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     I N F O R M A C J A 

z  realizacji zadań i zaplanowanych przedsięwzięć Ośrodka Sportu i Rekreacji                           
w Gryfinie w 2016 roku 

 

- Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie jest jednostką organizacyjną Gminy Gryfino nie 

posiadającą osobowości prawnej. Jego formą organizacyjno – prawną jest jednostka 

budżetowa. 

- Ośrodek działa w oparciu o: 

- uchwałę nr LVII/698/06 RM w Gryfinie z dnia 26.10.2006r. w sprawie 

   przekształcenia zakładu budżetowego – OWiR w Gryfinie w jednostkę budżetową 

   OSiR w Gryfinie, 

 

- uchwałę nr XXIII/199/16 RM w Gryfinie z dnia 25.05.2016r. w sprawie połączenia 

  jednostki budżetowej pod nazwą Młodzieżowy Ośrodek Sportowy w Gryfinie 

  z jednostką budżetową pod nazwą Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie. 

 

- inne akty prawne wyższego rzędu oraz uchwały, regulaminy i zarządzenia 

   wewnętrzne wydane na ich podstawie. 

Zgodnie ze statutem celem działalności Ośrodka jest realizacja zadań miasta i gminy 
Gryfino z zakresu kultury fizycznej, rekreacji, rehabilitacji, tworzenie warunków do  
rozwoju bazy sportowej, sportu i rekreacji dzieci, młodzieży i osób dorosłych, 
organizowanie i wspomaganie turystyki i wypoczynku, administrowanie i zarządzanie 
przekazanymi Ośrodkowi obiektami i urządzeniami sportowymi, rekreacyjnymi, 
turystycznymi, obiektami hotelarskimi, gastronomicznymi oraz innym mieniem 
będącym własnością gminy Gryfino. 
OSiR na podstawie decyzji i umów zarządza obiektami sportowo – rekreacyjnymi w 

Gryfinie o łącznej powierzchni 10,4 ha (obiekty sportowe i zespół domków 

hotelowych),  miejscem przeznaczonym do kąpieli i terenem przyległym w Steklnie o 

pow. 0,5 ha, nabrzeżem północnym z budynkiem „Rybakówki” i południowym z 

budynkiem „Tawerny” o pow. ok. 0,25 ha , targowiskiem miejskim w Gryfinie  

pow. 0,45 ha. 

Zgodnie z załącznikiem do Uchwały nr XXX/278/16 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 

24 listopada 2016 roku- OSiR w Gryfinie  zarządza 37 placami zabaw. 

Zgodnie z załącznikiem do Uchwały nr XXX/279/16 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 

24 listopada 2016 roku- OSiR w Gryfinie zarządza 28 obiektami sportowo- 

rekreacyjnymi. 

Zgodnie z załącznikiem do Uchwały nr XXXI/295/16 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 

22 grudnia 2016 roku OSiR w Gryfinie zarządza 16 boiskami do piłki nożnej. 
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W zakresie inwestycji w 2016 roku zrealizowano następujące zadania: 

- postawiono maszt flagowy na nabrzeżu, 

- powiększono plażę miejską w Steklnie (wycięto trzcinę i krzewy, dowieziono 

  250 ton piasku), 

- wyremontowano pomieszczenie magazynowo- garażowe w budynku mieszkalnym    

obok „Rybakówki”, 

Na bieżąco zajmowano się: 

             -  wypożyczalnią sprzętu pływającego na terenie plaży w Gryfinie,  

 -  pielęgnacją boisk w mieście, 

 -  koszeniem trawy na boiskach wiejskich, 

 -  dbano o bezpieczeństwo użytkowników 37 placów zabaw (kontrole- remonty), 

 -  we własnym zakresie odświeżano (malowano) pokoje w budynku i domkach 

    hotelowych, 

 - wycięto 2 drzewa zagrażające użytkownikom domków hotelowych, 

 -  organizacją pracy na  targowisku miejskim, 

 -  przyjmowano i rejestrowano jednostki pływające cumujące na nabrzeżu, 

 -  przyjmowano gości hotelowych, 

 Od 1 listopada 2016 r. uruchomiono tymczasowe schronienie dla bezdomnych czynne 

 codziennie w godz. 1800 – 800. 

 

 Na obiektach OSiR – boiska sportowe, plaża, nabrzeże oraz plac rekreacyjny przy 

 domkach hotelowych – odbywało się wiele imprez rekreacyjno- sportowych. 

 Imprezy na nabrzeżu  

 Na południowym nabrzeżu zorganizowano 14 imprez – festynów, w których  

 uczestniczyło  11 590 osób załącznik nr 1. W budynku „Tawerny” odbyło się 8 wystaw 

 i warsztatów, z których skorzystało 1276 osób – załącznik nr 2 . W CIT -budynek 

 Rybakówki odbyło się 20 wystaw plastycznych i fotograficznych, które obejrzało  

 1489 osób -załącznik nr 3. Ogółem z imprez organizowanych na nabrzeżu skorzystało  

 w charakterze widza lub czynnie w nich uczestniczyło około 15 485 osób. 

 Przy nabrzeżu południowym cumowały jachty i łodzie motorowe (w większości 

 z Polski i Niemiec) w ilości 273 jednostek pływających w tym 10 (tratwy i łodzie 

 wiosłowe).  

 Przy nabrzeżu północnym  cumowało 58 jednostek frachtowych i 7 statków 

 pasażerskich. 

             Ogółem z portu skorzystało 1130 żeglarzy i pasażerów- załącznik nr 4. 

 Imprezy rekreacyjne- festyny przy domkach hotelowych 

 Na tym terenie w większości organizowano ogniska dla młodzieży szkolnej, festyny 

 stowarzyszeń w tym festyny dla osób niepełnosprawnych oraz zakładów pracy. 

 Ogółem na terenie domków hotelowych (plac rekreacyjny) odbyło 

 się 20 imprez, w których uczestniczyło ok. 1100 osób. 
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 Plaża w Gryfinie 

 W większości plaża w Gryfinie była miejscem spotkań kajakarzy. Uruchomiono 

 wypożyczalnię kajaków i desek SUP, z których skorzystało ok. 1500 osób. Z plaży 

 korzystały również zorganizowane grupy przypływające z Niemiec. 

 OSiR zakupił leżaki i parasole plażowe, z których nieodpłatnie korzystały osoby 

 przychodzące na plażę w dni słoneczne. 

 Stadion OSiR: 

 Na stadionie odbywają się mecze ligowe w piłce nożnej, turnieje piłkarskie,  

 turnieje tenisowe, imprezy lekkoatletyczne, triathlonowe, imprezy zakładowe, oraz 

 festyny , lekcje wychowania –fizycznego i treningi zawodników. 

 Zajęcia stałe -treningi (przez cały rok) prowadzone są przez następujące kluby: 

 KS Energetyk, UKS Junior- Energetyk, MKS Hermes Gryfino, UKS Delf, w okresie 

 zimowym z boiska ze sztuczną nawierzchnią korzystają dodatkowo: Grot Gardno, 

 Odrzanka Radziszewo, Błękit Pniewo. 

 W 2016 roku dziennie ze stadionu korzystało średnio ok. 150 osób tj. ponad 50  

 tysięcy osób uczestniczyło w różnych formach zajęć  sportowych na naszych  

 obiektach w ciągu roku.  

 Plaża Steklno  

 W 2016 roku podobnie jak w latach poprzednich plaża nad jeziorem w Steklnie 

 funkcjonowała jako plaża strzeżona dostępna dla mieszkańców gminy Gryfino. 

 Podpisano umowę z WOPR Gryfino na prowadzenie i urządzenie plaży (oznaczenie 

 bojami kąpieliska) w miesiącach lipiec – sierpień. 

 Decyzją nr 9/XIII-OŚ/16 z dnia 03.02.2016 r. Starosty Gryfińskiego otrzymaliśmy zgodę 

 na wycięcie trzciny na j. Steklno- co pozwoliło nam na powiększenie kąpieliska.  

 Zakupiliśmy pomost pływający „WATERFUN” składający się z modułów plastikowych. 

 Targowisko miejskie 

 W 2016 roku działalność na targowisku miejskim prowadziło 57 osób. 

 Celem dalszej poprawy estetyki targowiska na płocie wzdłuż ulicy Energetyków 

 zawieszono blendę z napisem TARGOWISKO MIEJSKIE. 

 Uporządkowano problem pojemników na śmieci. 

 Burmistrz MiG powołał Komisję ds. Restrukturyzacji Targowiska. 

 CIT- Centrum Informacji Turystycznej  

 Z dniem 01 grudnia 2015 roku Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie w drodze  

 porozumienia z Gryfińskim Domem Kultury przejął w zarząd Centrum Informacji 

 Turystycznej, którego biura mieszczą się w budynku „Rybakówki”. 

 Sprawozdanie z działalność w 2016 r. – załącznik nr 5  

 Place zabaw 

 Zgodnie z załącznikiem do Uchwały nr XXX/278/16 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 

 24 .11.2016 r. OSiR zarządza 37 placami zabaw znajdującymi się w mieście i gminie. 

 Pracownicy na bieżąco monitorują place zabaw wpisując każdą wizytację w „Książce 

 Placu Zabaw”. Na bieżąco i po każdej interwencji konserwują i remontują uszkodzone 
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 elementy urządzeń zamontowanych na placach.  Rokrocznie wymienia się piasek 

 we wszystkich piaskownicach. 

 Zleca się przeglądy roczne dotyczące stanu technicznego obiektów firmie  

 wyspecjalizowanej w tym zakresie. 

 Większość placów ma ponad 10 lat i wymaga wymiany urządzeń. 

 

 Rok budowy placu zabaw:  2002 – 2005 - 14 placów 

     2006 – 2010 - 15 placów 

     2010 – 2016 -   8 placów 

 

 Boiska wiejskie 

 W okresie maj- wrzesień OSiR zajmował się koszeniem boisk wiejskich (co 2-3  

 tygodnie). W 2016 roku z tego zadania zostały wyłączone boiska w następujących 

 miejscowościach: Gardno, Radziszewo i Pniewo. 

 Zgodnie z załącznikiem do uchwały nr XXX/279/16 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 

 24 listopada 2016 roku OSiR będzie zarządzał 28 obiektami sportowo- rekreacyjnymi 

 oraz 16 boiskami do piłki nożnej- zgodnie z załącznikiem do Uchwały nr XXXI/295/16-      

             znajdującymi się na terenie Gminy Gryfino. 

 Dział organizacji imprez 

 Z dniem 01.07.2016 r. – zgodnie z uchwałą nr XXIII/199/16 Rady Miejskiej w Gryfinie 

 w sprawie połączenia jednostki budżetowej pod nazwą Młodzieżowy Ośrodek  

 Sportowy z jednostką budżetową pod nazwą Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie- 

 utworzono dział organizacji imprez. W okresie II-półrocza pracownicy działu zorga- 

 nizowali 43 imprezy sportowe, w których łącznie wystartowało 3626 uczestników – 

 załącznik nr 6. 

 

 Usługi hotelowe 

 W 2016 roku znacznie wzrosła liczba osób korzystających z noclegów w tym gości  

 zagranicznych. 

  

Lp. Nazwa Rok 2015 Rok 2016 

1. Liczba osób korzystających z hotelu    
/w tym gości zagranicznych 

3013 / 279 3538 / 362 

2. Liczba sprzedanych noclegów / w tym 
dla gości zagranicznych 

9206 / 1415 13896 / 2484 

3. Kwota uzyskana ze sprzedaży 312.432,93 440.000,00 

 

 Oprócz Polaków w naszym hotelu przebywali goście z następujących krajów: Albania,  

 Anglia, Austria, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Czechy, Dania ,Francja, 
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 Japonia, Mołdawia, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Rosja, Rumunia, Serbia, Słowacja, 

 Słowenia, Szwecja, Turcja, Ukraina, USA, Węgry.  

 Zatrudnienie na dzień 30.04.2017  

 - dyrektor     - starszy specjalista 

 - z-ca dyrektora    - recepcjoniści      - 4 i ½ et. 

 - główny specjalista    - pokojowa      - 2 et. 

 - specjalista   - 2 et.   - sprzątaczka      - ½ et. 

 - kierownik CIT    - konserwator  obiektów sport.- 9 et. 

 - kierownik gospodarczy   - bosman      - 4 et. 

 

 Ośrodek aktywnie włączał się z pomocą przy organizacji imprez, festynów itp. na  

 terenie miasta i gminy. 

 Wspierał transportem jednostki gminne (Szkoły, GDK, OPS, Biblioteka). 

 

 

Zestawienie wydatków i dochodów za 2016 rok 

 

               Wydatki               Dochody % Dział 

Plan Wykonanie 

% 

Plan Wykonanie  

550- Hotele 402.315,00 382.869,57 95,17 440.000,00 404.535,26 91,94 

630 – 
Turystyka 

610.606,00 595.385,34 97,51   20.000,00   15.366,09 76,83 

900- 
Gospodarka 
komunalna- 
Targowisko 

107.070,00    98.165,62 91,68 130.000,00 116.838,68 89,88 

92601 – 
Obiekty 
sportowe 

788.034,00 766.504,14 97,27   48.010,00   51.167,96 106,58 

92605 – Place 
zabaw i boiska 
wiejskie-
imprezy 

339.600,00 330.553,43 97,34            -          -    - 

Ogółem 2.247.625,00 1.915.468,06 96,70 638.010,00 587.907,99 92,15 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 
 

 

 

 

         Załącznik nr 1 

 

 

 

Wykaz wydarzeń (imprez) organizowanych na nabrzeżu południowym 

 

lp Nazwa wydarzenia data Liczba osób Liczba turyst.  
spoza powiat 

1. Akcja społeczna „Nazywam się 
Miliard/One Billion Rising” 

14.02.2016 100 - 

2. I Powiatowe Mistrzostwa 
Pierwszej Pomocy 

15.04.2016 110 - 

3. Ogólnopolskie zawody kajakowe 30.04.2016 70 30 

4. Dni Gryfina 1-3.05.2016 3500 800 

5. II Gryfiński Transgraniczny 
Festiwal Biegowy 

03.05.2016 776 546 

6. Niedziela na gryfińskim nabrzeżu. 
Dni Otwarte Funduszy Europejsk. 

15.05.2016 50 5 

7. Zabiegany Dzień z Amazonkami 21.05.2016 52 11 

8. Polska Biega 2016 21.05.2016 140 - 

9. Noc Świętojańska 17.06.2016 70 - 

10. Ćwiczenia powiatowe strażaków 
z zakresu ratownictwa wodnego 

20.06.2016 60 - 

11. Flis Odrzański 07-08.07.2016 150 50 

12. Dożynki Gminne 27.08.2016 1200 300 

13. Widowisko historyczne „Orły nad 
Nijmegen” 

24.09.2016 5000 1000 

14. 44-Bieg Transgraniczny 03.10.2016 312 134 

RAZEM: 11590 2876 
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         Załącznik nr 2 

 

 

 

Wykaz wydarzeń (wystaw) organizowanych w budynku TAWERNA 

 

lp Nazwa wydarzenia data Liczba osób Liczba turyst.  
spoza powiat 

1. Spotkanie uczestników wyprawy 
do Holandii 

19.04.2016 40 - 

2. Wystawa „Pokolenie Pokoleniom 20-30.04.2016 280 50 

3. Wystawa „Nabrzeże wczoraj i 
dziś” 

15-21.05.2016 220 26 

4. Akcja Honorowego 
Krwiodawstwa 

03.05.2016 46 - 

5. Wystawa fotografii teatru Bomba 
Bomba 

27.08.2016 190 32 

6. Fotografia na pożegnanie lata 
motocyklowego 

10.09.2016 240 50 

7. Międzynarodowe warsztaty 
studenckie 

7-14.10.2016 40 40 

8. Spotkanie fokusowe dotyczące 
opracowania strategii marki 

26.10.2016 7 1 

9. Wystawa „Żurawie okiem 
przedszkolaków” 

9.11-15.12.2016 200 20 

10. Warsztaty „Dobre konsultacje, 
dobry plan” 

29-30.11.2016 13 13 

RAZEM: 1276 232 
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       Załącznik nr 3 

 

Wykaz wydarzeń zorganizowanych w 2016 r. 
w Centrum Informacji Turystycznej 

 

Lp. Nazwa wydarzenia Data Liczba osób W tym liczba 
osób spoza 

powiatu 
gryfińskiego 

1 Wystawa fotograficzna "Tu 
było kino" 

11-28.01.2016 11 0 

2 Wystawa malarstwa 
Tomasza Głuszko 

1-19.02.2016 52 0 

3 Wystawa fotograficzna 
Jacka Herman-Iżyckiego 
"Rowerem przez Saharę. 
Relacja z podróży w 1980" 

24.02-6.03.2016 86 3 

4 Wystawa biżuterii i 
malarstwa Henryka 
Szymanowskiego + 
wernisaż 

8-24.03.2016 43 0 

5 Wystawa fotograficzna 
"Ego Vu w obiektywie" 

29.03-15.04.2016 77 12 

6 Wystawa "Portret 
gimnazjalisty" + wernisaż 

20-29.04.2016 44 0 

7 Wystawa "Konstytucja 3 
Maja" 

1-6.05.2016 12 0 

8 Wystawa fotograficzna 
"Gryfino i Stralsund na 
starych fotografiach" + 
wernisaż 

10-19.05.2016 48 2 

9 Wystawa teatralna 
"Tespisek teatr w drodze" + 
finisaż (prywatny) 

23.05-11.06.2016 127 2 
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10 Wystawa plastyczna dzieci z 
pracowni Małgorzaty Ragan 

14.06-2.07.2016 153 20 

11 Wystawa fotograficzna 
Marty Suszyńskiej + 
wernisaż (prywatny) 

5.07-23.07.2016 41 1 

12 Wystawa malarstwa 
Tomasza Głuszki + wernisaż 

26.07-12.08.2016 67 4 

13 Wystawa malarstwa 
Małgorzaty Mateckiej + 
wernisaż 

16.08-3.09.2016 30 0 

14 Wystawa malarska 
Gryfińskiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku + wernisaż 

6-22.09.2016 142 0 

15 Wystawa fotograficzna 
Emilii Lechowicz + wernisaż 

28.09-14.10.2016 82 5 

16 Wystawa sekcji 
fotograficznej GUTW + 
wernisaż 

19.10-4.11.2016 54 2 

17 Wystawa portretów + 
wernisaż 

8-18.11.2016 33 0 

18 Wystawa malarstwa 
Elżbiety Stasiak + finisaż 
(prywatny) 

23.11-8.12.2016 42 0 

19 Spotkanie autorskie z 
Małgorzatą i Ryszardem 
Mateckimi 

9.12.2016 12 0 

20 Wystawa dziadków do 
orzechów + wernisaż 

13-30.12.2016 333 1 
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       Załącznik nr 4 

 

Jednostki pływające – cumujące przy nabrzeżach w Gryfinie w okresie 01.01- 31.12.2016 r. 

 

lp Jednostki cumujące na 
nabrzeżach 

Ilość Liczba osób Liczba turyst.  
spoza powiat 

1. Jachty – łodzie motorowe          

 

263 

w tym: 

-Niemcy -65 łodzi 

-Czechy-    1      „ 

-Dania  -     1     „ 

-Holandia- 1     „ 

708 628 

2. Statki pasażerskie: 

-Saxsonia               - Uckermark  

-Joanna                  - Tramp 

7 215 215 

3. Inne – ( tratwy, łodzie wiosłowe) 10 35 35 

4. Jednostki frachtowe: 

-barki,  - pchacze,  - lodołamacze 

58 

w tym: 

-Niemcy - 5 jedn. 

172 172 

RAZEM:  338 1130 1050 

               

 

Ogółem w 2016 roku na nabrzeżu (podczas imprez- cumowało) przebywała następująca 

ilość osób:     

                                                                                                                  Liczba osób          w tym spoza 

                                                                                                                                                 powiatu                                                                                       

1.Wydarzenia –imprezy na nabrzeżu południowym -              11590                   2876 

2.Wydarzenia- wystawy w budynku „Tawerny” -       1276               232 

3.Wystawy w CIT- „Rybakówka”   -      1489             52 

4.Osoby przebywające na jednostkach pływających-      1130        1050 

         15.485                   4.210 
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         Załącznik nr 5 

 

Sprawozdanie z działalności 

Centrum Informacji Turystycznej w 2016 r. 

 

27 kwietnia 2007 roku uruchomione zostało Centrum Informacji Turystycznej, działające  

w strukturach Gryfińskiego Domu Kultury. Do 14 marca 2014 r. funkcjonowało w wyremontowanej 

poniemieckiej powozowni w Pałacyku pod Lwami. W dniach 17-21 marca 2014 nastąpiły przenosiny 

Centrum do budynku Rybakówki na kompleksowo wyremontowane gryfińskie nabrzeże. W nowej 

siedzibie pracownicy CIT po raz pierwszy otworzyli drzwi dla turystów 24 marca 2014 roku. Decyzją 

gryfińskiej Rady Miejskiej, Centrum Informacji Turystycznej z dniem 1 grudnia 2015 r. weszło  

w struktury Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie. 

Godziny otwarcia 

W sezonie letnim, od 1 czerwca do 30 września, CIT czynne jest od poniedziałku do soboty  

w godzinach 9.00-17.00. W pozostałych miesiącach działa od poniedziałku do piątku w godzinach 

9.00-17.00. Dodatkowo CIT był otwarty w różnych godzinach w trakcie dużych imprez odbywających 

się na nabrzeżu (m.in. Dni Gryfina, widowisko historyczne „Orły nad Nijmegen”). 

Działalność ogólna 

Podstawowym zadaniem Centrum Informacji Turystycznej jest obsługa ruchu turystycznego. 

Pracownicy starają się także na bieżąco poszerzać ofertę pamiątek, które rozdają turystom, poprzez 

zamówienia nowych wzorów kubków, magnesów na lodówki, widokówek, notesów, długopisów. 

Oprócz zadań podstawowych, CIT zajmuje się także promocją wydarzeń organizowanych lub 

współorganizowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie oraz odbywających się na terenach 

Ośrodka, dokumentacją fotograficzną tychże, prowadzenie strony internetowej itp. 

Centrum nie posiada samodzielnej strony internetowej. Aktualności i inne informacje o bieżącej 

działalności znajdują się na stronie Ośrodka Sportu i Rekreacji www.osir.gryfino.pl oraz na stronie 

Gminy Gryfino www.gryfino.pl w zakładce ‘Turystyka’. Oprócz tego pracownicy prowadzą własny 

profil na portalu społecznościowym Facebook  www.facebook.com/cit.gryfino (ponad 2200 polubień), 

gdzie także informują o bieżącej działalności. 

W CIT znajduje się darmowy punkt publicznego dostępu do Internetu na który składają się dwa 

stanowiska z Internetem stacjonarnym i możliwość dostępu przez Wi-Fi. 

Od momentu przeniesienia CIT do budynku Rybakówki na gryfińskim nabrzeżu, w jego siedzibie działa 

mała galeria. W całym roku 2016 wystawiono w niej 19 wystaw, z czego 11 otwartych zostało  

z udziałem autorów (w tym 1 prywatne, tylko z udziałem zaproszonych gości), a 2 miały prywatne, 
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tylko z udziałem zaproszonych gości, zamknięcia. Łącznie, od momentu rozpoczęcia działalności 

wystawowej, zorganizowanych zostało 51 wystaw. 

Statystyki odwiedzin 

W roku 2016 Centrum Informacji Turystycznej odwiedziło łącznie 3420 gości polskojęzycznych 

(mieszkańców Gryfina, turystów z Polski), podczas gdy w 2015 roku było ich 5134. Daje to 33,39% 

mniej odwiedzających niż w roku ubiegłym. Natomiast liczba gości zagranicznych odwiedzających CIT 

wyniosła łącznie 276 przyjezdnych, podczas gdy w 2015 r. było ich 245. To więcej o 12,24% niż w roku 

ubiegłym. 

Skąd ogólny spadek liczby odwiedzających? W Centrum prowadzone są statystyki odwiedzin. Należy 

jednak zaznaczyć, że liczone są wszystkie osoby, które weszły przez próg CIT, zadzwoniły lub napisały 

e-mail. Są to więc nie tylko turyści, ale również mieszkańcy Gryfina przychodzący na wystawy, 

rezerwujący bilety do kina, pytający o pamiątki itp. W związku z przeniesieniem CIT ze struktur 

Gryfińskiego Domu Kultury do Ośrodka Sportu i Rekreacji nie odbywa się już sprzedaż biletów na 

wydarzenia kulturalne, gdyż funkcję tę przejął dom kultury. Podobnie wygląda sprawa z rezerwacjami 

biletów na seanse filmowe w Kinie Gryf (dział domu kultury). Zakończono także współpracę  

w zakresie sprzedaży biletów do Opery na Zamku w Szczecinie. 

W turystyce znaczącą rolę odgrywa także pogoda. Tegoroczny lipiec i sierpień w naszym regionie były 

dość chłodne i deszczowe, w porównaniu chociażby do bardzo ciepłego i słonecznego września czy 

znacznie mniej deszczowych maja i czerwca. 

Należy także wziąć pod uwagę, że w małej galerii w CIT są wystawy o różnej tematyce, cieszące się 

mniejszym lub większym zainteresowaniem. Jako przykład można podać wystawę przestrzenną Nasze 

Miasto. Była to makieta Gryfina przygotowana przez gryfińskie przedszkolaki, wystawiona z okazji  

70-lecia osadnictwa polskiego na ziemi gryfińskiej. Dostępna dla zwiedzających była w terminie  

7-14 września 2015 i tylko w jednym dniu, a była to sobota 12 września 2015, termin widowiska 

historycznego "Orły nad Arnhem", przyszło obejrzeć ją ponad 150 osób. W 2016 roku aż tak dużych 

frekwencji na większości z pokazanych ekspozycji nie było. 

Natomiast jeśli chodzi stricte o turystów odwiedzających gryfiński punkt to w ocenie pracowników 

2016 rok jest na lepszym poziomie jak rok 2015. CIT odwiedziło wielu Czechów i jest to nowa, spora 

grupa turystów zagranicznych. Byli również goście spoza Europy, m.in. z Meksyku, Japonii. Spadła 

liczba Francuzów, ale pojawili się Holendrzy, Szwedzi, Litwini i Ukraińcy. Oczywiście największą grupą 

turystów obcojęzycznych pozostają Niemcy. Jeśli zaś chodzi o polskiego turystę to Centrum Informacji 

Turystycznej odwiedzały osoby nie tylko z Dolnego Śląska, Lubuskiego, Kujaw i Wielkopolski czyli  

z regionów najczęściej obecnych w punkcie IT, ale też z Małopolski i Podkarpacia. Jest to zresztą  

w tym sezonie wakacyjnym nowość w większości regionów, głównie nadmorskich, województwa 

zachodniopomorskiego. 
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Szczegółowa działalność w 2016 roku 

1. CERTYFIKACJA CENTRUM 

W 2016 roku pracownicy gryfińskiego Centrum Informacji Turystycznej po raz trzeci poddali się 

procesowi certyfikacji. Zgłoszone do certyfikacji placówki oceniane były z uwzględnieniem  

w szczególności takich elementów jak: lokalizacja placówki, wygląd, funkcjonalność i estetyka jej 

wnętrza, dostępność dla turystów, w tym niepełnosprawnych, godziny pracy, kwalifikacje 

pracowników, w tym znajomość języków obcych, jakość, zasięg i kompletność udzielanych informacji, 

zaopatrzenie w materiały informacyjno-promocyjne oraz inicjatywy własne i aktywność na rynku 

lokalnym. Wyniki certyfikacji nie zostały jednak ogłoszone w 2016 r., a będą dopiero w 2017 r. 

2. BADANIE RUCHU TURYSTYCZNEGO 

W drugiej połowie 2015 roku (od września) Urząd Marszałkowski Województwa 

Zachodniopomorskiego rozpoczął testowo badania ruchu turystycznego w punktach informacji 

turystycznej na terenie województwa. W 2016 roku badania odbywały się już w pełnym wymiarze. 

Rozpoczęły się na początku stycznia i trwały do końca listopada. Gryfiński CIT brał w tym projekcie 

czynny udział. Ankiety wypełnione zostały przez prawie 250 turystów. 

3. WSPÓŁORGANIZACJA WYDARZEŃ ZEWNĘTRZNYCH 

• 10 stycznia 2016 r. – w tym dniu odbył się ogólnopolski 24. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy. W gryfińskim CIT mieścił się punkt przyjęć przedmiotów, które były licytowane podczas 
Finału w Gryfinie. 

• 25 lutego – 6 marca 2016 r. – w tym terminie odbył się jubileuszowy, 10. Gryfiński Festiwal 
Miejsc i Podróży Włóczykij. Pracownicy CIT już od grudnia 2015 roku pracowali przy wydarzeniu 
sprzedając bilety i karnety, obsługując zamówienia elektroniczne, prowadząc stronę internetową oraz 
korespondencję z patronami medialnymi, a także sprzedając bilety w wybrane dni bezpośrednio  
w trakcie trwania wydarzenia w kasie festiwalowej. W Centrum zlokalizowane było także biuro 
informacyjne festiwalu. 

• 5-6 marca 2016 r. – w tym terminie odbył się 9. Ekstremalny Nocny Rajd na Orientację Włóczykij 
Trip Extreme na dystansie 50 i 100 km, zaliczany do klasyfikacji generalnej Pucharu Polski w Pieszych 
Maratonach na Orientację. Pracownik gryfińskiego punktu IT od stycznia zajmował się zapisami 
uczestników na zawody oraz kontrolą wpłat wpisowego. 

• 1-2 kwietnia 2016 r. – Koncert 25-lecia działalności artystycznej Teatru Tańca Współczesnego Ego 
Vu. Pracownicy CIT sprzedawali bilety na to wydarzenie. 

• 15 maja 2016 r. – w tym dniu na gryfińskim nabrzeżu odbyły się Dni Otwarte Funduszy 
Europejskich. Pracownicy Centrum w godzinach 12:00-15:00 przyjmowali turystów i gości w swojej 
siedzibie oraz rozprowadzali darmowe bilety na rejsy katamaranem. 
 

4. WYSTAWY 

• 11–28 stycznia 2016 r. – wystawa fotograficzna „Tu było kino”. Na ekspozycji pojawiło się  
12 zdjęć zamkniętych kin z różnych miejscowości w Polsce, a także wspomnienia ludzi kina (aktorów, 
reżyserów) na temat nie istniejących już obiektów. Dodatkowo można było zobaczyć sprzęt 
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kinotechniczny, który jeszcze nie tak dawno temu (przed cyfryzacją) był wykorzystywany w gryfińskim 
kinie Gryf. 

• 1–19 lutego 2016 r. – wystawa malarska gryfinianina Tomasza Głuszko. Można było zobaczyć 
obrazy inspirowane opowiadaniami Howarda Philipsa Lovecrafta – kultowego autora grozy. 

• 24 lutego – 6 marca 2016 r. – wystawa fotografii Jacka Herman-Iżyckiego „Rowerem przez 
Saharę. Relacja z podróży w 1980”. Pokazała ona najciekawszy fragment podróży – przejazd rowerem 
przez Saharę z północy na południe, którą autor odbył samotnie w 1979 r. Wystawa była wpisana  
w oficjalny program jubileuszowego 10. Gryfińskiego Festiwalu Miejsc i Podróży Włóczykij. 

• 8–24 marca 2016 r. – wystawa biżuterii i malarstwa szczecińskiego złotnika i gemmologa Henryka 
Szymanowskiego. Twórca przedstawił swoje prace inspirowane fascynacją kobiety. Wystawa odbyła 
się z okazji Dnia Kobiet. 

• 29 marca – 15 kwietnia 2016 r. – wystawa fotograficzna „Ego Vu w obiektywie”. Odbyła się  
z okazji 25-lecia działalności artystycznej gryfińskiego Teatru Tańca Współczesnego Ego Vu. 
Zaprezentowane zostały zdjęcia wykonane przez gryfińskiego fotografa Mariusza Strzelczyka  
w Krzywym Lesie i z podwodnej sesji w Centrum Wodnym Laguna oraz fotografie wykonane na 
terenie dawnego zakładu chemicznego Wiskord autorstwa szczecinianki Katarzyny Zalewskiej. 

• 20–29 kwietnia 2016 r. – wystawa „Portret gimnazjalisty”. Zaprezentowane zostały fotografie 
oraz rysunki autorstwa uczniów z Gimnazjum nr 1 im. Olimpijczyków Polskich w Gryfinie. Powstały 
one pod okiem Elżbiety Stasiak, nauczyciela plastyki w tej szkole. 

• 1–6 maja 2016 r. – wystawa „Konstytucja 3 Maja” upamiętniającą rocznicę uchwalenia 
Konstytucji 3 maja. Przedstawiała historię podpisania pierwszej polskiej Konstytucji wraz ze zdjęciami. 
Wystawa była nieoficjalną częścią programu Dni Gryfina 2016. Organizatorem była Biblioteka 
Publiczna w Gryfinie. 

• 10–19 maja 2016 r. – wystawa fotograficzna „Gryfino-Stralsund na starych fotografiach”. Była 
jednym z działań powstałych w ramach współpracy Gminy Gryfino oraz miasta Stralsund. Miała 
przybliżyć wspólną historię i wspólne pomorskie korzenie obu miejscowości. 

• 23 maja – 10 czerwca 2016 r. – wystawa „Tespisek teatr w drodze 1982-2016”. Ekspozycja lalek, 
kostiumów, scenografii i plakatów teatralnych ze zbiorów najdłużej działającej w Gryfińskim Domu 
Kultury pracowni - Teatru Tespisek. 

• 14 czerwca – 2 lipca 2016 r. – wystawa prac plastycznych wychowanków pracowni Małgorzaty 
Ragan. Można było zobaczyć różnorodne prace plastyczne wykonane przez uczestników letnich oraz 
zimowych warsztatów plastycznych, jakie odbywały się w pracowni instruktora Gryfińskiego Domu 
Kultury. 

• 5–23 lipca 2016 r. – wystawa fotograficzna ”#noModels” to owoc prywatnego zainteresowania 
gryfinianki Marty Suszyńskiej fotografią portretową. Pokazane zdjęcia powstały z połączenia miejsca  
z osobą fotografowaną i przefiltrowane przez jej subiektywne spojrzenie na portretowaną osobę. 
Tytuł zainspirowany został tożsamością uwiecznionych na fotografiach kobiet, z których żadna nie jest 
zawodową modelką.  

• 26 lipca – 12 sierpnia 2016 r. – wystawa malarska Tomasza Głuszko. Druga ekspozycja obrazów 
gryfińskiego autora wystawiona w tym roku w CIT. Głównym tematem była kobieta. Zaprezentowane 
zostały prace z których większość stanowi elementy opowieści z gatunku science-fiction/horror. 

• 16 sierpnia – 3 września 2016 r. – wystawa malarstwa Małgorzaty Mateckiej, mieszkanki Zatoni 
Dolnej (gmina Chojna). Tematem prac były dzieci i natura. Pokazane zostały również batiki 
inspirowane twórczością Jerzego Nowosielskiego. 

• 6-22 września 2016 r. – wystawa malarska sekcji malarskiej Gryfińskiego Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku, której instruktorem jest Karina Tyła z Gryfińskiego Domu Kultury. Podróż od początkowego 
studium w ołówku po malarskie poszukiwania plastycznych rozwiązań. 
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• 28 września – 14 października 2016 r. – wystawa fotograficzna „Piękno kobiety” autorstwa 
gryfinianki Emilii Lechowicz. Zaprezentowane zostały pełne pasji i piękna zdjęcia kobiet. 

• 19 października – 4 listopada 2016 r. – wystawa fotograficzna autorstwa studentów działających 
w sekcji fotograficznej Gryfińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Zdjęcia o różnej tematyce, 
zrobione na wycieczkach organizowanych przez sekcję turystyczną GUTW lub podczas osobistych 
wojaży po kraju i świecie. 

• 8-18 listopada 2016 r. – wystawa portretów gryfinianki Moniki Kuriaty. Jest wynikiem spotkania  
i współpracy autorki z gryfińskim Teatrem Bomba Bomba i niemieckim Theatergruppe Bärenherz ze 
Schwedt. Aktorzy tych dwóch teatrów stali się inspiracją do stworzenia tej kolekcji. 

• 23 listopada – 8 grudnia 2016 r. – wystawa malarstwa gryfinianki Elżbiety Stasiak. Inspiracją były 
jeziora i rzeki w okolicach Międzyrzecza, Olsztyna oraz kilka widoków z południa Polski, z Bielska-
Białej. 

• 13-30 grudnia 2016 r. – świąteczna wystawa dziadków do orzechów, których zaprezentowanych 
zostało ok. 50 egzemplarzy. Najmniejsze miały 10 cm, a największe ok. 80 cm. Kolekcjonerami są 
Ernst Klein mieszkający w Penkun i jego wnuk Tobias Kanthack. Organizatorem wystawy było 
Towarzystwo Miłośników Historii Ziemi Gryfińskiej. 
 

5. SPOTKANIA 

• 9 grudnia 2016 r. – spotkanie autorskie z Małgorzatą i Ryszardem Mateckimi, którzy 
zaprezentowali swoją najnowszą książkę „Zachodnie zakole Odry - wokół Puszczy Piaskowej”. 
Publikacja opisuje południową część powiatu gryfińskiego, które przyciąga niezwykłą różnorodnością 
ukształtowania terenu, ciekawą historią, architekturą i przyrodą. Obejmuje teren Puszczy Piaskowej 
wraz z przyległymi miejscowościami. Autorzy skupiają się nie tylko na suchych informacjach, ale 
podają mnóstwo anegdot i ciekawostek z opisywanego terenu ilustrując je współczesnymi  
i archiwalnymi fotografiami. 
 

6. INNE DZIAŁANIA 

• kwiecień 2016 r. – pracownicy gryfińskiego Centrum opracowali projekt nowej strony 
internetowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie, która oficjalnie wystartowała na początku maja 
2016 r. pod adresem www.osir.gryfino.pl i zajmują się także jej prowadzeniem. 

• grudzień 2016 r. – pracownicy CIT opracowali projekt nowej ulotki o Gryfinie, w której znalazły 
się najważniejsze informacje o mieście i okolicy, OSiRze oraz plan miasta, który w całości 
zaktualizowany został w Centrum Informacji Turystycznej. 
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