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W zakresie gospodarki nieruchomościami i działalności gospodarczej: 
 

1. przyjęto 116 zgłoszeń do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; 
2. wydano 3 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia  

w miejscu i poza miejscem sprzedaży; 
3. wydano 5 decyzji o wygaśnięciu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych; 
4. wydano 3  decyzje w sprawie zatwierdzenia projektów podziału nieruchomości; 
5. wydano 4 zawiadomienia o nadaniu numeru porządkowego dla nieruchomości, 

położonych na terenie Miasta i Gminy Gryfino; 
6.  wydano 132 umowy obejmujące dzierżawę nieruchomości gminnych, 
7. wydano 1 decyzję w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 

nieruchomości przeznaczonej na cele mieszkaniowe, w prawo własności  
z zastosowaniem bonifikaty w opłacie za to przekształcenie ustalonej na kwotę - 
40.840,80 zł. Opłatę rozłożono na 20 rat rocznych podlegających oprocentowaniu przy 
zastosowaniu stopy redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski, 
naliczanej od nieuiszczonej części opłaty; 

8. wyznaczono terminy przetargów na sprzedaż nieruchomości gminnych: 
- I przetarg ustny nieograniczony: na dzień 6 marca 2015 r., na sprzedaż lokalu 
mieszkalnego o pow. 47,10 m2, położonego w Gryfinie przy ul. Zielnej 6 –- łączna cena 
wywoławcza wynosi 40.000,00 zł;  
- IV przetarg ustny nieograniczony: na dzień 19 marca 2015 r., na sprzedaż  
5 działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, położonych w 
obrębie ewidencyjnym nr 2 m. Gryfino – łączna cena wywoławcza wynosi 258.000,00 
zł;  
- II przetarg ustny nieograniczony: na dzień 19 marca 2015 r., na sprzedaż  
2 działek przeznaczonych pod zabudowę usługową, położonych w obrębie 
ewidencyjnym nr 2 m. Gryfino – łączna cena wywoławcza wynosi 324.000,00 zł; 
- II przetarg ustny nieograniczony: na dzień 14 kwietnia 2015 r., na sprzedaż  
4 działek przeznaczonych pod przemysł, składy i usługi, położonych w obrębie 
ewidencyjnym nr Pniewo – łączna cena wywoławcza wynosi 1.350.000,00 zł; 

9. Zawarto 1 umowę notarialną o ustanowieniu służebności przesyłu w związku 
         z lokalizacją na gruntach gminnych urządzeń infrastruktury technicznego uzbrojenia na 
         kwotę 12.820 zł. 

 
W zakresie gospodarki nieruchomościami wydano 4 zarządzenia w zakresie 
gospodarowania mieniem gminnym, w sprawie: 
- ustalenia ceny brutto nieruchomości lokalowej, położonej w Gryfinie przy  
ul. Bol. Chrobrego 24/10, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy - Zarządzenie 
Nr 0050.07.2015 z dnia 29.01.2015 r.; 
- niewykonania pierwokupu nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym 
nr 5 m. Gryfino, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 125/16  
o powierzchni 1136 m2 – Zarządzenie Nr 0050.13.2015 z dnia 5.02.2015 r., 
- ustalenia ceny wywoławczej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego 
nieograniczonego nieruchomości, położonych w obrębie ewidencyjnym Steklno - 
Zarządzenie Nr 0050.14.2015 z dnia 10.02.2015 r.; 
- przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie projektu uchwały  
w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Gardno - Zarządzenie  
Nr 0050.21.2015 z dnia 19.02.2015 r. 

 
W zakresie planowania przestrzennego, strategii, rozwoju i inwestycji: 

 
Realizując zadania z zakresu planowania przestrzennego wydałem: 

1. 3 decyzje o warunkach zabudowy, 
2. 2 decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego, 
3. 10 wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 
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4. 20 zaświadczeń z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 
5. Podałem do publicznej wiadomości informację o rozpoczęciu procedury sporządzania 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy 
Gryfino. Zgodnie z zawartą umową sporządzanie Studium będzie przebiegać w latach 
2015-2018.  

Podstawowe założenia harmonogramu sporządzania studium: 
− Zbieranie wniosków mieszkańców – do 30 czerwca 2015. 
− Spotkania z autorem studium i pracownikami UMiG będą odbywały się w 

miejscowościach w terminie od marca do czerwca 2015r. Szczegółowy harmonogram 
spotkań w danej miejscowości będzie publikowany z wyprzedzeniem, a także 
przekazywany do wiadomości sołtysom.  

 
Pracownicy UMiG, podczas spotkań w miejscowościach umożliwią składanie wniosków. 
Zakłada się, że ukończenie prac i uchwalenie Studium nastąpi w I kwartale 2018 roku. 
Wnioski do studium należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie 
(ul. 1 Maja 16, 74-100 Gryfino). Wniosek do studium powinien zawierać nazwisko, imię, 
nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której 
dotyczy (nr działki i obręb geodezyjny w którym działka jest położona). 

 
Realizując zadania z zakresu inwestycji: 

1. Złożyłem wniosek o rozwiązanie umowy o dofinansowanie projektu pn. „Rozwój 
społeczeństwa informacyjnego poprzez budowę sieci punktów bezprzewodowego 
dostępu do Internetu na terenie miasta Gryfino” zawartej w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013. 

2. Zleciłem naprawę alejek w parku miejskim w Gryfinie w zakresie wyrównania 
i wyprofilowania nawierzchni.  

3. Zleciłem wyznaczenie, stabilizację i okazanie w terenie punktów granicznych wraz 
z opracowaniem dokumentacji/operatu geodezyjnego powykonawczego, gruntów 
przejętych pod inwestycję drogową objętą Decyzją Nr 1/2013 o zezwoleniu na 
realizację inwestycji drogowej z dnia 17.12.2013 roku i projektem pn.: „Budowa drogi 
gminnej łączącej drogę krajową nr 31 (ul. Pomorska) ze strefą przemysłową”, zgodnie z 
zatwierdzonym podziałem nieruchomości.  

4. Zleciłem podział działki nr 255/4 stanowiącej własność Skarbu Państwa, zarząd 
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gryfino, położonej w 
obrębie ewidencyjnym Krzypnica, gmina Gryfino, z wydzieleniem terenów 
przeznaczonych na cele publiczne (drogi i komunikacja), które w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino – rejon wsi Krajnik, 
Krzypnica, Nowe Czarnowo, zatwierdzonego Uchwałą Nr XLI/358/14 Rady Miejskiej 
w Gryfinie z dnia 28 stycznia 2014 roku.  

 
W zakresie edukacji i spraw społecznych: 

 
1. Wydałem w dniu 30 stycznia 2015 r. zarządzenie Nr 0050.10.2015 w sprawie ogłoszenia 

otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w drodze zlecenia w zakresie 
kultury fizycznej na następujące zadania: 

 
●    zadanie nr KF/01/2015 
Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w zakresie sportów 
strzeleckich. 
- kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosi 23.000 zł 
• zadanie nr KF/02/2015 
Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w zakresie pływania. 
- kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosi 27.000 zł 
• zadanie nr KF/03/2015 
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Organizacja współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej seniorów na terenie 
miejscowości Daleszewo. 
- kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosi 25.000 zł 
• zadanie nr KF/04/2015 
Organizacja współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej dzieci i młodzieży na 
terenie miejscowości Daleszewo. 
- kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosi 25.000 zł 
• zadanie nr KF/05/2015 
Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w zakresie kolarstwa. 
- kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosi 14.000 zł 
• zadanie nr KF/06/2015 
Organizacja współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej seniorów na terenie 
miejscowości Gardno. 
- kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosi 13.500 zł 
• zadanie nr KF/07/2015 
Organizacja współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej dzieci i młodzieży na 
terenie miejscowości Gardno. 
- kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosi 14.500 zł 
• zadanie nr KF/08/2015 
Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w zakresie sportu 
szachowego. 
- kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosi 12.500 zł 
• zadanie nr KF/09/2015 
Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych w społecznościach wiejskich. 
- kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosi 11.000 zł 
• zadanie nr KF/10/2015 
Organizacja współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej seniorów na terenie 
miejscowości Pniewo. 
- kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosi 20.000 zł 
• zadanie nr KF/11/2015 
Organizacja współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej dzieci i młodzieży na 
terenie miejscowości Pniewo. 
- kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosi 15.000 zł 
• zadanie nr KF/12/2015 
Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży do lat 15 w zakresie piłki 
nożnej na terenie Miasta i Gminy Gryfina. 
- kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosi 80.000 zł 
• zadanie nr KF/13/2014 
Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w zakresie kajakarstwa  
i wioślarstwa. 
- kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosi 25.000 zł 
• zadanie nr KF/14/2015 
Organizacja współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki ręcznej seniorów. 
- kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosi 67.000 zł 
• zadanie nr KF/15/2015 
Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w zakresie piłki ręcznej. 
- kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosi 40.000 zł 
• zadanie nr KF/16/2015 
Organizacja współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej seniorów i juniorów 
na terenie Miasta i Gminy Gryfina. 
- kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosi 188.000 zł  
• zadanie nr KF/17/2015 
Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w zakresie lekkoatletyki. 
- kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosi 71.000 zł 
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• zadanie nr KF/18/2015 
Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w zakresie gimnastyki 
artystycznej. 
- kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosi 21.000 zł 
• zadanie nr KF/19/2015 
Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w zakresie triathlonu. 
- kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosi 43.000 zł 
• zadanie nr KF/20/2015 
Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w zakresie karate. 
- kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosi 10.000 zł 
• zadanie nr KF/21/2015 
Organizacja współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej oldboyów na terenie 
Miasta i Gminy Gryfino. 
- kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosi 3.000 zł 
• zadanie nr KF/22/2015 
Utrzymanie i konserwacja obiektów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Pniewo. 
- kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosi 10.000 zł 
• zadanie nr KF/23/2015 
Utrzymanie i konserwacja obiektów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Daleszewo. 
- kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosi 10.000 zł 
• zadanie nr KF/24/2015 
Utrzymanie i konserwacja obiektów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Gardno. 
- kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosi 10.000 zł 
• zadanie nr KF/25/2015 
Utrzymanie i konserwacja obiektów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Steklno. 
- kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosi 10.000 zł 
• zadanie nr KF/26/2015 
Utrzymanie i konserwacja obiektów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Wełtyń. 
- kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosi 10.000 zł 
 

2. W zakresie ochrony zdrowia: dofinansowałem zabiegi rehabilitacyjne w okresie od        
23 lutego 2015 roku do 18 grudnia 2015 roku dla trzech osób niepełnosprawnych na 
łączną kwotę w wysokości 14.880,00 zł brutto. 

3. W dniu 16 lutego 2015 roku złożyłem wniosek na projekt „Animator –Moje Boisko Orlik 
2012”. Projekt przewiduje zatrudnienie 2 osób (Animatorów Sportu) w okresie od 1 marca 
2015 roku do 30 listopada 2015 roku, którzy będą realizować zajęcia sportowe na 
obiekcie w m. Gardno. Łączny koszt dofinansowania zajęć (50% po stronie Gminy 
Gryfino) – kwota 9.000,00 zł . 

4. Przyznałem dotację z budżetu Gminy Gryfino na prace konserwatorskie w kwocie 
5.000,00 zł. na realizację II etapu renowacji drzwi wejściowych kościoła                       
p.w. Św. Anny w Wirowie. 

 
W zakresie spraw obywatelskich: 

 
Realizacja zadań z zakresu dowodów osobistych:  
Przyjąłem  376 wniosków o wydanie dowodu osobistego.  
Wydałem 354 dowody osobiste 
Przyjąłem 48 zgłoszeń o utracie dowodu osobistego.  
 
Realizacja zadań z zakresu ewidencji ludności:    
Udzieliłem odpowiedzi na 56 wniosków o udostępnienie danych z ewidencji ludności,  
wydałem 261 zaświadczeń o zameldowaniu mieszkańców naszej gminy. 
Po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego wydałem: 
- 1 decyzje o zameldowaniu na pobyt stały, 
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- 1 decyzję o umorzeniu postępowania w sprawie o wymeldowanie z pobytu stałego.  
 

W zakresie spraw organizacyjnych: 
 

1. W miesiącach luty, marzec i kwiecień 2015 r. upływa kadencja sołtysów i rad sołeckich 
(za wyjątkiem sołectwa Włodkowice – sołtys na kadencję 2015 -2019 wybrany w 
styczniu  2015 r. oraz za wyjątkiem sołectwa Parsówek – kadencja kończy się 3 lipca 
2015 r.). W związku z powyższym wydałem zarządzenie Nr 0050.12.2015 z dnia 4 lutego 
2015 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie Gminy 
Gryfino na kadencję 2015 – 2019 i podjąłem czynności w celu  zorganizowania wyborów. 

2. W wyniku przeprowadzonego zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki 
na dystrybucję energii elektrycznej, podpisałem umowę na świadczenie tych usług z 
firmą ENEA Operator Sp. z o.o. z siedziba przy ul. Strzeszyńskiej 58, 60-479 Poznań. 

3. Ogłosiłem zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie 
powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie 
przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych i zwrotów (listów), 
które będą realizowane na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących 
przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo 
pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529). Najkorzystniejszą ofertę złożyła Poczta Polska 
S.A. 

4. W wyniku przeprowadzonego zamówienia publicznego o wartości do 30 000 euro  
na dostawę materiałów biurowych dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, 
podpisałem umowę z firmą „Papcom” s.c. z siedzibą w Szczecinie  ul. Kozia 18, 

5. W wyniku przeprowadzonego zamówienia publicznego o wartości do 30 000 euro  
na zakup i dostawę artykułów spożywczych dla potrzeb Urzędu Miasta  
i Gminy w Gryfinie, funduszu sołeckiego i innych organizacji podpisałem umowę  
z Panią Halina Lebiodą prowadzącą działalność gospodarczą pn. „Sklep  
Spożywczo-Warzywny Halina Lebioda” z siedzibą w Gryfinie przy ul. Kościelnej 16/A 
oraz ze spółką z o.o. „Tropik” z siedzibą przy ul. 9 Maja 14 

6. Złożyłem Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych roczne sprawozdanie  
o udzielonych zamówieniach publicznych za 2014 r. 

 
W zakresie obsługi Rady Miejskiej: 

 
1. Wydałem Zarządzenie Nr.120.5.2015 z dnia 3 lutego 2015 r. w sprawie określenia 

odpowiedzialnych za realizację uchwał podjętych na sesji w dniu 29 stycznia 2015 r. 
2.  Na ostatniej sesji radni zgłosili 59 interpelacji. Pismem z dnia 9 lutego 2015 r. określiłem 

odpowiedzialnych za przygotowanie odpowiedzi. 
 

W zakresie informacji i promocji: 
 

1. Współorganizowano uroczystości okolicznościowe (druk zaproszeń, plakatów, obsługa 
     medialna, relacje www).  
2. Uaktualniano stronę www.gryfino.pl. 
3. Współpracowano ze stowarzyszeniami w ramach realizacji zadań statutowych  
    (zaproszenia, materiały graficzne).  
4. Tworzenie własnych artykułów prasowych dot. tematyki turystycznej, inwestycyjnej, 
    bieżącej pracy wydziałów. 
5. Wsparcie akcji lokalnych twórców. 
6. Wsparcie informacyjne uczniów, studentów w ramach zbierania materiałów 
    informacyjnych o gminie i regionie w oparciu o materiały własne biura. 
7. Tworzenie bazy dokumentacji fotograficznej gminy (walory turystyczne, działania 
    placówek, jednostek, postęp inwestycji). 
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W zakresie działalności Gryfińskiego Domu Kultury: 
 

termin nazwa imprezy miejsce 
19-30 

stycznia 
Ferie w mieście 2015 (zajęcia artystyczne, 
turystyczne, spektakl teatralny, specjalne 
projekcje Kina Gryf) 

Gryfiński Dom Kultury, 
Pałacyk pod Lwami 

19-31 
stycznia 

Ferie w świetlicach wiejskich 2015  wszystkie świetlice wiejskie 

19-30 
stycznia 

Półkolonie zimowe w Pałacyku pod Lwami 
oraz Zespole Szkół w Gardnie 
współorganizowane z TPD 

Pałacyk pod Lwami, 
Zespół Szkół w Gardnie 

30-31 
stycznia 

akcja charytatywna świetlic wiejskich w 
Borzymiu, Czepinie, Krzypnicy i Sobieradzu 
„Napełnij moją miskę” na rzecz Gryfińskiego 
Kojca 

Borzym, Czepino, 
Krzypnica, Sobieradz, 
Gryfino 

1 lutego spektakl i spotkanie z Anną Seniuk Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 

3 lutego otwarcie wystawy przedmiotów z filcu 
wykonanych przez gryfińską Pracownię 
Mamofaktura 

Centrum Informacji 
Turystycznej 

4 lutego obsługa techniczna wykładu Gryfińskiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku 

Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 

10 lutego obsługa techniczna uroczystości 75. 
rocznicy masowych deportacji na Sybir 

Golgota Wschodu, 
Cmentarz Komunalny w 
Gryfinie 

14 lutego Szachy w Pałacyku - Grand Prix Gryfina 
2015 - turniej drugi 

Gryfiński Dom Kultury 
Pałacyk pod Lwami 

14 lutego zabawa karnawałowo-walentynkowa w 
Krajniku 

Świetlica Wiejska 
w Krajniku 

14 lutego Zabawa walentynkowa w Mielenku 
Gryfińskim 

Świetlica Wiejska 
w Mielenku Gryfińskim 

16 lutego wynajem sali widowiskowej: Kinowe 
Spotkania Młodych 

Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 

17 lutego miejsko-gminne eliminacje Małego 
Konkursu Recytatorskiego 

Gryfiński Dom Kultury 
Pałacyk pod Lwami 

17 lutego dodatkowy seans filmowy dla szkół Gryfiński Dom Kultury 
Kino Gryf 

17 lutego Śledzik Stowarzyszenia Seniorów Radość Świetlica Wiejska Zagroda 
W Daleszewie 

18 lutego dodatkowy seans filmowy dla szkół Gryfiński Dom Kultury 
Kino Gryf 

18 lutego otwarcie wystawy fotograficznej „Afryka” 
Dariusza Torebko 

Centrum Informacji 
Turystycznej 

19 lutego premiera interaktywnej lekcji o Stanisławie 
Ignacym Witkiewiczu 

Gryfiński Dom Kultury 
Scena pod Lwami 

19 lutego – 
1 marca 

9. Gryfiński Festiwal Miejsc i Podróży 
Włóczykij 
(spotkania z podróżnikami, koncerty, 
degustacja kuchni świata, kino świata, Bal 
Włóczykija, wycieczki, Włóczykij Trip 
Extreme – rajd pieszy na 50 i 100 km) 

Gryfiński Dom Kultury 
budynek byłej piekarni 
Pub Wrota do Sławy 
okolice Gryfina 

21 lutego powiatowe eliminacje Małego Konkursu 
Recytatorskiego i Ogólnopolskiego 
Konkursu Recytatorskiego 

Gryfiński Dom Kultury 
Pałacyk pod Lwami 
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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 w obu budynkach 
GDK oraz salę widowiskową z obsługą techniczną w celu przeprowadzenia wykładów; 
Kino Gryf realizowało zaplanowane wcześniej repertuarowe projekcje filmowe. 

 
 zachęcamy do odwiedzania strony internetowej: www.gdk.com.pl, gdzie można odnaleźć 

szczegółowe informacje dotyczące działalności Gryfińskiego Domu Kultury i świetlic 
wiejskich 

 informujemy, że zespoły artystyczne, Kino Gryf oraz najważniejsze nasze imprezy 
posiadają swoje strony internetowe, w tym także na portalu społecznościowym Facebook 

 
W zakresie Biblioteki Publicznej: 

 
Dział Zbiorów Specjalnych 
22 lutego – spotkanie z historykiem, publicystą Leszkiem Żebrowskim pod tytułem „Żołnierze 
wyklęci”. Liczba uczestników – 90 osób. 
22 lutego – wystawa w Klubie Nauczyciela pod tytułem „Żołnierze wyklęci”. 
23 lutego – otwarcie wystawy obrazów Witkacego w galerii „Mansarda” z okazji 130 rocznicy 
urodzin artysty. 
 
Oddział Dziecięcy 
29 stycznia - „Filip z tęczą w kieszeni” – zajęcia biblioterapeutyczne wzmacniające poczucie 
własnej wartości. Liczba uczestników – 23 osoby. 
29 stycznia - „Sztuka do drzwi bajki puka” – warsztaty tworzenia bajki z kartami dialogowymi 
KLANZA. Liczba uczestników – 23 osoby. 
29 stycznia – konkurs „Koło fortuny”. Liczba uczestników – 23 osoby. 
29 stycznia - Głośne czytanie z Gryfusiem książki S.Jennings – „Franklin i lekcje muzyki”. 
Liczba uczestników – 21 osób. 
29 stycznia – konkurs karaoke „Rodzinne duety”. Liczba uczestników – 20 osób. 
30 stycznia - „Serce lasu” – spektakl teatralny w wykonaniu aktorów z Teatru Edukacji i 
Profilaktyki MASKA z Krakowa w Klubie Nauczyciela przy ul. Kościuszki 17. Liczba 
uczestników – 60 osób. 
30 stycznia - „Japońska skrzynka KAMISHIBAI” – warsztaty teatralne. Liczba uczestników – 
24 osoby. 
30 stycznia – konkurs „Bajkowe kalambury”. Liczba uczestników – 24 osoby. 
30 stycznia - Zabawy z chustą i chustkami do żonglowania KLANZA. Liczba uczestników – 
24 osoby. 
Filia w Wełtyniu. 
31 stycznia – spotkanie z ks. dr Janem Mazurem p.t. „Mistyka wsi”. Liczba uczestników – 30 
osób. 

 
Zaproszenia, spotkania, konferencje Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino: 

 
Termin Wydarzenie Miejsce 

29 stycznia  Odprawa roczna Policji Sala audiowizualna  
w Starostwie Powiatowym w 

Gryfinie  
30 stycznia  Spotkanie Noworoczne  Niemiecko-Polski Ośrodek 

Landhof ARCHE w Gross 
Pinnow  

3 lutego Spotkanie inicjujące współpracę 
samorządu powiatowego z gminami 

Sala audiowizualna Starostwa 
Powiatowego 
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powiatu gryfińskiego  w Gryfinie  
4.02. Złote gody pp. Edyty i Bronisława 

Dworzyńskich  
Sala ślubów Urzędu Stanu 

Cywilnego w Gryfinie  
5-6.02. Konferencja poświęcona Oskarowi 

Kolbergowi + spotkanie noworoczne  
z przedsiębiorcami ziemi 

raciechowickiej  

Gmina Raciechowice  

10.02. Obchody 75 rocznicy I masowej 
deportacji Polaków z Kresów 

Wschodnich  

Cmentarz Komunalny – 
Golgota Wschodu  

11.02. Uroczystość wręczenia Krzyża 
Zasługi dla konsula Bartłomieja 

Sochańskiego  

Stary Ratusz na Podzamczu w 
Szczecinie  

14.02. Bal charytatywny Polskiego 
Stowarzyszenia na Rzecz Osób  
z Upośledzeniem Umysłowym  

Centrum Konferencyjno-
Gastronomiczne WODNIK w 

Gryfinie  
16.02. Zebranie Towarzystwa Przyjaciół 

Dzieci  
Gimnazjum, ul. Iwaszkiewicza 

70  
16.02. Zebranie wiejskie sołectwa Stare 

Brynki  
Świetlica wiejska  

w Starych Brynkach  
17.02. Spotkanie z dyrektorami szkół i 

przedszkoli  
Klub Nauczyciela  

19.02. Wyborcze zebranie wiejskie sołectwa 
Mielenko  

Świetlica w Mielenku  

19.02. 9. Gryfiński Festiwal Miejsc i Podróży 
WŁÓCZYKIJ 

sala widowiskowa w GDK 

20.02. Wyborcze zebranie wiejskie sołectwa 
Radziszewo  

Remiza strażacka  
w Radziszewie 

21.02. Zawody pływackie w Wieloboju 
Sprinterskim „Fliegel Sprint”  

Centrum Wodne LAGUNA  

23.02. Spotkanie Polsko-Niemieckiej Grupy 
Sterującej  

Urząd Gminy Banie  

26.02. Spotkanie z Prezesem PGE Siedziba PGE  
w Bełchatowie 

 
 

 
 

Gryfino, dnia 25 lutego 2015 r.    
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino 
 
       Mieczysław Sawaryn  

 
 


