INFORMACJA
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
Z REALIZACJI ZADAŃ W OKRESIE
OD 28 KWIETNIA 2016 DO 24 MAJA 2016

MAJ 2016

W zakresie gospodarki nieruchomościami i działalności gospodarczej:
1. Przyjąłem 126 zgłoszeń do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
2. Wydałem 10 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu
i poza miejscem sprzedaży;
3. Wydałem 2 zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych;
4. Wydałem 3 decyzje w sprawie zatwierdzenia projektu podziału nieruchomości;
5. Wydałem 1 decyzję o wygaśnięciu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
6. Wydałem 4 zawiadomienia o nadaniu numeru porządkowego dla nieruchomości,
położonych na terenie Miasta i Gminy Gryfino;
7. Zawarłem 9 umów notarialnych o ustanowieniu służebności przesyłu w związku
z lokalizacją na gruntach gminnych urządzeń infrastruktury technicznego uzbrojenia
terenu – służebności odpłatne – 4.912,00 zł netto.
8. Wydałem 35 umów obejmujących dzierżawę nieruchomości gminnych;
9. Wyznaczyłem terminy przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości
gminnych:
- na dzień 1 czerwca 2016 r. pierwszy przetarg na sprzedaż 2 działek, położonych
w obrębie ewidencyjnym nr 2 m. Gryfino przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową
jednorodzinną – łączna cena wywoławcza ustalona została na kwotę netto 98.000,00 zł;
- na dzień 8 czerwca 2016 r. trzeci przetarg na sprzedaż 1 działki, położonej
w obrębie ewidencyjnym nr 2 m,. Gryfino przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową
jednorodzinną – cena wywoławcza ustalona została na kwotę netto 64.000,00 zł;
- na dzień 22 czerwca 2016 r. pierwszy przetarg na sprzedaż 5 działek, położonych
w obrębie ewidencyjnym Wełtyń II przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową
jednorodzinną oraz jednorodzinną z usługami – łączna cena wywoławcza ustalona
została na kwotę netto 452.000,00 zł;
10. Wyznaczyłem termin pierwszych rokowań na sprzedaż nieruchomości gminnych:
- na dzień 8 czerwca 2016 r., na sprzedaż 2 działek, położonych
w obrębie ewidencyjnym nr 2 m. Gryfino przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową
jednorodzinną – łączna cena wywoławcza ustalona została na kwotę netto 94.000,00 zł;
11. Sprzedałem w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokal mieszkalny za cenę netto
17.916,78 zł;
12. Sprzedałem w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokal mieszkalny, położony
w Żabnicy przy ul. Zielnej 6 a – cena netto osiągnięta w przetargu 23.230,00 zł.
13. Wydałem decyzję o ustanowieniu trwałego zarządu na rzecz Dziennego Domu „Senior –
Wigor” w odniesieniu do udziału w nieruchomości gruntowej zabudowanej działki nr
4/11, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 5 m. Gryfino.
W zakresie gospodarki nieruchomościami wydano 1 zarządzenie dotyczące
gospodarowania mieniem gminnym, w sprawie:
- ustalenia ceny nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 248/2, położonej
w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Gryfino, przeznaczonej do sprzedaży w drodze
bezprzetargowej na rzecz obecnego użytkownika wieczystego - Zarządzenie
Nr 0050.70.2016 z dnia 16.05.2016 r.
W zakresie planowania przestrzennego, strategii, rozwoju i inwestycji:
Realizując zadania z zakresu planowania przestrzennego (BMP-PP):
1. Wydałem:
− 8 decyzji o warunkach zabudowy,
− 1 decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego,
− 3 postanowienia opiniujące wstępny projekt podziału nieruchomości,
− 4 wypisy i wyrysy z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
− 1 wypis i wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego,

− 29 zaświadczeń z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
2. Podpisałem umowę z firmą ADMASTER Biuro Architektoniczne Sp. z o.o. na
sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i
gminy Gryfino w obrębach nr 2 miasta Gryfino oraz Wełtyń II – tereny produkcyjnousługowe.
Realizując zadania z zakresu inwestycji (BMP-PI):
1. Trwają prace związane z bieżącymi remontami na drogach, stanowiących własność
Gminy Gryfino, realizowane na mocy Porozumienia przez Przedsiębiorstwo Usług
Komunalnych w Gryfinie.
2. Trwają prace związane z bieżącymi naprawami pieców kaflowych, na podstawie
zgłaszanych wniosków i podań najemców lokali komunalnych.
3. Zleciłem wykonanie dokumentacji projektowej, związanej z zagospodarowaniem boiska
sportowego – zadanie realizowane z funduszu sołeckiego Daleszewo.
4. Dokonałem odbioru zadania pn. „Remont pokrycia dachowego budynku komunalnego
położonego przy ul. Fabrycznej 10 w Gryfinie”.
5. Dokonałem odbioru zadania pn. „Opracowanie dokumentacji powykonawczej
hydrogeologicznej ujęcia, związanej z budową studni głębinowej na działce nr: 52/104
w miejscowości Gardno, celem poboru wody”.
6. Zleciłem modernizację przewodów kominowych w lokalu komunalnym położonym przy ul.
Kościuszki 2/6 w Gryfinie.
7. Zleciłem opracowanie dokumentacji projektowej, związanej z przebudową oraz
z wykonaniem przyłącza wraz ze zmianą sposobu użytkowania sali gimnastycznej,
zlokalizowanej na dz. nr 180/1 w m. Wełtyń – zadanie pn. „Modernizacja sali
gimnastycznej” realizowane z funduszu sołeckiego.
8. Dokonałem odbioru zadania pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Stare
Brynki”
9. Dokonałem odbioru zadania pn. „Modernizacja systemów grzewczych, zasilających
budynki nr 57 oraz nr 59-79 w Nowym Czarnowie”.
10. Podpisałem umowę z Wykonawcą na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa Żłobka
Miejskiego w Gryfinie w formule zaprojektuj i wybuduj".
11. Podpisałem umowę z Wykonawcą na zadanie pn. "Modernizacja budynku Przedszkola nr
5 w Gryfinie w zakresie poprawy bezpieczeństwa pożarowego".
12. Podpisałem umowę na przebudowę wewnętrznej drogi dojazdowej w Gryfinie – etap I.
13. Podpisałem umowę na przebudowę dróg gminnych, tj. ul. Wodnej i Opolskiej w Gryfinie.
14. Zrealizowałem zadanie pn. „Opracowanie koncepcji przebudowy/budowy drogi
technologicznej Czepino – Żabnica związanej z wyprowadzeniem z terenu zabudowy
ruchu taboru ciężkiego obsługującego”.
Realizując zadania z zakresu strategii i rozwoju (BMP-PS):
1. Zakończono trwałość projektów, składając do Wydziału Wdrażania Regionalnego
Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego ostatnie sprawozdania z trwałości
projektów:
- „Rozbudowa Zespołu Szkół w Gryfinie przy ul. Iwaszkiewicza o windę dla osób
niepełnosprawnych z przedsionkiem oraz zakup środków dydaktycznych”,
- "Przebudowa mostu nad rzeką Tywą w Pniewie, w ciągu drogi gminnej nr 4104087
relacji Gryfino-Nowe Czarnowo".
2. Skorygowano sprawozdania z trwałości projektów:
- „Budowa nabrzeża obsługi jednostek pasażerskich oraz turystyki żeglarskiej na prawym
brzegu rzeki Odry Wschodniej km 717,5-718,6. Nabrzeże pasażerskie – północne”,
- "Przebudowa dróg gminnych wraz z kanalizacją deszczową w Czepinie (ul. Morenowa,
ul. Widokowa, ul. Akacjowa) na terenie Gminy Gryfino",
- „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Parku Regionalnym w Gryfinie”.

3. Na bieżąco, we współpracy z PUK Sp. z o.o. prowadzone są działania zmierzające do
osiągnięcia wskaźników rezultatu projektu pn. „Budowa i przebudowa kanalizacji
sanitarnej w aglomeracji Gryfino”.
4. Przekazano dla PUK Sp. z o.o. płatność końcową, w związku z realizacją projektu
pn. „Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Gryfino”.
5. Na bieżąco aktualizowano treści (merytoryczne i graficzne) serwisu internetowego –
www.parkregionalny.gryfino.pl
6. Przygotowano oferty inwestycyjne na sprzedaż działek inwestycyjnych zlokalizowanych
na terenie Parku Regionalnego w Gardnie.
7. Zorganizowano spotkania z potencjalnymi inwestorami na terenie: Parku Regionalnego,
gminy Gryfino, Urzędu Miasta.
8. Zaktualizowano oferty Parku Regionalnego w internetowych serwisach branżowych.
9. Zorganizowano i rozliczono wydarzenie pn. „Niedziela na gryfińskim nabrzeżu”, które
odbyło się w ramach "Dni Otwartych Funduszy Europejskich dniu 15 maja 2016 roku na
gryfińskim nabrzeżu.
10. Przygotowano zgłoszenie terenów inwestycyjnych Gminy Gryfino do konkursu "Grunt na
medal 2016".
W zakresie gospodarki komunalnej, mieszkaniowej i ochrony środowiska:
w zakresie ochrony przyrody:
1. wydałem 12 decyzji zezwalających na usunięcie drzew lub krzewów;
2. sporządziłem 6 wezwań do uzupełnienia wniosków o wydanie zezwoleń na usunięcie drzew
lub krzewów;
3. wystąpiłem do Starosty Gryfińskiego z 3 wnioskami o wydanie zezwolenia na usunięcie
drzew z nieruchomości gminnych;
4. zamówiłem ozdobną donicę betonową z przeznaczeniem pod dodatkowe ukwiecenie miasta.
w zakresie gospodarki mieszkaniowej:
1. wydałem 4 skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego;
2. rozpatrzyłem 1 wniosek o przydział lokalu komunalnego;
3. rozpatrzyłem 1 wniosek o przyspieszenie przydziału lokalu;
4. rozpocząłem weryfikację wniosków do listy mieszkaniowej na lata 2016/2017.
w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami:
1. zleciłem uprzątnięcie 3 tzw. „dzikich wysypisk śmieci”;
2. przeprowadziłem zbiórkę odpadów w ramach akcji ekologicznej „Dzień Ziemi”;
3. przyjąłem do realizacji 5 wniosków w zakresie demontażu, odbioru, transportu
i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest.
w zakresie gospodarki komunalnej:
1. przyjąłem 1 zgłoszenie oddania do eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków;
2. odebrałem protokolarnie prace polegające na corocznej konserwacji i malowaniu gminnych
ławek, zlokalizowanych na terenie miasta.
w zakresie utrzymania cmentarzy:
1. zrealizowałem 2 wnioski Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego o dokonanie
wpisu 2 nazwisk poległych żołnierzy Armii Radzieckiej do ewidencji prowadzonej dla
cmentarza wojennego żołnierzy Armii Radzieckiej w Gryfinie.
w zakresie transportu zbiorowego:
1. podpisałem aneks do umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu
zbiorowego, zmieniający rozkład jazdy autobusów.

W zakresie edukacji i spraw społecznych:
1. W dniu 9 maja 2016 r. wydałem Zarządzenie Nr 0050.65.2016 w sprawie powołania
Komisji do zaopiniowania złożonych formularzy zgłoszeń do Gali Sportu. Komisja odbyła
się w dniu 11 maja 2016 r.
2. Wydałem Zarządzenie Nr 0050.66.2016 w dniu 13 maja 2016 r. w sprawie przyznania
nagród przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino dla zawodników którzy osiągnęli
wysokie wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym w 2015 roku.
3. Wydałem Zarządzenie Nr 0050.69.2016 w dniu 16 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia
otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w drodze zlecenia, w zakresie
kultury fizycznej.
4. W dniu 28 kwietnia złożyłem wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Zachodniopomorskiego na zadanie pn.: „Modernizacja istniejącego trawiastego boiska
piłkarskiego przy Szkole Podstawowej w Żabnicy, na działce nr 126 obręb Żabnica,
gmina Gryfino”. Zadanie polega na modernizacji istniejącego kompleksu sportowego przy
Szkole Podstawowej w Żabnicy poprzez wykonanie bieżni lekkoatletycznej z
nawierzchnią poliuretanową, wraz z odwodnieniem oraz wykonanie skoczni w dal.
Przewidywana kwota dofinansowania: 20.000 zł.
5. W dniu 19 maja 2016 roku zorganizowałem Galę Sportu na której zostało nagrodzonych
łącznie 32 sportowców nagrodami pieniężnymi za wysokie osiągnięcia sportowe w roku
2015. Łączna suma nagród wyniosła 24.250,00 złotych brutto.
6. Dnia 19 maja 2016 r. udałem się do miasta partnerskiego Schwedt na zaproszenie
Burmistrza Jurgena Polzehla. Spotkanie dotyczyło omówienia bieżącej współpracy
gospodarczej, w szczególności omówiono organizację targów gospodarczych
INKONTAKT (4 - 5.06.2016). W programie była wizyta w papierni LEIPA Georg
Leinfelder GmbH oraz w rafinerii PCK Rafinerie GmbH
7. W ramach współpracy transgranicznej pomiędzy Gminą Gryfino a miastem Stralsund
odbyło się otwarcie polsko-niemieckiej wystawy fotograficznej „Gryfino i Stralsund na
starych fotografiach”. Wystawę przygotowała Biblioteka Publiczna w Gryfinie i Muzeum w
Stralsundzie. Otwarcie wystawy w Gryfinie odbyło się w dnie 10 maja 2016 r. w „Małej
Galerii” w Centrum Informacji Turystycznej w Gryfinie. Wystawę można było oglądać do
dnia 19 maja. Uroczyste otwarcie tej samej wystawy miało miejsce w Stralsundzie w dniu
20 maja 2016 r. w muzeum.
8. Objąłem honorowy patronat nad zorganizowanym w dniu 21.05.2016 r.
Międzynarodowym Dniem Pielęgniarki i Położnej. W ramach uroczystości z budżetu
Gminy Gryfino zostały zakupione dyplomy okolicznościowy oraz został sfinansowany
druk zaproszeń.
9. W dniu 19 maja 2016 r. odbyło się gryfińskie „Dyktando 2016” o tytuł gryfińskiego Mistrza
Ortografii pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino. Zakupione zostały nagrody
dla trzech najlepszych uczestników.
10. W dniu 20 maja 2016 r. odbył się „Mini Mundial 2016” dla uczniów ze szkół
podstawowych z ternu gminy Gryfino. Impreza została sfinansowana z dotacji
przekazanej z budżetu Gminy Gryfino.
11. Wsparłem działania Centrum Aktywności Lokalnej w Gryfinie.
12. Prowadziłem bieżące działania informacyjne gminy.
13. Prowadziłem działania informacyjne w ramach działalności Dziennego Domu „SeniorWIGOR”.
14. Przekazałem dotację z budżetu Gminy Gryfino za miesiąc maj na prowadzenie na terenie
gminy Gryfino Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego „Iskierka” z oddziałami
ogólnodostępnymi i specjalnymi w Gryfinie w wysokości 82 880,19 zł dla „OM” Sp. Z o. o.
z siedzibą przy Al. Wojska Polskiego 58/4, 70-477 Szczecin.
15. Przekazałem dotację z budżetu Gminy Gryfino za miesiąc maj na prowadzenie pięciu
punktów przedszkolnych na terenie gminy Gryfino dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
w wysokości 23 626,69 zł.

W zakresie spraw organizacyjnych:
1. Wydałem zarządzenie Nr 120.34.2016 z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania
komisji do dokonania oceny i wydzielenia dokumentacji aktowej niearchiwalnej
zdeponowanej w archiwum zakładowym Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie
z przeznaczeniem jej do zniszczenia.
2. Wydałem zarządzenie Nr 120.35.2016 z dnia 26 kwietnia 2016 r. zmieniające
zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.
3. Wydałem zarządzenie Nr 120.36.2016 z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie
wprowadzenia Regulaminu przyjmowania i rozpatrywania skarg, wniosków oraz petycji.
4. Wydałem zarządzenie Nr 0050.62.2016.2016 z dnia 5 maja 2016 r. w sprawie powołania
Zespołu do spraw budżetu obywatelskiego. W związku z zarządzeniem w sprawie
przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego gminy
Gryfino na 2017 rok należało powołać Zespół do spraw budżetu obywatelskiego, który
realizuje zadania wskazane w Regulaminie budżetu obywatelskiego gminy Gryfino.
5. Wydałem zarządzenie Nr 120.41.2016 z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie zasad
dotyczących udostępniania materiałów promocyjnych gminy Gryfino.
6. Rozstrzygnąłem nabór na stanowisko ds. pozyskiwania środków zewnętrznych
w Wydziale Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji - Referat
Strategii i Rozwoju. Na ww. stanowisko wybrana została Pani Katarzyna Łabuda.
7. Wystąpiłem z wnioskiem do Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie o zorganizowanie
prac interwencyjnych dla jednej osoby bezrobotnej z terenu gminy Gryfino.
W zakresie spraw obywatelskich:
Realizacja zadań z zakresu dowodów osobistych:
Przyjąłem 313 wniosków o wydanie dowodu osobistego.
Wydałem 309 dowodów osobistych
Przyjąłem 31 zgłoszeń o utracie dowodu osobistego.
Realizacja zadań z zakresu ewidencji ludności:
Udzieliłem odpowiedzi na 72 wnioski o udostępnienie danych z ewidencji ludności,
Udzieliłem odpowiedzi na 6 wniosków o udostępnienie danych z dowodów osobistych,
Na wniosek wydałem 41 zaświadczeń o zameldowaniu mieszkańców naszej gminy.
Po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego wydałem 3 decyzje o wymeldowaniu
z miejsca pobytu stałego.
Sporządziłem i przekazałem do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Szczecinie sprawozdanie z wykonania czynności z zakresu spraw obywatelskich
za miesiąc kwiecień 2016 roku.
W zakresie obsługi Rady Miejskiej:
1. Wydałem Zarządzenie nr 120.39.2016 z dnia 5 maja 2016 r. oraz nr 120.43.2016 z dnia
17 maja 2016 r. w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał, podjętych
na sesji w dniu 28 kwietnia 2016 r. oraz sesji nadzwyczajnej w dniu 12 maja 2016 r.
2. Na ostatniej sesji radni zgłosili 35 interpelacji. Pismem z dnia 6 maja 2016 r. określiłem
odpowiedzialnych za przygotowanie odpowiedzi na interpelacje.
W zakresie zamówień publicznych:
1. Ogłosiłem postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej wartości
zamówienia poniżej 30 000 euro na zadania:
1) „Modernizacja trawiastego boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej w Żabnicy”,

2.
3.
4.

5.

6.

2) „Remont stolarki okiennej w lokalach komunalnych w Gryfinie”,
3) „Sporządzanie analiz zmiany wartości nieruchomości i sporządzanie operatów
szacunkowych wzrostu / obniżenia wartości nieruchomości dla potrzeb ustalenia
opłaty planistycznej”,
4) „Modernizacja lokalu mieszkalnego przy ul. Targowej 11/8 w Gryfinie”.
Rozstrzygnąłem postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej
wartości zamówienia poniżej 30 000 euro na zadanie: „Zakup i dostawa oprogramowania
komputerowego dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie”.
Ogłosiłem i rozstrzygnąłem postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
o szacunkowej wartości zamówienia poniżej 30 000 euro na zadanie: „Wycena
nieruchomości na terenie miasta i gminy Gryfino”.
Unieważniłem postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej
wartości zamówienia poniżej 30 000 euro na zadania:
1) „Modernizacja trawiastego boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej w Żabnicy”,
2) „Remont stolarki okiennej w lokalach komunalnych w Gryfinie”.
Rozstrzygnąłem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej
wartości zamówienia powyżej 30 000 euro na zadania:
1) „Modernizacja budynku Przedszkola Nr 5 w Gryfinie w zakresie poprawy
bezpieczeństwa pożarowego”,
2) „Przebudowa wewnętrznej drogi dojazdowej w Gryfinie – etap I”.
Wydałem zarządzenie Nr 120.40.2016 z dnia 9 maja 2016 r. zmieniające zarządzenie
Nr 120.28.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie powołania komisji
przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
na zadanie: „Przebudowa wewnętrznej drogi dojazdowej w Gryfinie – etap I”.
W zakresie zarządzania ryzykiem:

1. Wprowadziłem Zarządzeniem nr 120.24.2016 misję, cele strategiczne i operacyjne oraz
zadania dla Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie,
2. Wprowadziłem Zarządzeniem nr 120.25.2016 zadania Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie
na rok 2016.
W zakresie działalności Gryfińskiego Domu Kultury:
termin
nazwa imprezy
29 kwietnia obsługa techniczna polsko-niemieckiego
spektaklu „Można się lubić” / „Mögen wir
uns” w wykonaniu Teatru Bomba Bomba z
Gryfina oraz Teatru Bärenherz ze Schwedt
1 maja współorganizacja międzynarodowych
turniejów szachowych: XVIII Gryfino - Open
2016 oraz IX Gryfino - Open Junior 2016
1-3 maja Dni Gryfina 2016
9 maja udział podopiecznych Pracowni Plastycznej
Deseń (instr. Elżbieta Narzekalak) w
Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym
"Magia teatru - lalka teatralna" / nagrody dla
Amelii Sinkiewicz (8 lat) oraz Aleksandry
Banuch (9 lat), wyróżnienia dla Nikoli
Jakimczyk (8 lat) i Amelii Grudniewskiej (7
lat)
10 maja dodatkowy seans filmowy dla
szkół/przedszkoli
12 maja obsługa techniczna imprezy turystyczno-

miejsce
Gryfiński Dom Kultury
sala widowiskowa
Szkoła Podstawowa nr 1
w Gryfinie
Nabrzeże Miejskie
w Gryfinie
Zielonogórski Ośrodek
Kultury

Gryfiński Dom Kultury
Kino Gryf
Dom Pomocy Społecznej

rekreacyjnej Leśna Polana
13 maja Powiatowy Przegląd Amatorskich Zespołów
Tanecznych / wyróżnienie dla Zespołu
Tańca Współczesnego Fajber-Flex z GDK
(instr. I. Wiśniewska), tytuł laureata dla
młodszej grupy Teatru Tańca Ego Vu (instr.
Eliza Hołubowska)
14 maja ósmy pokaz spektaklu "Małe zamieszanie,
czyli bombowy dzień z życia pewnego biura
matrymonialnego" w wykonaniu Grupy
Teatralnej Gliptykos
15 maja obsługa techniczna Dni Otwartych
Funduszów Europejskich
18 maja obsługa techniczna wykładu GUTW
19 maja obsługa techniczna Gali Sportu
20 maja dodatkowe seanse filmowe dla
szkół/przedszkoli
21 maja obsługa techniczna koncertu z okazji Dnia
Pielęgniarki i Położnej / występ Teatru
Eliksir
21 maja obsługa techniczna Dnia Godności Osób
Niepełnosprawnych w Nowym Czarnowie
25 maja obsługa techniczna uroczystości 70-lecia
Szkoły Podstawowej w Chwarstnicy
25 maja otwarcie wystawy "Tespisek, teatr w drodze
1982-2016"
25 maja współorganizacja i obsługa techniczna
koncertu charytatywnego Podarujmy im
trochę świata!

W Nowym Czarnowie
Gryfiński Dom Kultury
sala widowiskowa

Gryfiński Dom Kultury
sala widowiskowa
Nabrzeże Miejskie
w Gryfinie
Gryfiński Dom Kultury
sala widowiskowa
Gryfiński Dom Kultury
sala widowiskowa
Gryfiński Dom Kultury
Kino Gryf
Gryfiński Dom Kultury
sala widowiskowa
Dom Pomocy Społecznej
w Nowym Czarnowie
Zespół Szkół
w Chwarstnicy
Centrum Informacji
Turystycznej
w Gryfinie
pub Wrota do Sławy
w Gryfinie

We wskazanym okresie instruktorzy Gryfińskiego Domu Kultury oraz świetlic wiejskich
prowadzili działalność artystyczną i edukacyjną z podopiecznymi, a także zajęcia w
ramach współpracy z Gryfińskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku (teatralne, plastyczne,
taneczne i turystyczne), któremu nieodpłatnie udostępnialiśmy sale zajęć w obu
budynkach GDK oraz salę widowiskową z obsługą techniczną w celu przeprowadzenia
wykładów; Kino Gryf realizowało zaplanowane wcześniej repertuarowe projekcje filmowe.
Î zachęcamy do odwiedzania strony internetowej: www.gdk.com.pl,gdzie można odnaleźć
szczegółowe informacje dotyczące działalności Gryfińskiego Domu Kultury i świetlic
wiejskich.
Î informujemy, że zespoły artystyczne, Kino Gryf oraz najważniejsze nasze imprezy
posiadają swoje strony internetowe, w tym także na portalu społecznościowym Facebook.
W zakresie działalności Biblioteki Publicznej:
Wydarzenia ogólne:
26 kwietnia Biblioteka nawiązując do tegorocznego jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski,
ogłosiła konkurs plastyczny zatytułowany "Chrzest Polski widziany oczami dziecka". Konkurs
skierowany jest do dzieci w wieku 5-10 lat, w podziale na dwie grupy wiekowe i trwa do 25
maja.

W dniach 8-15 maja trwał XIII Ogólnopolski Tydzień Bibliotek.
Wydarzenia wpisujące się w ten okres, to:
• Wystawa fotografii „Lipsk muzycznie” autorstwa Renaty Lis (w sali konferencyjnej),
• Wykład i warsztaty ,,JAK WSPIERAĆ I MOTYWOWAĆ DZIECKO DO NAUKI'' spotkanie prowadzili pedagodzy Dorota Bruss i Aneta Krajniak z Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie, (09.05.2016 r., godz. 17.00 Filia Naukowa),
• Wystawa pt.: „Gryfino – Stralsund na starych fotografiach”. Otwarcie 10.05.2016 r., godz.
11.00 Centrum Informacji Turystycznej,
• „Kto się nie boi Virginii Woolf – Michał Książek & Papuga Jan oraz inne ptaki”
(12.05.2016 r., godz. 19.00 Miejska Biblioteka Publiczna Promedia Szczecin,
ul.
Wojska Polskiego 2, wydarzenie współorganizowane przez gryfińską bibliotekę),
• Gawęda o Henryku Sienkiewiczu (w ramach Roku Sienkiewiczowskiego). Prezentację
przedstawiła pani Cecylia Judek - sekretarz naukowy z Książnicy Pomorskiej (13.05.2016
r., godz.10.00 Filia Naukowa),
• „Obiady Czwartkowe we Wtorek” – Spotkanie z Kubą Kasprzykiem, autorem książki
„Pionierzy Gryfina” (13.05.2016 r. godz.16.00 Centrum Konferencyjne „Wodnik”,
wydarzenie współorganizowane przez gryfińską Bibliotekę),
• 19 maja w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie, po raz
siódmy
odbyło
Gryfińskie
Dyktando.
W
tegorocznym
dyktandzie,
które
współorganizowały Biblioteka Publiczna w Gryfinie, Urząd Miasta i Gminy Gryfino oraz
Uniwersytet Szczeciński, wzięło udział siedemnastu uczestników. Tematyka konkursu
ortograficznego również dotyczyła Chrztu Polski.
21 maja w ramach Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej, Biblioteka
Publiczna w Gryfinie przygotowała wystawę nawiązującą do historii zawodu pielęgniarki
i położnej. Wystawę obejrzeć można było podczas uroczystości odbywającej się w
Gryfińskim Domu Kultury.
Data
5 maja

6 maja
9 maja

10 maja

11 maja

Oddział Dziecięcy:
Tematy i formy pracy
Głośne czytanie z Gryfusiem wybranych opowiadań z
książki Vaclava Ctvrtka – „Opowieści z mchu i paproci o
Żwirku i Muchomorku”
Łamigłówki Żwirka i Muchomorka
Biblioteka wierszem pisana
TYDZIEŃ BIBLIOTEK – BIBLIOTEKA INSPIRUJE
„Kotka Milusia” – papierowy teatrzyk KAMISHIBAI

Jadę, jadę… oraz Tupią mrówy – zabawy integracyjne przy
muzyce
„W kieszonce” Iwony Chmielewskiej: warsztaty literackoplastyczne z książką obrazkową
„Ze złością nam nie do twarzy” – zajęcia biblioterapeutyczne
o radzeniu sobie ze złością i agresją

„Co lubią smoki” warsztaty literacko-ilustratorskie z
grafikiem i ilustratorem książek dla dzieci - Arturem
Nowickim

Uczestnicy
dzieci od 3 do 8
lat z rodzicami
-,,gr. Ważniaki z
Przedszkola
„Iskierka” z
nauczycielkami
-,,-,,uczniowie
gimnazjalni z
Zespołu Szkół
Specjalnych w
Nowym
Czarnowie z
nauczycielami
kl. 1h z SP Nr 1
oraz kl. 3a z
SP Nr 2 z
nauczycielkami

Spotkania, zaproszenia, konferencje Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino:
Data
28
kwietnia

Miejsce
Radziszewo

29
kwietnia

Gryfino

29
kwietnia

Gryfino

30
kwietnia

Gryfino

Wydarzenie
Wieczór z Biało-Czerwoną”
uroczystość zorganizowana
przez Szkołę Podstawową w
Radziszewie
Uroczystość zakończenia nauki
w szkole średniej w ZSO w
Gryfinie
Teatr Bomba-Bomba i Teatr
Bärenherz „Można się lubić…/
Mögen wir uns”
Święto Rzemiosła
Zachodniopomorskiego oraz
uroczyste obchody 70-lecia
powstania Cechu Rzemiosł
Różnych i Przedsiębiorców w
Gryfinie

Uczestniczył/a
Naczelnik Grzegorz
Jastrowicz
Burmistrz Mieczysław
Sawaryn
Sekretarz Ewa Sznajder
Burmistrz Mieczysław
Sawaryn

Z-ca Burmistrza Tomasz
Miler
1 maja

Żabnica

VII Majówka Żabnicka

1 maja

Gryfino

XVIII Gryfino Open 2016 –
Otwarte Międzynarodowe
Turnieje szachowe

3 maja

Gryfino

Msza Św. w intencji Ojczyzny w
Kościele p.w. Świętego
Maksymiliana Marii Kolbego

9 maja

Gryfino

12 maja

Nowe
Czarnowo

13 maja

Gryfino

14 maja

Gryfino

19 maja

Schwedt

19 maja

Schwedt

19 maja

Gryfino

Dyktando o tytuł Mistrza
Ortografii

19 maja

Gryfino

Gala Sportu

Międzynarodowy Dzień
Zwycięstwa na Cmentarzu
Komunalnym w Gryfinie
Impreza Zespołu Szkół
Specjalnych turystycznointegracyjna „Leśna Polana”
„Obiady Czwartkowe we Wtorek”
organizowane przez Gryfiński
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Uroczystość z okazji 6. Rocznicy
Powstania Klubu „Jesień Życia”
Spotkanie z Burmistrzem
Schwedt
Targi Inkontakt

Z-ca Burmistrza Paweł
Nikitiński
Burmistrz Mieczysław
Sawaryn,
Z-ca Burmistrza Paweł
Nikitiński,
Sekretarz Ewa Sznajder
Burmistrz Mieczysław
Sawaryn
Burmistrz Mieczysław
Sawaryn
Burmistrz Mieczysław
Sawaryn
Sekretarz Ewa Sznajder
Burmistrz Mieczysław
Sawaryn
Burmistrz Mieczysław
Sawaryn
Sekretarz Ewa Sznajder
Burmistrz Mieczysław
Sawaryn,
Z-ca Burmistrza Paweł

Nikitiński
Konferencja „Zmiany otoczenia
podatkowego i prawnego –
szansa, czy zagrożenie dla
przedsiębiorców”
Uroczysta Akademia z okazji 70lecia Szkoły Podstawowej nr 1 w
Gryfinie

19-20
maja

Mierzęcin

20 maja

Gryfino

20 maja

Gryfino

20 maja

Stralsund

20 maja

Gryfino

20 maja

Gryfino

20 maja

Mieszkowice

21 maja

Gryfino

Zabiegany Dzień z Amazonkami

21 maja

Gryfino

Polska Biega

21 maja

Gryfino

Międzynarodowy Dzień
Pielęgniarki i Położnej

24 maja

Gryfino

Finał IV Międzyprzedszkolnych
Mistrzostw Pamięci w kategorii
Regiony Polski

24-25
maja

Międzyzdroje

Zakończenie XXII edycji GALKO
Otwarcie Polsko-Niemieckiej
Wystawy”Gryfino-Stralsund na
starych fotografiach”
Minimundial
Lekcja pokazowa Mistrz
Kodowania Junior
Dzień Strażaka 70-lecie OSP
Mieszkowice

Konferencja „Instrument ZIT jako
ponadlokalne narzędzie rozwoju”

Z-ca Burmistrza Tomasz
Miler
Burmistrz Mieczysław
Sawaryn
Burmistrz Mieczysław
Sawaryn
Przewodnicząca Rady
Miejskiej Elżbieta
Kasprzyk
Barbara Lefik, Małgorzata
Wasiluk, Leszek Ludwiniak
Z-ca Burmistrza Paweł
Nikitiński
Z-ca Naczelnika Swietłana
Sochaj
Burmistrz Mieczysław
Sawaryn
Burmistrz Mieczysław
Sawaryn
Z-ca Burmistrza Tomasz
Miler
Burmistrz Mieczysław
Sawaryn,
Z-ca Burmistrza Paweł
Nikitiński
Naczelnik Grzegorz
Jastrowicz
Z-ca Burmistrza Tomasz
Miler,
Justyna Siwek-Matura

Gryfino, dnia 24 maja 2016 r.
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino
Mieczysław Sawaryn

