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POLSKI WYDAWCA

Pożyczki
do 25 000 zł

tel. 509 924 043

reKLAmAreKLAmA reKLAmA

Okna i drzwi z PCV  
Bramy garażowe

Tel. 91 415 09 42  •  e-mail: domexgryf@o2.pl
Pomiar i doradztwo u Klienta - GRATIS!

ul. Kościelna 28 
Gryfino

 Cena 1,50 zł      Wtorek

Wynajmę pomieszczenie 
magazynowo-produkcyjne

o pow. 167 m2 w Pniewie
 tel. 690 155 179

Proszę o tymczasową  zmianę reklamy DAR- JAN na pierwszej stronie.
Treść nowej reklamy
Wynajmę pomieszczenie magazynowo-produkcyjne
o pow 167m2 w Pniewie
tel. 690-155-179
Klient prosił aby w tle wstawić gra�kę hali.
Reklama ma być takiej samej wielkości, 

czytaj s.11-13

czytaj s. 3

Spotkania 4 łap 
nie będzie  

s. 3
Jednak dożynki 
na działkach  

s. 5
St. Czarnowo 
– Autobusy 
wróciły na trasy 

s. 6
Wędkarze 
nie tylko 
towarzysko 

s. 7

Rozmowa  
z kandydatem  
na burmistrza 
– Piotrem Romaniczem

Zrobią przejście tutaj! 

czytaj s. 4

Znika 1001 Drobiazgów Sport.  
Nie tylko zwycięska 
inauguracja KPR

czytaj s. 10
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Z żalem żegnamy
Wieloletniego Członka  

i Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Roberta Balbusa
Rodzinie Zmarłego

Szczere wyrazy współczucia 
składają

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino, 
Rada Nadzorcza, Zarząd i pracownicy 

GTBS Sp. z o.o. w Gryfinie

Iwaszkiewicza 
otworzą przed 
wyborami?
Bardzo intensywnie kontynuowane są prace w za-
kresie przebudowy ulicy Iwaszkiewicza w Gryfinie. 

Zakończono już roboty 
związane z usuwaniem starej 
nawierzchni i płyt betono-
wych byłego podłoża jezdni. 
Wymieniono również część 
gruntu – podsypki pod nową 
jezdnię. Usunięto wraz z ko-
rzeniami drzewa rosnące 
wzdłuż ulicy, które z jednej 
strony zdobiły ją i oczyszcza-
ły powietrze, z drugiej jednak 
z powodu swojej kruchości, 
stwarzały zagrożenia. Na czę-
ści odcinka tej ulicy ułożono 
już krawężniki, a nawet część 
dojazdów do garaży spełniają-

cych również funkcje parkin-
gowe. Mieszkańcy ul. Iwasz-
kiewicza oraz okolicznych ulic 
żywią nadzieję, że realizacja 
tej inwestycji szybko zostanie 
zakończona – może nawet 
przed wyborami samorządo-
wymi. Najcięższe roboty już 
wykonano. Pozostało już tylko 
ułożenie krawężników na po-
zostałej części jezdni, budowa 
parkingów i chodników oraz 
położenie nowej nawierzchni. 
Więc może nadzieje miesz-
kańców zostaną spełnione?!       

A. Szczepaniak

KONDOLeNCje

O zmianie czasu 
zadecydują rządy

Podczas corocznego orędzia 
w Parlamencie Europejskim 
Jean-Claude Juncker odniósł 
się między innymi do unij-
nych konsultacji na temat 
zmiany czasu. Zaznaczył, że 
Komisja Europejska mimo 
przeprowadzonych konsultacji 
nie będzie regulować sprawy 
na poziomie unijnym. Decy-
zja, czy pozostać przy zmianie 
czasu, zostanie w gestii krajów 
członkowskich. Dodał rów-
nież, że wyborcy Unii Euro-

pejskiej nie będą zadowoleni, 
jeśli w dalszym ciągu dwa razy 
w roku trzeba będzie zmieniać 
czas z zimowego na letni i od-
wrotnie. Jego zdaniem należy 
zlikwidować „zmianę czasu”. 
„Kraje członkowskie, które 
same decydują na zasadzie 
subsydiarności, czy będzie 
czas zimowy czy letni, będą 
musiały znaleźć stosowane 
rozwiązania.

A. Szczepaniak

Planowe wyłączenia
Wtorek 18 września - miejscowość Steklin-

ko (gm. Gryfino) w godz. 9-14. Binowo 
(gm. Stare Czarnowo) 1 do 27 oraz 32 do 
35, dz. nr 4, 10/18, 131, 134/1, 134/17, 
134/25, 146, 149/1, 149/3, 205/3 w godz. 
9-15. Godków (Gm. Chojna) PKP wy-
łączeni odbiorcy od 5 do 15 w godz. 
8-14.

Środa 19 września - miejscowość 
Wysoka Gryfińska (gm. Gryfino) w 
godz. 8-13. Stoki (gm. Chojna), Sto-
ki stawy rybne, Stoki Małe, Stoki Hy-
drofornia, Stoki Lotnisko, Grabowo Leśniczów-
ka, Stacja Paliw „APEXIM” w godz. 10-14. 

Czwartek 20 września - Żabnica 
(gm. Gryfino) ul. Szkolna 8 do 

50, dz. nr 20, 23/3, 27, 67/1, 
68/1, 14/1, 43/3, 53/4 w godz. 
8-13. Stare Czarnowo ul. Sło-
neczna 2B w godz. 9-15. 
Piątek 21 września - Stare 

Brynki (gm. Gryfino) 1 do 4, 14 
do 18, dz. nr 13/62, 19/12, 3/4, 19/7, 

19/8 w godz. 8-13.
Wtorek 25 września - Chojna ulice Polna, 

Kościuszki, Roosevelta, Ogrodowa, Barwicka, 
Towarowa GS w godz. 10-11 i 13-14. Chojna 
Hurtownia Multipol w godz. 10-13.

Obaj zdobyli medale
Od piątku do niedzieli nasi najmłodsi strzelcy brali udział w Makroregionalnych 
Mistrzostwach Młodzików w Bydgoszczy.

Klub strzelecki „Regalica” 
Gryfino reprezentowali - Jacek 
Dołgań i Michał Wróbel. Mi-
chał w konkurencji - karabin 
sportowy leżąc, zdobył srebrny 
medal, Jacek zajął 5 miejsce. 

Odwrotnie było w konku-
rencji karabin 3 x 20 strzałów 
(kolano, leżąc, stojąc). Jacek – 
tym razem wystrzelał brązowy 
medal, a Michał był piąty. 

Karabin Pneumatyczny 40 
strzałów - Michał zajął 4 miej-
sce, Jacek 8. Obaj chłopcy na 
10 możliwych punktów zdo-
byli 8. Nieźle. 

ZK 

Jacek Dołgań i Michał Wróbel z dyplomami.
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Zrobią przejście 
tutaj!
Po dwóch latach próśb i nalegań ze strony mieszkań-
ców Gryfina i naszej redakcji, burmistrzowie wresz-
cie ulegli w sprawie przeniesienia przejścia z parku 
na ulicę Armii Krajowej.

Gdy kolejarze przebudo-
wali przejazd kolejowy na tej 
ulicy, narzucili mieszkańcom 
konieczność przechodzenia 
przez ulicę w innym miejscu 
niż dotąd. Ba, zmusili nas 
do chodzenia drugą stroną 
ulicy. Z tym mieszkańcy się 

pogodzili. Nigdy jednak nie 
zaakceptowali cudacznego 
pomysłu ze schodami przy 
szlabanie, z których trzeba 
zawracać do nowego przej-
ścia ulokowanego 20 metrów 
niżej. Tymczasem, wystarczy-
ło zrobić wyjście z parku na 
wprost przejścia! Ludzie od 
dawna tak chodzą, a burmi-
strzowie wciąż lekceważyli ich 
prośby. 

Będzie pochylnia 
I oto w zeszłym tygodniu, przy 

okazji wizyty w urzędzie miasta, 
spytałem ponownie zastępcę 
burmistrza - Tomasza Milera, o 
to feralne przejście. Nagle oka-
zało się, że niemożliwe stało się 
możliwe. Jak wyjaśniał T. Miler, 

nie można było tego zrobić w 
ramach tamtego projektu, gdyż 
dotyczył on pasa drogowego 
(droga powiatowa - red.), a park 
jest własnością gminy. Dlatego 
zostanie przygotowany oddziel-
ny projekt dla tego miejsca. Nie 
powstaną tu wprawdzie schody, 
tylko pochylnia. To z myślą o 
mamach z wózkami i rowerzy-
stach. Terminu wykonania po-
chylni nie podano  rk

Wojenko, wojenko, 
jaka moc jest w tobie
Konferencja prasowa, na którą zaprosił wiceburmistrz Paweł Nikitiński dotyczyła 
mającego odbyć się 22 września widowiska historycznego pt. Orły nad Driel. 

Gospodarz spotkania krótko 
przedstawił rys historyczny 
operacji pod nazwą „Market 
Garden”, która odbyła się sie-
demdziesiąt cztery lata temu w 
Holandii.  A w której znacząco 
uczestniczyli polscy żołnie-
rze z 1 Samodzielnej Brygady 
Spadochronowej z gen. Stani-
sławem Sosabowskim na czele. 
Rekonstrukcja operacji „Mar-
ket Garden” przypomni o set-
kach żołnierzy, którzy zginęli 
i o których zapomnieć nie 
można. Wiceburmistrz w dal-
szej swojej wypowiedzi przed-
stawił program przedsięwzię-
cia. Podkreślając edukacyjny 
charakter widowiska dodał, 
że dzień wcześniej odbywać 
się będą zajęcia we wszystkich 
gryfińskich szkołach, a będą 
prowadzone przez przygoto-
wanych do tego edukatorów.

Na placu Barnima 
Już od godziny dwunastej 

będzie można podziwiać hi-
storyczne wojskowe pojazdy, 
broń i żołnierzy w oryginal-
nych mundurach. Będzie 
to ogromna frajda przede 
wszystkim dla panów bez 
względu na wiek. Przewidzia-
ne są również występy ama-
torskich zespołów artystycz-

nych m. in. zespołu muzycz-
nego „Chłopcy z Placu. Broni”, 
oraz wiele innych ciekawostek. 
Poszerzy się również obszar  
„działania” widowiska trwa-
jącego ok. czterdziestu pięciu 
minut. - Wielu  mieszkańców 
uważa, że wydajemy pienią-
dze na zabawy w wojenkę, bez 
której można żyć. Można, ale 
jeśli jest możliwość pokazania 
„na żywo” kawałka  historii, 
to chyba warto. Myślę, że się to 
należy żołnierzom, którzy zgi-
nęli – dodał Paweł Nikitiński.

Kto płaci?
Jeśli chodzi o sprawy finan-

sowe, to większość kosztów 
ponoszą sponsorzy z Pol-
ska Grupą Energetyczną na 
czele. No a resztę „dorzuca” 
gmina. Czy warto przyjść? 
Na pewno watro. Atrakcji 
naprawdę będzie sporo m. 
in. skoczkowie spadochro-
nowi, efekty pirotechniczne, 
udział około dwustu „akto-
rów” i wiele innych jeszcze 
ciekawostek. 

ts

Spotkania czterech łap nie będzie
Zaczęło się od akcji „Posprzątaj po swoim psie”. Wszyscy narzekali, że psy brudzą, że miasto brudne. Wtedy Jola Witowska wpadła na 
pomysł edukacji  mieszkańców Gryfina, a przede wszystkim właścicieli czworonogów poprzez m. in. happeningi. 

Początkowo co któryś tam 
gryfinianin kręcił kółka na 
czole. Przestali kiedy okazało 
się, że ulice wyglądały coraz 
bardziej porządnie. Spodoba-
ło się. Pomysł zorganizowania 
„pieskowego” pikniku zapew-
niał nie tylko okazję na świet-
ną zabawę, edukację i możli-
wość nawiązania kontaktów. 
Także pogadania, czy po-
chwalenia się swoim pupilem 
i jego umiejętnościami. Ist-
niała również możliwość spo-
tkania się z lekarzem wetery-
narii, behawiorystą i nowymi 
karmami. Szczekające jesien-
ne spotkanie było ogromna 
frajdą nie tylko dla właścicieli, 
ale sądząc po zachowaniu ku-
dłatych, łaciatych, rasowych i 

kundelkowatych, taka towa-
rzyska odmiana również psia-
kom bardzo się spodobała. 

Dlaczego więc  
nie będzie  
pikniku? 

Przecież wszyscy bawili się 
świetnie? Pani Jola odpowia-
da - Bywa jednak tak, że coś 
się zaczyna, a potem kończy i 
czas „przemaszerować” do na-
stępnego etapu. Moja działal-
ność trwa już pięć lat. Staram 
się cały czas zmienić stosunek 
do naszych braci mniejszych. 
Uczyłam, radziłam, pomaga-
łam. Teraz próbuję  poprzez 
edukację zmieniać podejście 
do zwierząt w środowisku 
wiejskim. Zaczęłam warszta-
towy cykl wśród dzieci i mło-

dzieży zatytułowany „Kłopoty 
Burka z podwórka” - opowia-
da Jola Witowska. Zadanie, 
którego podjęła się pani rad-
na do najłatwiejszych nie 
należy. Społeczność wiejska, 
jeśli chodzi o podejście do 
zwierząt na ogół myśli jeszcze 
kategoriami średniowiecz-
nymi. Trudno niektórym 
pojąć, że zwierzakom należy 
się również życie w godnych 
warunkach, szacunek i choć 
trochę serca od człowieka. W 
tej chwili broni je Karta Praw 
Zwierząt i radna Jola Witow-
ska, a wspiera cała armia ko-
chających osób. Ale pikników 
jednak żal. Może kiedyś po-
wrócą? 

ts
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Dobrze uporządkowana gmina
Rozmawiamy z kandydatem na burmistrza Gryfina – Piotrem Romaniczem, reprezentującym Prawo i Sprawiedliwość

Podobno złożyliście do ko-
misji listy poparcia dla wa-
szych kandydatów z bardzo 
dużą ilością podpisów?

- Tak właśnie jest. Zebraliśmy 
nawet kilkaset więcej podpi-
sów niż wymagają przepisy. To 
oznacza, że jest duża aprobata 
społeczna dla zmian wprowa-
dzanych w kraju przez Prawo 
i Sprawiedliwość. To jest także 
dowód na to, że ludzie widzą 
potrzebę zmian także w Gryfi-
nie. Dochodzi nawet do takich 
groteskowych sytuacji, że jeden 
z konkurencyjnych kandyda-
tów próbuje wzmacniać swoją  
pozycję rzekomym związkiem 
z PiS na fali poparcia społecz-
nego dla tej formacji, choć 
w rzeczywistości w niej nie 
funkcjonuje. Ale takie zacho-
wanie, to chyba efekt tego, że 
mieszkańcy naszej gminy są 
świadomi, że aktywność władz 
dwa miesiące przed wyborami 
chce przesłonić  czterech lata 
stagnacji i braku rozwoju. My 
w swoim programie dajemy 
gwarancję, że miasto i gmina 
będzie się rozwijać przez całą 
następną kadencję.

Nie można jednak zarzucić 
obecnej ekipie rządzącej, że 
w naszym mieście nic się nie 
dzieje!

- Na razie jednak dużo jest 
efektów wirtualnych, pozo-
stające na etapie wizualizacji 
komputerowej. Działo się 
sporo w kwestii dróg, jednak-
że głównie były to inwestycje 
innych instytucji, a nie Gminy. 
Choć uważam, że nawet w ta-
kich przypadkach aktywność 
władz miasta powinna być 
zdecydowanie większa. Moim 
zdaniem burmistrz powinien 
być rzecznikiem interesu 
mieszkańców. Zabiegać o roz-
wiązania dobre dla gryfinian, 
nawet jeśli ktoś inny realizuje 
inwestycję. Przykłady można 
mnożyć, ale chyba takim sym-
bolem braku zaangażowania 
władz miasta jest przejście dla 
pieszych przez przejazd kole-
jowy przy ul. Armii Krajowej.

Co by pan zarzucił ekipie 
obecnego burmistrza?

- W bezpośrednich rozmo-
wach z mieszkańcami słychać 
wprost: gmina wygląda, jakby 
nie miała gospodarza, do tego 
niezrozumiałe i przeciągają-
ce się prace np. w parku, czy 
też brak dalszej aktywności 

Gminy w zakresie przebudo-
wy ulicy Łużyckiej. Ponadto 
fatalna komunikacja ze Szcze-
cinem, brak nowych miesz-
kań, brak realnych działań w 
sferze zabezpieczenia waż-
nych dla miasta obiektów, np. 
renowacji murów, Pałacyku 
pod Lwami itp. Przejrzystość 
działań i sposób komunikowa-
nia się z mieszkańcami także 
pozostawia wiele do życzenia. 
Standard gminnego Biuletynu 
Informacji Publicznej obni-
żył się diametralnie. To tylko 
przykłady, które można jesz-
cze mnożyć.

Podczas prezentacji swo-
jego programu powiedział 
Pan, że jeden z priorytetów 
to, cytuję: „Dobrze uporząd-
kowana gmina”. Jakie więc 
ma Pan propozycje dotyczące 
ładu przestrzennego nad Re-
galicą, w okolicach nabrzeża?

- Nie można przez cztery 
lata mówić, że nic się nie da 
zrobić, by wprowadzić funk-
cję handlową i usługową przy 
nabrzeżu, bo Unia Europejska 
zabrania. Projekt unijny nie 
dotyczy przecież zagospo-
darowania kwartałów nad-
odrzańskich, tylko samego 
nabrzeża. Brak aktywności w 

tej dziedzinie wskazuje, że nie 
myśli się o mieście w katego-
riach przyszłych lat i potrzeb 
mieszkańców. Trzeba szukać 
innych rozwiązań. W nadcho-
dzącej kadencji chciałbym do-
prowadzić do tego, by gmina 
miała kompletną dokumen-
tację techniczną, pozwolenia 
i montaż finansowy dla Cen-
trum Kultury, które powinno 
znaleźć się w kwartale na wy-
sokości ul. Bałtyckiej. Usługi 
można uruchomić szybko, wy-
korzystując do tego instytucję 
targowiska miejskiego, zanim 
dokona się zmian w planie 
zagospodarowania kwartałów. 
To jednak pomysł na odrębną 
rozmowę.

Wspomniał pan także o 
budowie mieszkań komunal-
nych. Ile ich ma być i gdzie?

- Plan minimum, to co naj-
mniej 50 mieszkań. Ale chodzi 
mi też o szerszy problem. Ab-
surdem jest to, że wprowadzo-
no budownictwa wielorodzin-
ne na obrzeża miasta, za ogro-
dzenia domów jednorodzin-
nych. Stawianie budynków z 
funkcją mieszkalno- usługową 
bliżej centrum zwiększy po-
pyt na usługi, szczególnie w 
mniejszych sklepach, spowo-

duje także spadek cen wynaj-
mu lokali, a mieszkańcy będą 
mieli bliżej do przedszkoli, 
przychodni, przystanków itp.

A propos przystanków, jak 
ma wyglądać komunikacja ze 
Szczecinem?

- Przede wszystkim nie je-
steśmy skazani na wiecznie 
spóźniającą się „jedynkę”. 
Tutaj widzę, że należałoby ra-
dykalnie poprawić stan prze-
wozów lokalnych. Statystyki 
pokazują, że co może się wy-
dawać interesujące, codziennie 
z naszej gminy podróżuje do 
pracy, szkół i uczelni zdecydo-
wanie więcej osób niż w kie-
runku Dolnej Odry. Większa 
mobilność mieszkańców to 
większe szanse na znalezienie 
dobrej pracy, to więcej czasu 
dla rodziny czy rozwój zain-
teresowań. Chciałbym zabie-
gać o większą liczbę połączeń 
kolejowych ze Szczecinem. 
Nie może być np. tak, że mło-
dzi ludzie uciekają z Gryfina, 
m.in. dlatego, że chcąc sko-
rzystać z kultury, czy rozryw-
ki w Szczecinie wieczorem, 
w weekend należy się liczyć z 
tym, że połączenie do Gryfina 
jest dopiero rano.

Jeśli rozrywka, to także wy-
poczynek. Czy plaża w We-
łtyniu powstanie?

- Myślę, że jest to niewy-
korzystany potencjał gminy. 
Oczywiście jest to temat, który 
chciałbym zrealizować. Musi-
my zaktywizować turystycz-
nie Wełtyń. Myślę, że uda się 
przerwać niemoc decyzyjną i 
wybudować ścieżkę rowerową 
Gryfino-Wełtyń, docelowo 
jako pętlę: wzdłuż drogi Gryfi-
no-Wełtyń i z powrotem przez 
las do niedokończonej do dziś 
ścieżki sprzed 20 lat. Ta ścież-
ka łącząca plażę w Wełtyniu 
będzie nie tylko atrakcją tury-
styczną, ale też poprawi bez-
pieczeństwo rowerzystów oraz 
osób biegających.

Jest pan zwolennikiem czy 
przeciwnikiem monitoringu? 
Bo tu zdania są sprzeczne.

- Przykłady innych miast, 
nie tylko polskich pokazują, 
że bieżący monitoring przy-
nosi konkretne wymierne 
efekty. Poza ogólnie pojętym 
bezpieczeństwem mieszkań-
ców, podnosi się także poziom 
kultury społecznej jeśli chodzi 
o podejście do mienia komu-
nalnego. Mniej dewastacji, to 
mniej niepotrzebnych wydat-
ków.

Rozm R. Kwapisz

Notka o kandydacie
Piotr Romanicz – od 45 lat 

mieszkaniec Gryfina, absol-
went Technikum Budowlanego 
w Szczecinie oraz Uniwersytetu 
Szczecińskiego, gdzie ukończył 
specjalizację samorządowo- 
administracyjną na kierunku 
politologia. Ma 20-letnie do-
świadczenie zawodowe w pracy 
związanej z samorządem lo-
kalnym. W latach 1998-2012 
pracował w Urzędzie Miasta i 
Gminy Gryfino, gdzie przeszedł 
kolejne szczeble awansu zawodo-
wego – od młodszego referenta po 
Naczelnika Wydziału Edukacji 
i Spraw Społecznych, którym był 
przez 10 lat. Pracował także w 
podszczecińskiej gminie Kołba-
skowo, gdzie zajmował się m. in. 
projektami unijnymi. Aktualnie 
jest starszym specjalistą ds. samo-
rządu w Kancelarii Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej. Pry-
watnie mąż i ojciec dwójki dzieci. 
Pasjonat turystyki, muzyki i hi-
storii. Jest autorem publikacji nt. 
współczesnej historii Gryfina, m. 
in. w monografii wydanej z oka-
zji 750-lecia miasta.

Piotr Romanicz
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W sobotę rajd 
rowerowy
W sobotę 22 września zapraszamy na rajd rowerowy 
Gryfino-Borzym-Gryfino. Organizatorem rajdu jest 
Gryfiński Dom Kultury.

Celem rajdu jest popula-
ryzacja walorów przyrodni-
czych, krajobrazowych i archi-
tektonicznych gminy Gryfino, 
promowanie aktywnego spę-
dzania czasu, rozwijanie tu-
rystyki rowerowej i integracja 
społeczności lokalnej.

Zgłoszenia na rajd przyjmu-
je Kamilla Gadomska, instruk-
tor turystyki w Gryfińskim 
Domu Kultury do czwartku 20 
września pod tel. 695 455 771.

W rajdzie planuje się udział 
do 30 osób. O udziale w raj-
dzie decyduje kolejność zgło-
szeń.

Zbiórka uczestników raj-
du: o godz. 9.30 w Gryfinie 
- na początku ścieżki rowe-
rowej w kierunku Szczawna 
(przy skrzyżowaniu ul. Armii 

Krajowej i ścieżki rowero-
wej nad Jezioro Wełtyńskie). 
W trakcie rajdu planowane są 
postoje w miejscowościach, 
przez które przebiega trasa, 
a także tam, gdzie będzie to 
konieczne z uwagi na bezpie-
czeństwo uczestników oraz 
ich potrzeby.

Trasa rajdu: Gryfi-
no - Szczawno - Wirówek 
- Chwarstnica - Borzym - 
Chwarstnica - Wirów (ognisko 
- własny prowiant) - Szczawno 
- Gryfino (dystans: ok. 30 km) 
Rajd przebiega w większości 
ścieżką rowerową (oprócz 
dojazdów do kościołów w 
Chwarstnicy i Borzymiu oraz 
na ognisko do Wirowa i z po-
wrotem na ścieżkę rowerową).

dost.

jednak dożynki na działkach 
Sobotni, grożący deszczem dzień nie przestraszył działkowców i gromadnie spotkali się na placu przed swoim domkiem z okazji „Dnia 
działkowca”.

- Dzisiejszego spotkania 
miało nie być. Ustalaliśmy to 
wcześniej na Walnym Zgroma-
dzeniu, więc nic dziwnego, że o 
tej decyzji członkowie pozapo-
minali. Mimo wcześniejszych 
ustaleń doszli do wniosku, że 
mimo kosztów warto świę-
to działkowca zorganizować. 
Koszty w tym roku niestety 
sporo się zwiększyły. Susza, a w 
związku z tym większe zużycie 
wody, prądu, wywóz śmieci. No 
i koszty związane z organizacją 
świątecznego spotkania - opo-
wiada prezes działek  im. A. 
Zawadzkiego, wieloletni czło-
nek Polskiego Związku Dział-

kowca - Ryszard Potapiński. 
Gości coraz więcej. Spóźnia 

się burmistrz (nawał spotkań). 
Zespół muzyczny się stroi, a 
dym z grilla się po działkach 
roznosi. Humory zaczynają 
dopisywać. Stół z plonami do-
czekał się poświęcenia przez 
ks. Henryka Krzyżewskiego, 
hymn odśpiewano, chleb po-
dzielono. Wicestarosta Jerzy 
Miler pogratulował zbiorów, 
życzył dobrej zabawy, a że sam 
jest również działkowiczem, 
więc czuł się jak wśród swoich. 

Inny ogródek
Niewiele kroków dalej, 

alejkową ścieżką można było 
dojść do właściciela ciekawe-
go, i trochę innego ogródka. 
Ogródek – wystawa. Zioła i 
zioła. Te polskie i te ze świa-
ta. A każde, mimo że niektóre 
trujące - ku pomocy ludziom 
służą. I tak lawenda  fioletem 
kusi, szałwia jakby szarością  
posypana, a obok bardzo 
dumny ze swego ogródka i 
swojej zielarskiej wiedzy wła-
ściciel - Władysław Sorbian. 
W altance cała bateria butelek 
i buteleczek. Syropy, nalew-
ki, maści. Dla każdego coś 
potrzebnego się znajdzie. A 
jeszcze dynie. Piękne. Z każ-
dej podobno można ugotować 
pyszną zupę krem. No i co, 

proszę państwa, więcej potrze-
ba. Działeczka, mniejsza czy 
większa, to dla niektórych nie 
tylko radość, to część życia. 

Więc trzeba życzyć działkow-
com i deszczu i słońca, Kwia-
tów, owoców i ziół. 

ts
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Autobusy wracają na trasy
Od 4 września na drogi w gminie Stare Czarnowo powrócił transport publiczny. Powiązany jest on z dowozem dzieci do placówek oświa-
towych. Z autobusów korzystać mogą mieszkańcy, którzy za przejazd z każdego miejsca w gminie płacą 1 zł.

Wprowadzenie od września 
2017 roku na terenie gminy 
nowych zasad transportu pu-
blicznego wpłynęło na spraw-
niejszą organizację dowozu 
dzieci do Zespołu Szkół w 
Kołbaczu. Teraz z kursów 
autobusów oprócz uczniów 
mogą korzystać również 
mieszkańcy. - Dokonane zmia-
ny wpłynęły pozytywnie na po-
prawę komunikacji publicznej 
na terenie gminy. Wprowadzo-
ne zasady nie tylko utrzymały 
wysokie standardy podróży, 
ale także w żaden sposób nie 
obciążyły finansowo rodziców. 
Pamiętać należy, że pierwszeń-
stwo i priorytet w korzystaniu 

z przejazdów mają dzieci. 
Oznacza to, że rozkład jazdy 
autobusów - stały i niezmienny 
- został podporządkowany wła-
śnie planom zajęć lekcyjnych 
- podsumowuje pierwszy rok 
funkcjonowania gminnego 
transportu publicznego wójt 
gminy Stare Czarnowo Marze-
na Grzywińska.

Tylko w dni nauki
Autobusy odjeżdżają z przy-

stanków tak jak do tej pory. Na 
nich zamontowano widoczne 
tabliczki dotyczące kursów. 
Rozkład jazdy obowiązuje 

tylko w dni nauki szkolnej z 
przerwą świąteczną, feryjną i 
wakacyjną. Dzieci dowożone 
są do placówek oświatowych 
bezpłatnie, bowiem ustawo-
wo zobowiązano gminy do 
zapewnienia każdemu z nich 
darmowego transportu do 
szkoły.

Wprowadzone zmiany w or-
ganizacji transportu oznaczają 

nie tylko utrzymanie wysokich 
standardów przejazdów dla 
młodzieży czy ułatwienia dla 
mieszkańców, ale w rzeczywi-
stości dają spore oszczędności 
w gminnym budżecie. - W po-
równaniu z poprzednim rokiem 
szkolnym, w tym na transport 
dzieci i młodzieży wydaliśmy 
prawie 50% mniej środków. 
Dzięki usprawnionej organiza-
cji przejazdów, zamiast 340 tys. 
zł Urząd Gminy wydatkował 
na transport publiczny 180 tys. 
zł - wylicza skarbnik Grażyna 
Aksamitowska.

Szkolny transport świadczo-
ny służy prawie 200 dzieciom, 
którym Urząd Gminy zakupu-

je bilety miesięczne. Ponadto 
korzysta z niego ponad 30 
przedszkolaków, którzy zaopa-
trywani są w bilety jednora-
zowe. Do autobusów wsiadać 
mogą także mieszkańcy gmi-
ny, którzy za przejazd z każde-
go miejsca zapłacą 1 zł.

W przypadku jakichkolwiek 
uwag mieszkańców do wpro-
wadzonych zmian, można je 
osobiście kierować do Urzędu 
Gminy Stare Czarnowo miesz-
czącego się przy ul. Św. Floria-
na 10, e-mail: pkuzniar@stare-
czarnowo.pl lub telefonicznie: 
91 485 70 50.

Będzie jaśniej na terenie gminy
Dobiega końca montaż nowych punktów świetlnych na terenie gminy. Jaśniej i bezpieczniej będzie od teraz w Binowie, Dobropolu 
Gryfińskim, Kartnie, Nieznaniu, Starym Czarnowie i Żelisławcu. Działania w tym zakresie władze Starego Czarnowa prowadzą regularnie 
od kilku lat.

To kolejny rok, kiedy władze 
gminy kontynuują działania 
związane z poprawą bezpie-
czeństwa mieszkańców. - Nowe 
oświetlenie powstaje w miej-
scach wskazanych przez samych 
mieszkańców naszej gminy. 
Wpłynie to w znaczący sposób 
na poprawę bezpieczeństwa. 
Chcemy, by po zmroku piesi byli 
dobrze widoczni i czuli się bez-

piecznie - podkreśla wójt Ma-
rzena Grzywińska.

Realizacja zadania objęła 
budowę linii napowietrznej 
oświetlenia ulicznego i mon-
tażu opraw oświetleniowych. 
Gmina Stare Czarnowo wzbo-
gaci się o 9 nowych punktów 
świetlnych. Punkty zamon-
towane zostaną w miejscach 
wskazanych przez mieszkań-

ców. Po dwa punkty powstaną 
w Dobropolu Gryfińskim (przy 
boisku sportowym), Nieznaniu 
(przy placu zabaw i boisku do 
siatkówki) i Żelisławcu (nr 28 i 
przy cmentarzu). Z kolei z jed-
nego punktu będą mogli korzy-
stać mieszkańcy Binowa (nr 4), 
Kartna (przy świetlicy) i Stare-
go Czarnowa (przy cmentarzu).

pk

Wędkowanie o puchary
Była zacięta rywalizacja, a przy tym sporo radości oraz dobrej zabawy. Tak wyglądały tegoroczne zmagania o puchar wójta gminy Stare 
Czarnowo w zawodach wędkarskich. Zawody odbyły się w minioną niedzielę, 16 września wokół stawu w Dębinie.

Zawody zorganizowało Sto-
warzyszenie Miłośników Zie-
mi Staroczarnowskiej i Urząd 
Gminy Stare Czarnowo. Podczas 
porannej zbiórki uczestników 
przedstawiono zasady rywaliza-
cji, jak i rozlosowano stanowiska 
dla wędkarzy. - Po zawodach 
wędkarskich dla dzieci, które 
organizowaliśmy w czerwcu, 
kończymy sezon letni zmagania-
mi dla wszystkich mieszkańców 
gminy. Z roku na rok wędkarzy 
przybywa, ponieważ wędkowanie 
łączy w sobie zamiłowanie do ak-
tywnego wypoczynku oraz moż-
liwość spędzenia wolnego czasu 
na świeżym powietrzu - podsu-
mowała zawody wójt Marzena 
Grzywińska.

Najlepsza trójka  
- prawie 17 kg ryb

W zawodach wzięło udział 11 
wędkarzy, którzy rywalizowali o 
miano najlepszego wędkarza. W 
wyniku rywalizacji najskuteczniej-
szym wędkarzem, a tym samym 
zdobywcą pucharu wójta gmi-
ny Stare Czarnowo został Piotr 
Kwiatkowski z wynikiem 7,74 kg 
złowionych ryb. Na drugim miej-
scu uplasował się Marek Kaczma-
rek z rezultatem 5,19 kg, a na naj-
niższym miejscu podium Marek 
Mróz z 4,05 kg. Po części oficjalnej 
organizatorzy zaprosili wszystkich 
uczestników na integracyjny po-
częstunek z muzycznymi akcenta-
mi. Złowione zaś przez wędkarzy 
ryby zaraz po ważeniu ponownie 
trafiły do stawu.  pk
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Nie tylko towarzyskie spotkanie wędkarzy
W minioną sobotę na terenie przystani wędkarskiej odbyła się tłumna i miła impreza. Członkowie gryfińskiego koła Polskiego Związku 
Wędkarskiego fetowali burmistrza. 

Nie przeszkadzało po-
chmurne niebo, ani cofka wci-
skająca wodę do kanału pod 
wpływem północnego wiatru. 
Prezes koła – Tadeusz Szpu-
nar oprowadził burmistrza i 
naszego reportera po obiekcie. 
Pochwalił się nowym syste-
mem monitoringu (12 kamer, 
a będzie więcej!), na który zło-
żyli się członkowie koła oraz 
sfinansowanym przez gminę 
systemem kanalizacji dla tu-
tejszych 68 boksów. Kilka z 
nich ma nawet nadbudowane 
piętro! Gdy chodziliśmy od 
drzwi do drzwi widać było, że 
M. Sawaryn czuje się w tym 
towarzystwie doskonale i zna 
osobiście bardzo wielu wędka-

rzy, oraz ich rodziny. Jak pod-
kreślali gospodarze, burmistrz 
był na każdym ich zebraniu 
(nawet jeśli na krótko).

Po oficjalnym rozpoczęciu 
spotkania, na które przybył 
także prezes wojewódzkiej 
organizacji PZW – Grzegorz 
Rogalewski, fetowano burmi-
strza. Dostał medal od związ-
ku za bardzo owocną współ-
pracę i kosz „smakołyków” 
od członków miejscowego 

koła. Nie ukrywano sympa-
tii i poparcia w wyborach dla 
Mieczysława Sawaryna, który 
jednak musiał dość szybko 
towarzystwo opuścić, gdyż 
miał tego dnia kilka innych 
spotkań. Zajrzał między inny-
mi po sąsiedzku do kajakarzy 
Energetyka. 

Aha. Był bardzo fajny poczę-
stunek. Tak smacznej i bogatej 
grochówki dawno nie jadłem.

R. Kwapisz

Kajakarze podsumowali sezon
Na drugim końcu nabrzeża za Lidlem spotkali się młodzi kajakarze klubu Energetyk. Czekały na nich medale i skromniejszy niż u węd-
karzy, ale miły poczęstunek. 

Najpierw jednak prezes klu-
bu i trener w jednej osobie – 
Lesław Duma, z dumą pokazał 
nam nowy sprzęt dla chłopa-
ków. To dwa super nowocze-

sne kajaki – jedynki, każdy 
waży mniej niż 12 kilogramów 
i można go podnieść jedną 
ręką.  A kosztuje 18 tysięcy 
złotych. To nagroda dla klubu 

za wyniki naszych zawodni-
ków. Żeby można na nich było 
startować w zawodach, trze-
ba je dociążyć do pełnej wagi 
12 kg! Pomiędzy nimi długa 

„czwórka” – warta aż 35 tysię-
cy złotych. Na każdym, rekla-
ma elektrowni Dolna Odra. 
Natomiast obok stolika z me-
dalami kilka pudeł. To nowe 

wiosła, które kupiła klubowi 
gmina. Życzymy młodym za-
wodnikom Energetyka jeszcze 
lepszych wyników! 

rk

Od lewej - M. Sawaryn, G. Rogalewski i T. Szpunar

Przy nowych kajakach – prezes Lesław Duma i zawodnicy – Dominik Maciejewski i Artur 
Wojciechowski 
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Bank Spółdzielczy 
w Gry�nie

ul. Niepodległości 24
GRYFINO

tel./fax 91 416 26 93 
                91 416 25 23

Zapraszamy od 8.00 - 17.00

4,5%
NOWA

lokata
ZYskaj nawet do

www.bsgry�no.pl

SKUPUJEMY ZBOŻA,
 pszenicę paszową i konsumpcyjną, 

żyto, pszenżyto, jęczmień, 
owies, rzepak, łubin, gryka, groch, 

len, kukurydzę oraz słonecznik.

Sami odbieramy, szybka płatność, 
konkurencyjne ceny.

Wapno nawozowe granulowane
w najlepszej cenie na rynku. 

Bohnhorst Interhandel Sp. z o.o.
Kołbaskowo 78 B

e-mail: interhandel@interhandel.com.pl
www.interhandel.com.pl

Skup zbóż: 
91 43 57 720, 602 21 21 25

Transport: 662 150 170

Nawozy 
600 21 21 25 / 662 150 160

reKLAmA
e-mail:

 kontakt.7dnigryfina@gmail.com

tel. 91 404 50 14
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KOŁO TPD
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ SPECJALNEJ

W NOWYM CZARNOWIE

      z a p r a s z a
NA  XVIII EDYCJĘ IMPREZY POD HASŁEM:

 Podarujmy im trochę świata!
    KTÓRA ODBĘDZIE SIĘ W PUBIE A.SUSZKA „Wrota do sławy”

( UL. SZCZECIŃSKA  7 )

DNIA: 28 września 2018 (piątek) W GODZINACH: 19.00 – 23.00

W PROGRAMIE  IMPREZY:
•	 MUZYKA „NA ŻYWO” – PRZYGRYWAJĄ I PRZYŚPIEWUJĄ:
• Roman Krzak, Andrzej i Grzegorz Lizurej,
• ORAZ ZESPOŁY: Desire, Ad Hoc i Ad Hoc+
•	 AUKCJA PRAC i PRZEDMIOTÓW (OFIAROWANYCH PRZEZ PRZYJACIÓŁ)
•	 LOTERIA FANTOWA – KAŻDY LOS WYGRYWA!
•	 COŚ NA ZĄB ZA „GROSIK” (CHLEB ZE SMALCEM, BIGOSIK, DOMOWE  WYPIEKI);
•	 WYSTAWKA FOTOGRAFICZNA: „Nasze dzieciaki w obiektywie”;
•	 ZŁOTE SERDUSZKA DLA LUDZI O ZŁOTYCH SERCACH.

             DOCHÓD Z IMPREZY ZASILI KONTO KOŁA T.P.D. W NOWYM CZARNOWIE
I PRZEZNACZONY ZOSTANIE NA KOLEJNE WYPRAWY W ŚWIAT NASZYCH DZIECI

Zapraszamy – bawiąc się pomożesz dzieciom!
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Znikają 46-letnie Drobiazgi
Sklep 1001 Drobiazgów, do zeszłego tygodnia mieścił się już tylko w niewielkim lokalu przy ulicy Chrobrego. A przed laty gdy się tu 
przeniósł z dzisiejszej Biedronki - zajmował cały parter tego budynku!

Ten sklep to kawał powo-
jennej historii naszego miasta. 
Przecież przez wiele lat był 
to jedyny sklep z artykułami 
gospodarstwa domowego nie 
tylko w Gryfinie, ale i nawet 
sąsiednich gminach! Od sa-
mego początku - w paździer-
niku 1972 roku, jeszcze tam 
gdzie dziś Biedronka koło ry-
bek, pracowała w nim Danuta 
Grzelak. Pięć lat później, w 
1977 roku ich sklep (należący 
do dziś do Społem),  przeniósł 
się na parter budynku w któ-
rym znajduje się do dzisiaj. 
Przez krótki czas funkcjono-

wał tu nawet komis! W ostat-
nich miesiącach –  pracują w 
nim już tylko we dwie z Kry-
styną Lewandowską, która tu 
przyszła pracować w styczniu 
2004 roku. A był to kolejny 
okres problemów z towarem.

Było tam wszystko
Jak wspomina pani Danuta, 

pierwotnie w 1001 Drobia-
zgach pracowało 11 osób, gdyż 
były tam wszystkie tego ro-
dzaju stoiska – AGD, farby, ale 
nawet instrumenty muzyczne 
i aparaty fotograficzne. Tylko 
tam można było kupić radio, 

pralkę i lodówkę czy odku-
rzacz. Przez wiele lat pracy 
sklepu ludzie mieli pieniądze 
na takie sprzęty, wiec kolejki 
były długie. Często nawet bra-
kowało z tego powodu towaru. 
Podobna sytuacja powtórzyła 
się w okresie stanu wojennego, 
gdy towary kupowano zapisu-
jąc się na społeczne listy kolej-
kowe. - W pewnym momencie 
inflacja była tak wielka, że 
pieniądze z utargu nosiłyśmy w 
reklamówce! - uśmiecha się na 

to wspomnienia Danuta Grze-
lak.

Zwijanie Drobiazgów
Kolejne problemy sklepu i 

jego klientów pojawiły się po 
roku 2000, gdy zaczęła się pry-
watyzacja. Najpierw w części 
1001 Drobiazgów przy Chro-
brego powstała apteka. Jak 
wspomina pani Danuta, zało-
ga sklepu była wtedy w szoku. 
- Naprawdę się bałyśmy tego, 
co nas czeka. Wtedy jeszcze 

pracowało nas tu 7. Ale nawet 
wtedy nie spodziewałyśmy się, 
że ostatecznie zostanie ta dziu-
pelka, którą właśnie teraz za-
mykamy – dodaje. Potem były 
kolejne sklepy i punkty usłu-
gowe. A w 2010 roku powstał 
w kolejnej części ich sklepu 
bank. I w końcu, wraz z tym 
jak otwierano sklepy i stoiska 
z produktami przemysłowymi, 
dobiła ich konkurencja…

R. Kwapisz\

Początkowo 1001 DRObiAzGóW zajmowało cały parter tego budynku
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Z boisk piłkarskich województwa

energetyk przegrał bez trenera
Piłkarze Energetyka Gryfino przegrali pierwszy mecz w klasie A. Do Drawna ekipa pojechała bez trenera Marcina Łapińskiego, który w 
tym samym czasie rozgrywał mecz w swojej niemieckiej drużynie ze Schwedt. Taka sytuacja w tym sezonie może się jeszcze powtórzyć 
kilka razy. Szkoleniowiec przed sezonem lojalnie przestrzegał, że ma zobowiązania wobec niemieckiego klubu, z których ma zamiar się 
wywiązywać. I tak też się stało w sobotę. Spotkanie bez trenera na ławce rezerwowych to jednak co najmniej dziwne, nawet jak na realia 
całkiem amatorskiej piłki. No cóż, takie niestety bardzo trudne czasy nastały dla gryfińskiej piłki.  Dj

III liga 
Pogoń II bardzo słaba

Rezerwy Pogoni zdecydowanie nie 
pasują do III ligi. Po siedmiu kolejkach 
mają na koncie tylko jeden punkt. Je-
żeli drużyna nie będzie wzmacniana 
zawodnikami z pierwszego zespołu 
degradacja wydaje się być pewna. Pi-
sząc o wzmocnieniach nie mamy na 
myśli piłkarzy pokroju Wawrzynowi-
cza czy Benedyczaka, bo jak na razie 
choć trenują (a Benedyczak nawet gra) 
z pierwszym zespołem są to zawodnicy 
prezentujący umiejętności zbliżone do 
III ligi, a nie ekstraklasy.

W tym sezonie Świt nie może za-
skoczyć, ale z meczu na mecz prezen-
tuje się coraz lepiej. Do pełni szczęścia 
brakuje zwycięstw. Póki co fani ekipy 
ze Skolwina muszą się zadowolić kolej-
nym remisem. 

Bałtyk Gdynia - Świt Skolwin 0:0
Świt: Rechtziegel - Nagel, Adamczuk, 

Bil, Murawski (85 Gołębiowski), Peda 
(81 Zieliński), G. Szczepanik, Wojdak, 
Krawiec (71 Ładziak), Filipowicz, Na-
górski (90 O. Szczepanik).

Sokół Kleczew - Pogoń II Szczecin 
3:1 (0:1)

Bramki:  Pingot (55), Kowalczuk 
(60), Smektała (75) - Żurawski (35).

Pogoń: Bursztyn - Chouwer, Mar-
czuk, Kuzko, Sieracki, Wawrzynowicz, 
Graczyk (66 Kalenik), Wędrychowski, 
Żurawski (78 Krzyżaniak), Słoma (78 
Sacharuk), Kitano (63 Modrzewski).

W pozostałych spotkaniach: KP Sta-
rogard Gdański - Chemik Bydgoszcz 
4:0, Górnik Konin - Mieszko Gniezno 
2:1, Kotwica Kołobrzeg - Jarota Jarocin 
2:1, KKS 1925 Kalisz - Gwardia Kosza-
lin 1:0, Bałtyk Koszalin - Wierzyca Pel-
plin 2:1, Radunia Stężyca - Wda Świe-
cie 5:0, Lech II Poznań - Polonia Środa 
Wielkopolska 4:1.
Tabela
1. KP Starogard Gdański 7 19 18-3
2. Radunia Stężyca 7 19 17-4
3. Kotwica Kołobrzeg 7 16 13-6
4. Mieszko Gniezno 7 14 22-11
5. Lech II Poznań 7 14 13-8
6. Bałtyk Gdynia 7 14 11-4
7. Sokół Kleczew 7 11 9-10
8. KKS 1925 Kalisz 7 11 9-5
9. Świt Skolwin 7 8 5-8
10. Wda Świecie 7 7 8-13
11. Górnik Konin 7 7 8-12
12. Polonia Środa 7 7 10-13
13. Jarota Jarocin 7 6 4-6
14. Chemik Bydgoszcz 7 6 9-17
15. Bałtyk Koszalin 7 5 9-19
16. Wierzyca Pelplin 7 4 5-11
17. Gwardia Koszalin 7 4 7-13
18. Pogoń II Szczecin 7 1 5-19

IV liga 
Cenne trzy punkty Chemika

MKP Szczecinek - Rega Trzebiatów 
2:4 (1:0)

Bramki: Drzewiecki (9), Saganowski 
(68) - Zelmachowicz (57), Duńczak 2 
(62, 78), Maciejewski (90+3

Ina Goleniów - Olimp Gościno 0:4 
(0:3)

Bramki: Bocheński (30), Stadnik 
(32), Paszkowski (40 - gol samobój-
czy), Kita (69)

Leśnik Manowo - Gryf Kamień Po-
morski 4:6 (2:4)

Bramki: Sulima (6), Jarzębski (31), 
Myśliński 2 (58 -karny, 80) - Włodarek 
2 (17, 60), Kacperek 2 (21, 38), Pflantz 
(25), Wróbel (87).

Rasel Dygowo - Chemik Police 0:1 
(0:1)

Bramka:  Vovchenko (36).
Chemik: Szybka - Szewczykowski, 

Wiejkuć, Hajdukiewicz, Odlanicki-
-Poczobut, Ziółkowski, Białek (70 
Moroza), B. Ława, Krystek, Kapelusz, 
Vovchenko (88 Klimkowicz).

Morzycko Moryń - Vineta Wolin 1:2 
(1:2)

Bramki:  Blasius (44) - R. Wiśniewski 
(12), K. Wiśniewski (38).

Kluczevia Stargard - Sparta Węgo-
rzyno 4:3 (2:2)

Bramki: Inczewski 3 (5, 43, 67), M. 
Magnuski (64) - Iskra (21), Więcek 
(28), Mach (51). 

Czerwone kartki: M. Magnuski (84) 
- Owedyk (34).

Orzeł Wałcz - Pogoń Połczyn Zdrój 
4:1 (2:0)

Bramki: Hermanowicz (31), Popio-
łek (42), Babiak (51), Wegner (60) - 
Woszczyński (56).

Błękitni II - Hutnik  3:2
Gryf - Sokół 0:0.

Tabela
1. Rega Trzebiatów 7 19 13-4
2. Chemik Police 7 18 18-4
3. Ina Goleniów 7 14 12-8
4. Vineta Wolin 7 14 16-7
5. Kluczevia Stargard 7 12 14-8
6. Olimp Gościno 7 11 13-6
7. Sparta Węgorzyno 7 11 20-17
8. Rasel Dygowo 7 10 12-6
9. Gryf Kamień Pomorski 7 10 13-14
10. Błękitni II Stargard 7 10 15-18
11. Orzeł Wałcz 7 9 17-11
12. MKP Szczecinek 7 7 10-18
13. Morzycko Moryń 7 7 15-20
14. GKS Leśnik Manowo 7 7 11-17
15. Sokół Karlino 7 7 6-10
16. Gryf Polanów 7 5 7-10
17. Hutnik Szczecin 7 4 12-25
18. Pogoń Połczyn Zdrój 7 0 3-24

Klasa okręgowa 
Pierwsze zwycięstwo Ogniwa

Stal prowadziła w Babinku 1:0, ale nie 
załamało to naszego zespołu. Już w 17 
minucie Ogniwo doprowadziło do wy-
równania. Po indywidualnej akcji Gnap 
dośrodkował w pole karne, w którym 
obrońca Stali Bogacz skierował piłkę gło-
wą do własnej bramki. 

W 30 min Kaniecki otrzymał dokładne 
podanie od Sikorskiego, wbiegł z piłką w 
pole karne, gdzie został sfaulowany. Rzut 
karny na bramkę zamienił Gnap

W 43 minucie po składnej akcji Kreft 
- Plis - Kaniecki, ten ostatni po asyście 
Plisa, pięknym strzałem z pola karnego 
zdobył trzeciego gola dla Ogniwa. Wynik 
meczu mimo wielu okazji nie uległ już 
zmianie. Ogniwo wygrało zasłużenie od-
nosząc pierwsze zwycięstwo w sezonie. 

Ogniwo - Stal 3:1 (3:1)
Bramki: Bogacz 17 (samobójcza), Gnap 

30 (k), Kaniecki (43) - Pyś 15
Ogniwo: Rojewski - Kuzio, Sz. Woź-

niewski, Reformat, Glanert, B. Woźniew-
ski, Gnap, Sikorski (75 Walczak), Kaniec-
ki, Kreft, Plis (70 Stelmasik).

W pozostałych spotkaniach: Jeziorak - 
GKS 2:1, Gavia - Sokół 1:1, Dąb - Iskierka 
1:3, Odra - Biali 1:2, Światowid - Piast 
1:2, Flota - Osadnik 3:0, Iskra - Zorza 2:1.
Tabela
1. Flota Świnoujście 5 13 15-1
2. Zorza Dobrzany 5 12 9-2
3. Biali Sądów 5 12 8-6
4. Iskra Golczewo 5 11 7-3
5. Piast Chociwel 5 10 7-5
6. Jeziorak Szczecin 5 10 10-7
7. Iskierka Szczecin 5 9 10-4
8. Osadnik Myślibórz 5 7 4-5
9. Ogniwo Babinek 5 5 8-13
10. Odra Chojna 5 4 3-4
11. Sokół Pyrzyce 5 3 4-7
12. Gavia Choszczno 5 3 5-9
13. Światowid 63 Łobez 5 3 5-9
14. Stal Szczecin 5 3 3-9
15. GKS Mierzyn 5 2 5-12
16. Dąb Dębno 5 0 1-8

Klasa A. Grupa południowa
Wyniki 5. kolejki: Unia - Kłos 0:2, Dra-

wa - Energetyk 3:1, Sęp - Orkan 0:7, Świt 
- Stal 2:2, Czcibor - Błękit 0:0, CRS - Piast 
2:0, Klon - Zieloni  2:4, Polonia - Ina 4:2.
Tabela
1. Orkan Suchań 5 13 24-4
2. Drawa Drawno 5 12 17-10
3. energetyk Gryfino 5 12 12-7
4. CRS Barlinek 5 10 11-4
5. Kłos Pełczyce 5 10 11-4
6. Zieloni Zielin 5 9 11-8
7.Piast Karsko 5 9 10-7
8. Czcibor Cedynia 5 8 9-6
9. Błękit Pniewo 5 7 12-6
10. Polonia Giżyn 5 7 13-12
11. Unia Dolice 5 4 8-11
12. Świt Barnimie 5 4 6-22
13. Ina Ińsko 5 3 11-19
14. Klon Krzęcin 5 3 3-15
15. Stal Lipiany 5 1 7-16
16. Sęp Brzesko 5 1 4-18

Klasa B. Grupa III
Tanowia Tanowo - Odrzanka Radzisze-

wo 4:2, Zryw Kołbaskowo - Znicz Niedź-
wiedź 0:2, Czarni Szczecin - Vielgovia 0:1, 
Wołczkowo/Bezrzecze - Aquila Szczecin 
3:1, Hanza Goleniów - Chemik II Police 
0:3, Zootechnik Kołbacz - Kasta Majowe 
7:1, Leśnik Kliniska - Grot Gardno 2:2

Klasa B. Grupa IV
Orzeł Trzcińsko - Piast Piaseczno 7:0, 

LUKS Krzywin - Mieszko Mieszkowice 1:4, 
Iskra Banie - Czarni Lubanowo 3:1, Łabędź 
Widuchowa - Czarni Czarnówko 2:2, Chro-
bry Lisie Pole - Korona Klępicz 1:1, Zjedno-
czeni Kurzycko - Witniczanka Witnica 3:4

Tabela
1. Orzeł 10 18:5
2. Iska 9 10:1
3. Czarni 9 7:5
4. Mieszko 8 10:6
5. Witniczanka 6 12:8
6. Rurzyca 6 6:8
7. Łabędź 5 8:7
8. Zjednoczeni 5 6:5
9. Piast 3 6:14
10. Czarni 2 5:10
11. Korona 2 4:9
12. Chrobry 1 3:11
13. LUKS 0 1:7
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