłoszony przez 
KWW ARKADIUSZA
KLIMOWICZA

KOWALSKA Edyta Grażyna, lat 63
zgłoszona przez KWW MY DARŁOWIANIE 

???? głosów

221 głosów

30,50%

69,50%

okRęg wyBoRczy NR 8  

HERDZIK Andrzej, 
lat 50 
zgłoszony przez 
KWW ARKADIUSZA
KLIMOWICZA

OSSOWSKI Edward, lat 64
zgłoszony przez KWW MY DARŁOWIANIE

105 głosów

233 głosy

31,07%

68,93%

okRęg wyBoRczy NR 14

KISIELEWSKI Grzegorz Zbigniew, lat 48
zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

DUDZIŃSKI Roman, 
lat 59
zgłoszony przez 
KWW ARKADIUSZA
KLIMOWICZA

114 głosów

191 głosów

37,38%

62,62%

Paweł Piotr Breszka

Krzysztof Robert 
Cybulski

Roman Dudziński

Zbigniew Józef Grosz

Andrzej Herdzik

Mirosław Jabłoński

Jerzy Maciąg

Ewa Madalińska-
-Marciniak

Bożena Wanda 
Magier

Dorota Jolanta 
Podgórska

Renata Mirosława 
Potomska

Krystyna Różańska

Janusz Sokoliński

Czesław Woźniak

Edward Ziółkowski

Oto skład nowej Rady Miejskiej na kadencję 
w latach 2018-2023:

kandydaci wybrani do rady Powiatu Sławieńskiego z miasta darłowa:
Koalicyjny Komitet Wyborczy Platformy, 

Nowoczesna Koalicja Obywatelska

Rada Powiatu SławieńSkieGo Składa Się 
z 17 Radnych. Podział Mandatów 
Radnych jeSt naStęPujący: 
KW PO – Nowoczesna ma 4 mandaty: Bobin Tomasz
(400), Frącz Daniel (518), Protasewicz Andrzej (445), 
Małysz Mariusz (636). 
KW PiS – 4 mandaty: Szypulski Marek (433), Woszczyk
Konrad (420), Terefenko Mariusz (606), Kulig Michał
(322).
KW PSL – 4 mandaty: Wasik Łukasz (469), Szarycz
Artur (616), Glinka Monika (420), Stanisławski Maciej
(399).
KWW Przyjazny Powiat – 5 mandatów: Wiśniowski
Wojciech (504), Granisz Roman (290), Szewczuk 
Kazimierz (421), Stefanowski Wojciech (356), Pawłowski
Adrian (719).

Gratulacje dla przewodniczącego RM. Burmistrz otrzymał zaświadczenie o wyborze na kolejną 
kadencję.

rada Powiatu wybrana
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BcM Nowatex
zieMia 
DaRłowSka

Ta pora roku jest okresem nieco
zmniejszonej intensywności startów
naszych kolarek. Mimo wszystko, pod
koniec października siostry Daria i Wik-
toria Pikulik startowały w tradycyjnym
Six Day Londyn na olimpijskim welo-
dromie.

Po trzech dniach zmagań Daria
zakończyła rywalizację na 8, zaś Wik-
toria na 11. miejscu w klasyfikacji gene-
ralnej. Obie były drugie zarówno w so-
botnim, jak i niedzielnym Medisonie,
zaś Daria była 4 w skratchu.

W
tym roku przypadała 68.
rocznica powstania w na-
szym mieście klubu sporto-

wego Darłovia Darłowo. Biorąc pod
uwagę powojenne uwarunkowania
mieszkańcy Królewskiego Miasta bar-
dzo szybko zorganizowali się i utwo-
rzyli wielosekcyjny klub sportowy.
Korzystając z przebogatej wiedzy za-
wartej w Kronikach Czesława Budne-
go mam przekonanie, że rocznica ta
mogła być jeszcze bardziej okazała.
Dlaczego?

Otóż pierwsze zawody sportowe 
na terenie miasta rozegrano w… maju
1945 roku. Był to mecz piłkarski roze-
grany na boisku dzisiejszej jednostki
wojskowej. I to mecz międzynarodo-
wy, a na dodatek zwycięski. Nasi 
piłkarze pokonali w nim zespół czer-
wonoarmistów, a dokładnie cieszące
się złą sławą NKWD  2:1. Bramki zdo-
byli Teodor Niedźwiedziński i Marian
Kromski. Rewanż rozegrano 16 czerw-
ca w Sławnie, a zdecydowane zwycię-
stwo 4:0 pięknymi bramkami okrasili
Niedźwiedziński (2) oraz Brunon Pio-
trowski (2). 

Po kilku jeszcze meczach postano-
wiono założyć klub KS Derłowianka.
Prezesem został Niedźwiedziński, 
a w skład zarządu weszli: Feliks Mać-
kowiak, Brunon Piotrowski i Marian
Kromski (kierownik sekcji piłki noż-
nej). Piłkarze grali wtedy w białych
koszulkach w czerwone pasy, białych
spodenkach i czerwonych getrach. 

W roku 1948 nastał w klubie czas
zmian. Już wtedy jasne było, że bez
„sponsorów” będzie ciężko. Zarząd
klubu doprowadził do spotkania ze
wszystkimi istniejącymi na terenie

miasta zakładami pracy. Porozumienie
skutkowało zmianą nazwy klubu na
Związkowiec i dawało możliwości par-
tycypowania w kosztach jego utrzyma-
nia organizacjom związkowym. Do
tego ówczesne władze miasta zapewni-
ły modernizację murawy i wykonanie
ławek. Nasz Związkowiec potykał się
na boisku z takimi zespołami, jak:
Gwardia Drawsko, Kolejarz Słupsk,
Stal Ustka czy też Spójnia Złotów. 

Rok 1950 jest rokiem pierwszej reje-
stracji i sformalizowania istnienia klu-
bu. Związkowiec został zgłoszony 
w Wojewódzkim Komitecie Kultury 
Fizycznej. W styczniu 1951 roku władze
klubu postanowiły zmienić jego nazwę
na Spójnia Darłowo. Klub stał się też
wielosekcyjny. Dwie drużyny piłkarskie
(klasa A i C), dwie bokserskie, sekcja
siatkówki i tenisa stołowego. Pierwszy
mecz, o puchar TKKF-u nasza Spójnia
wygrała po dwóch bramkach Jerzego
Wachowiaka z… Osą Koszalin. 

Następna zmiana nastąpiła w roku
1953. Zarząd klubu podjął decyzję o no-
wej nazwie klubu, która brzmiała Kole-
jarz Darłowo. Prezesem klubu był wte-

dy piastujący funkcję dyrektora PPiUR
Kuter Józef Kubaszewski. Powstała
jednocześnie sekcja szachowa, od po-
czątku jedna z lepszych w regionie. 

W roku 1957 po raz kolejny zmienio-
no nazwę klubu. Aby mocniej odzwier-
ciedlała związki z regionem przyjęto
nazwę Szkwał. Szkwał przetrwał tylko
rok i przybrał na sile nazywając się od
roku 1958 Sztorm. Kolejna zmiana na-
stąpiła w roku 1964 i była związana 
z coraz większym rozwojem najważ-
niejszego „sponsora” sportowców 
w naszym mieście. Klub decyzją Za-
rządu przyjął nazwę Kuter Darłowo.
Wtedy nazywano to patronatem. Pa-
tron wprowadził do władz klubu m.in.
Zygmunta Meronka i Jerzego Wyczesa-
nego. Powstała również sekcja żeglar-
ska. Długi i owocny sportowy patronat
Kutra zakończył się w 1972 roku. Klub
przyjął nazwę Międzyzakładowy Klub
Sportowy MZKS Darłowo. W tej struk-
turze klub dotrwał do roku 1980. To
ważna data nie tylko w historii naszego
kraju, ale również klubu. Od tego roku
klub przyjął nazwę MKS Darłovia Dar-
łowo i tak zostało do dzisiaj.
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20 października, w hali
sportowej „Żeroma” odbył
się wielki turniej mini siat-

kówki trójek dziewcząt.
Udział w nim wzięły 64 

zawodniczki (20 z Darłowa),
w sumie 16 zespołów. 

KS Stocznia Darłowo M & W repre-
zentowało 5 drużyn. Startowały także
zespoły SP 18 Koszalin, AP 5 Koło-
brzeg, UKS Piast Kobylnica, UKS Libe-
ro Łebień i SP 5 Lębork.

Pierwsze miejsce w zawodach zajęła

SP 5 Lębork (1 zespół), drugie SP 18 Ko-
szalin, zaś trzecie 1 zespół KS Stoczni.

W organizacji turnieju pomogli
Partnerzy i Sponsorzy klubu KS
Stocznia Darłowo M&W, Miasto 
Darłowo, Gmina Darłowo, PPH PIRS
sp. z o. o. Szczecin/Darłowo, Przedsię-
biorstwo Produkcyjno-Usługowe
„PAKFISH” Rusko k/Darłowa, Ośrodek
Wczasowy Wodnik Darłowo, Ubezpie-
czenia Tomasz Wójcik Darłowo, Bank
Spółdzielczy Darłowo, prezesi Stocz-
nia Darłowo M&W Sp. z o. o. Marek
Wojniusz i Piotr Mazurek oraz rodzice
darłowskich zawodniczek.

Siatkarze zaczynają Sezon
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w SkRócie

Były różne sposoby na święto-
wanie 100. rocznicy Niepodle-

głej Polski. Wieczornice, marsze, kon-
certy czy biegi. Na znakomity pomysł

wpadła Katarzyna Polakowska, prezes
UKS Orlik Darłowo, naszej piłkarskiej
akademii. 

W tym uroczystym dniu, na Sta-

dionie Miejskim przy ulicy Sportowej,
na turnieju piłki nożnej kategorii 
U-10 spotkało się 100 adeptów piłkar-
stwa, reprezentujących drużyny:
Strong Zielenica, Sława Jedynka Sław-
no I i II, Wieża Postomino i dwie ekipy
naszego Orlika.

Nasz trener, Krzysztof Jasiewicz,
odpowiedzialny za sprawny przebieg
turnieju sprawił, że zawody przebie-
gały w atmosferze walki, ale z zacho-
waniem zasad fair play. Dobre humo-
ry graczy to zasługa mam naszych
podopiecznych, które zadbały o zna-
komity katering. Wyznajemy zasadę,
że stawiamy szczególnie na udział 
w zawodach, więc o wynikach ani
słowa. Zwieńczeniem turnieju były
okazałe puchary, wręczane każdej 
z drużyn.

Wielką niespodzianką dla wszyst-
kich była wizyta byłego wychowanka
UKS Orlik, obecnie gracza USS Napo-
li... Huberta Idasiaka. Było i słodko 
i zabawnie, i bardzo, bardzo radośnie.
Jak to w piłkarskiej rodzinie.

niepodległa po piłkarsku

jesień nasza
Po dwóch tygodniach przerwy 

z pewnymi obawami nasi zawodnicy
przystąpili do meczu z wiceliderem
ligi, Astrą Ustronie. Ciekawy byłem, jak
ta przerwa wpłynie na postawę druży-
ny, co z rytmem meczowym? Okazało
się, że obaw nie powinniśmy mieć!

Darłowianie, niczym głodne wilki
rzucili się na gości, i po pierwszym kwa-
dransie meczu było już 2:0. Mimo naszej
szarży ambitni Ustronianie nie położyli
się na trawie, kilka skutecznych ataków
i w 65. minucie zrobiło się 2:2. Darłovia
odpowiedziała bramką Artura Maciąga,
ale Astra zdołała wyrównać. I „po pto-
kach”... Kolejny remis nie zadowalał ze-
społu, ale... punkt, to punkt.

Czas zemsty nadszedł tydzień później,
w pojedynku z zawsze nieobliczalnym
Mechanikiem, w Bobolicach. Włodar-
czyk, Sawicki (2 gole) i Dywan poza-
miatali pod murawę nadzieje gospo-
darzy na choćby punkcik. Powiało
optymizmem, gdyż forma Królew-
skich wyraźnie zwyżkowała. A już 
w następnej kolejce do Darłowa zjeż-
dżał lider tabeli, Lech Czaplinek.

Zawodnicy naszego zespołu rozpo-
częli ten mecz, nie wiedzieć, dlacze-
go... wyraźnie stremowani. Pozwoliło
to gościom już w 20 minucie objąć
prowadzenie 2:0. Na szczęście kilka
minut przed końcem I połowy bramka
Dywana dała nam kontakt, i druga 
połowa oznaczała co najmniej równą
walkę, z lekką dominacją Darłowian.
Dało to efekt w postaci wyrównującej
bramki Sawickiego. Mimo kilku jesz-
cze okazji oznaczało to kolejny remis
Darłovii na własnym stadionie. Czyli,
dla optymisty... jednak punkt.

Wszyscy mamy w pamięci, jak po
remisie z Astrą obiektem zemsty na-
szych stał się Mechanik. Czy tak

będzie w Sławnie? W wielkich Der-
bach Powiatu ze Sławą, bardzo groźną
i dobrze grającą?! No cóż, było! Wy-
raźna dominacja, choć koncentracja
do końca potrzebna była. Walka, ale
po pierwszej połowie 0:0. W drugiej
Włodarczyk i Bazyli dali nam komfort
rządzenia na murawie i prowadzenia
gry. Darłovia, to zespół poukładany,
zna swoją wartość, nie „podpala się”
w trakcie meczu. Spokojnie dowieźli-
śmy to dwa do kółeczka i, hop, na 
4. miejsce w tabeli. Było dobrze. Czy
mogło być lepiej? Do Darłowa zjechał
spadkowicz z IV Ligi, białogardzka
Iskra.

No i zjechała nam Iskiereczka,
„pobrała” trzy bramki (Rokicki, Fryś 
i Sawiola Sawicki) i wróciła do Biało-
gardu. Z jedną swoją bramka, tak, na
łez otarcie. Wygraliśmy 3:1, passa re-
misów u siebie przełamana. Pewne
czwarte miejsce. W zapasie dwa me-
cze z teoretycznie słabszymi Calisią 
i Spójnią. Jesień dalej może być pięk-
na, upstrzona barwami Darłovii.

Obecnie wyraźnie widać świetną
pracę trenera Kaźmierczaka, znako-
mitą formę zespołu i wielkie zaanga-
żowanie drużyny w walce o jak najwy-
ższą pozycję przed rundą rewanżową.
Jest znakomicie! Tak trzymać!
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Od Derłowianki do Darłovii 


