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W zakresie gospodarki nieruchomościami i działalności gospodarczej: 
 
1. Przyjąłem 115 zgłoszeń do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, 
2. wydałem 3 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia  

w miejscu i poza miejscem sprzedaży, 
3. wydałem 3 zezwolenie na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych, 
4. wydałem 4  decyzje w sprawie zatwierdzenia projektów podziału nieruchomości, 
5. wydałem 6 zawiadomień o nadaniu numeru porządkowego dla nieruchomości 

położonych na terenie Miasta i Gminy Gryfino, 
6.  wydałem  53 umowy obejmujące dzierżawę nieruchomości gminnych, 
7.  zawarłem 3 umowy notarialne o ustanowieniu służebności przesyłu w związku  

 z lokalizacją na gruntach gminnych urządzeń infrastruktury technicznego uzbrojenia 
terenu – służebności odpłatne – 10.169 zł netto, 

8. wydałem 1 decyzję w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, 
obejmującego nieruchomość przeznaczoną na cele mieszkaniowe, w prawo własności  
z zastosowaniem bonifikaty w opłacie za to przekształcenie ustalonej na łączną kwotę – 
4.500,00 zł. Opłatę rozłożono na 6 rat rocznych podlegających oprocentowaniu przy 
zastosowaniu stopy redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski, 
naliczanej od nieuiszczonej części opłaty, 

9. ustanowiłem nieodpłatną służebność gruntową – dojazdu i dojścia w działce gminnej 
oznaczonej nr 28/1, położonej w obrębie ewidencyjnym Stare Brynki, na rzecz 
każdoczesnego właściciela działek nr 32/25 oraz 32/4, 

10. wystąpiłem do Wojewody Zachodniopomorskiego z wnioskiem o przekazanie prawa 
własności nieruchomości gruntowych po nieczynnych liniach kolejowych, będących 
obecnie w użytkowaniu wieczystym Gminy Gryfino. 

 
W zakresie planowania przestrzennego, strategii, rozwoju i inwestycji; 

 
Realizując zadania z zakresu planowania przestrzennego: 
1. Wydałem: 

- 11 decyzji o warunkach zabudowy, 
- 2 postanowienia opiniujące wstępny projekt podziału nieruchomości, 
- 6 wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 
- 49 zaświadczeń z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 
- w dniu 24 czerwca 2015 r. wchodzi w życie miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego terenu w obrębie 4 miasta Gryfino rejon ul. Artyleryjskiej. 
2. W związku z przystąpieniem do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków 
      zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino w poszczególnych sołectwach 
      odbywały się spotkania informacyjne dotyczące procedury sporządzania dokumentu. 
      Harmonogram spotkań został podany do publicznej wiadomości poprzez publikacje na 

stronie internetowej UMIG, w prasie lokalnej (Nowe 7 Dni Gryfina) oraz poprzez 
ogłoszenia na tablicach ogłoszeń w poszczególnych miejscowościach. W czerwcu 2015 
r. odbyły się ostatnie spotkania w miejscowościach: Steklinko, Nowe Czarnowo, Żórawie, 
Pniewo, Włodkowice, Steklno i Gryfino. 

3. W dniu 2 czerwca 2015 roku odbyło się spotkanie podsumowujące realizację przez 
miasto Schwedt nad  Odrą i gminę Gryfino wspólnego projektu w ramach programu 
INTERREG IVA: Centrum Turystyki Wodnej w Schwedt nad Odrą i nabrzeże 
śródmiejskie w Gryfinie. Na spotkaniu  zaprezentowane zostały najważniejsze etapy 
polsko-niemieckiego projektu oraz przebieg ich realizacji. Przedstawiono również plany 
kontynuacji współpracy transgranicznej i wykorzystania wspólnie stworzonej po obu 
stronach Odry infrastruktury turystycznej oraz odbyła się projekcja wspólnego filmu 
promującego projekt.  

 
 
 



  

Realizując zadania z zakresu inwestycji: 
1. Na bieżąco trwają prace realizowane na podstawie Porozumienia z Przedsiębiorstwem 

Usług Komunalnych Sp. z o.o. z Gryfina związane z remontami, przejezdnością, 
bieżącym utrzymaniem i konserwacją dróg gminnych wraz z oznakowaniem oraz 
kanalizacją deszczową.  

2. Odbyła się kontrola Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie na 
zakończenie realizacji projektu pn. „Infrastruktura łącząca dla polskich i niemieckich gmin 
i miast: Mark Landin, Brussow, Carmzow-Wallmow, Schenkenberg, Schonfeld, 
Mescherin, Angermunde, Schwedt/Oder, Banie, Cedynia, Chojna, Gryfino, Kołbaskowo, 
Stare Czarnowo, Trzcińsko Zdrój” 

3. Dokonałem odbioru zadania pn. „Montaż systemu monitoringu wideo placu 
rekreacyjnego w m. Żórawie”. 

4. Zleciłem montaż systemu monitoringu wideo placu zabaw, sceny plenerowej oraz 
zewnętrznego placu przy świetlicy wiejskiej w m. Czepino, 

5. Zleciłem wykonanie robót zduńskich, polegających na przestawieniu pieców kaflowych 
o łącznej kubaturze 4,23 m2 w lokalach komunalnych przy: ul. Pyrzyckiej 1/3 w Gardnie, 
ul. Szkolnej 15 w Żabnicy; ul. Łużyckiej 26/3 w Gryfinie; ul. Kościelnej 22/1 w Gryfinie; ul. 
Kościuszki 22/4 w Gryfinie. 

6. Zleciłem wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wyposażenie piętra 
nowego budynku Zespołu Szkół przy ul. Gryfińskiej 19 w Chwastnicy w hydrant 
wewnętrzny Ø 25 z wężem półsztywnym. 

7. Zleciłem obsługę imprezy plenerowej przy placu zabaw w miejscowości Borzym w dniu 
06.06.2015 od godziny 11:00 do godziny 04:00 w dniu 07.06.2015. Zakres zgodny 
z przedłożoną ofertą z dnia 03.06.2015 r. 

8. Podpisałem umowę na opracowanie dokumentacji technicznej na wydzielenie 
pomieszczenia łazienki w lokalu komunalnym przy ul. Targowej 11/3 w Gryfinie, dz. nr 
58, obręb 3 m. Gryfino, 

9. Odebrałem roboty budowlane związane z remontem sieci kanalizacyjnej na terenie 
Przedszkola nr 1 przy ul. Wojska Polskiego 11 w Gryfinie”. 

 
W zakresie gospodarki komunalnej, mieszkaniowej i ochrony środowiska: 

 
w zakresie ochrony przyrody: 
1. wydałem 6 decyzji zezwalających na usunięcie drzew, 
2. wystąpiłem do Starosty Gryfińskiego z 4 wnioskami o wydanie zezwolenia na usunięcie 

drzew z nieruchomości gminnych, 
3. wystąpiłem do Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 

w Szczecinie z 1 wnioskiem o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu 
nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków, 

4. przekazałem innym organom do rozpatrzenia wg właściwości 4 wnioski o wydanie 
zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów, 

5. przesłałem do Samorządowego Kolegium Odwoławczego 2 wnioski o wydanie 
zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów celem wyznaczenia organu właściwego do 
ich rozpatrzenia, 

6. wezwałem 2 wnioskodawców do wystąpienia do Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska w Szczecinie celem uzyskania zezwolenia na odstępstwo od zakazów 
obowiązujących w stosunku do chronionych gatunków zwierząt, 

7. wydałem posiadaczom nieruchomości gminnych 4 zgody na usunięcie drzew rosnących na 
terenie tych nieruchomości, 

8. wydałem 2 postanowienia o zawieszeniu postępowań administracyjnych o wydanie 
zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów z terenów nieruchomości, 

9. dokonałem zakupu kosiarki, kosy spalinowej oraz materiałów eksploatacyjnych w ramach 
środków finansowych funduszu sołeckiego; 

 
 



  

w zakresie gospodarki mieszkaniowej: 
sporządziłem projekt listy mieszkaniowej na okres 2015/2016; 
 
w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami: 
1. wszcząłem 1 postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

zgody na realizację przedsięwzięcia, 
2. ogłosiłem konsultacje społeczne w sprawie opracowania „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla 

Gminy Gryfino” wraz z „Prognozą Oddziaływania na Środowisko projektu Planu Gospodarki 
Niskoemisyjnej dla Gminy Gryfino”,  realizowanych w ramach Stowarzyszenia Szczecińskiego 
Obszaru Metropolitalnego; 

 
w zakresie utrzymania cmentarzy: 
zawarłem umowę bieżącego utrzymania terenu cmentarza wojennego żołnierzy Armii 
Radzieckiej; 
 
w zakresie gospodarki komunalnej: 
1. dokonałem zamówienia gabloty informacyjnej w ramach środków finansowych funduszu 

sołeckiego; 
2. zleciłem montaż dystrybutora na zestawy higieniczne dla zwierząt na terenie Gryfina. 
 

W zakresie edukacji i spraw społecznych: 
 
1. W dniu 28 maja 2015 r. zawarłem porozumienie z Ministrem Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego w sprawie utworzenie i prowadzenia od dnia 1 września 2015 r. Szkoły 
Muzycznej I stopnia w Gryfinie. 

2. Zatwierdziłem projekty arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2015/2016 dla 8 szkół 
i 5 przedszkoli prowadzonych przez Gminę Gryfino. 

3. Wydane zostało zarządzenie Nr 120.37.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino  
z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie powołania komisji konkursowych do 
przeprowadzenia konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów: 
1.  Szkoły Podstawowej Nr 2 im. kpt. ż. w. Mamerta Stankiewicza w Gryfinie, 
 ul. 9 Maja 4, 74-100 Gryfino. 
2. Szkoły Podstawowej im. Małych Zesłańców Sybiru w Radziszewie, 
 Radziszewo, ul. Szczecińska 54, 74-100 Gryfino. 
3. Szkoły Podstawowej im. Księcia Barnima I w Żabnicy, 
 Żabnica, ul. Długa 20, 74-100 Gryfino. 
4. Przedszkola Nr 2 z oddziałami żłobkowymi im. Misia Uszatka w Gryfinie, 
 ul. B. Krzywoustego 5, 74-100 Gryfino. 

4.   W zakresie działań promocyjnych wsparłem działania Centrum Aktywności Lokalnej w   
      Gryfinie, działania stowarzyszeń, administrowano stronami promocyjnymi gminy. 
5. Wsparłem organizację polsko-niemiecko-francuskich spotkań młodzieży „Kulturalny 

trójkąt”, które odbędą się w dniach 6-13 lipiec 2015 r. 
6. Objąłem patronatem wydarzenia: XI Gryfiński Koncert Organowy, Żabnickie Lato z 

Rybką. Wsparłem organizacyjnie wydarzenia: 70-lecia Ligi Obrony Kraju, Gryfiński Dzień 
Dziecka oraz imprezy organizowane w poszczególnych sołectwach. 

7. Podsumowałem działania związane ze stworzeniem raportu z II badania współpracy 
międzysektorowej przeprowadzonego w samorządzie metodą lokalnego indeksu 
współpracy. 

8.  Rozpocząłem działania dotyczące Karty Dużej Rodziny związane  
z przyjmowaniem i realizowaniem wniosków. 

9. Włączyłem się w organizację Europejskiego Tygodnia Sportu w dniach 26.05.2015 – 
01.06.2015 r. promując działania organizowane przez mieszkańców na rzecz zdrowego 
stylu życia poprzez ruch. 

10. Złożyłem ofertę na ogólnopolski konkurs pt. „Dziewczyny mierzą wysoko”. Oferta została 
rozstrzygnięta pozytywnie i w Gminie Gryfino zostaną przeprowadzone bezpłatnie 



  

warsztaty w miesiącu czerwcu i wrześniu. Beneficjentami projektu są uczniowie 
gimnazjum w Chwarstnicy. Warsztaty obejmują przeprowadzenie zajęć WenDo - 
samoobrona i asertywność dla dziewcząt oraz warsztatu równościowego dla dziewcząt i 
chłopców w wieku. 

11. Zorganizowałem wyjazd studyjny dla Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Gryfino do 
spółdzielni socjalnych z powiatu pyrzyckiego. 

12. Na terenie Gminy Gryfino gościłem Panią Podsekretarz Stanu Elżbietę Seredyn oraz z 
mojej inicjatywy Wicepremiera Janusza Piechocińskiego. 

 
W zakresie spraw organizacyjnych: 

 
1. Wydałem zarządzenie Nr 120.34.2015 z dnia 1 czerwca 2015 r. zmieniające zarządzenie 

w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta  i Gminy  
w Gryfinie. Podyktowana to było zmianami organizacyjnymi w Urzędzie Miasta  
i Gminy w Gryfinie polegającymi na przejęciu z Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Gryfinie zadania związanego z Kartą Dużej Rodziny.  

2. wydałem zarządzenie 120.33.2015 z dnia 1 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Komisji 
Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia dwóch naborów na wolne stanowiska urzędnicze 
w Wydziale Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji  
– Referat Inwestycji i Funduszy Europejskich tj. stanowisko ds. pozyskiwania środków 
zewnętrznych na realizację inwestycji i remontów oraz stanowisko  
ds. remontów i inwestycji. 

3. wydałem Nr 120.32.2015 z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego  
od pracy w Urzędzie Miasta i Gminy  w Gryfinie za święto przypadające w sobotę. 

4. wydałem zarządzenie 0050.83.2015 z dnia 10 czerwca 2015r. w sprawie zarządzenia 
wyboru sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Parsówek na kadencję 2015 - 2019.  
W związku z powyższym w dniu 22 czerwca br. odbyły się wybory, w wyniku których 
sołtysem została ponownie Pani  Beata Olech-Budzik.  

5. wydałem zarządzenie Nr 120.40.2015 z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie powołania 
komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu i zakończenia służby 
przygotowawczej. Ustawa o pracownikach samorządowych nakłada obowiązek 
zorganizowania służby przygotowawczej dla osób podejmujących po raz pierwszy pracę 
w jednostkach samorządu terytorialnego. W związku z tym, że w Urzędzie Miasta i 
Gminy w Gryfinie zorganizowano służbę przygotowawczą dla jednej osoby w Wydziale 
Edukacji i Spraw Społecznych - Referat Spraw Społecznych, należało powołać komisję 
egzaminacyjną, która przeprowadzi egzamin i zakończy procedury wymagane przy 
organizacji służby przygotowawczej.  

 
W zakresie spraw obywatelskich: 

 
Realizacja zadań z zakresu dowodów osobistych  
Przyjąłem  337 wniosków o wydanie dowodu osobistego.  
Wydałem 363 dowodów osobistych 
Przyjąłem 46 zgłoszeń o utracie dowodu osobistego.  
 
Realizacja zadań z zakresu ewidencji ludności    
Udzieliłem odpowiedzi na 46 wniosków o udostępnienie danych z ewidencji ludności,  
wydałem 63 zaświadczeń o zameldowaniu mieszkańców naszej gminy. 
 
Po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego wydałem 1 decyzję o wymeldowaniu 
z pobytu  stałego. 
 

W zakresie podatków i opłat lokalnych: 
 

1.  przeprowadziłem 139 postępowań, zakończonych decyzjami  podatkowymi,  



  

2.  przyjąłem i zweryfikowałem 105 deklaracji w sprawie opłaty za gospodarowanie 
  odpadami   komunalnymi, 

3.  wydałem 26 postanowień o zarachowaniu wpłaty w sprawach z zakresu podatków i opłat 
  lokalnych, 

4.  w związku z zaległościami w zapłacie kar grzywien nałożonych w drodze mandatów 
  karnych, skierowałem do dłużników 38 upomnień, a w 21 przypadkach skierowałem do 
  egzekucji tytuły wykonawcze, 

5. w związku z zaległościami podatkowymi wystawiłem i skierowałem do podatników 15 
  upomnień oraz skierowałem do egzekucji 68 tytułów wykonawczych, 

6.  przyjąłem i zweryfikowałem 35 deklaracji na podatek od środków transportowych, 
7. przyjąłem i zweryfikowałem łącznie 23 deklaracje w sprawie podatku od nieruchomości 

  oraz podatku rolnego, 
8.  przeprowadziłem 12 postępowań w sprawach ulg w spłacie należności,  
9.  wydałem 9 zaświadczeń w sprawach z zakresu podatków i opłat lokalnych. 

 
W zakresie obsługi Rady Miejskiej: 

 
1. Wydałem Zarządzenie nr 120.35.2015 z dnia 2 czerwca 2015 r. w sprawie określenia  

  odpowiedzialnych za realizację uchwał podjętych na sesji w dniu 28 maja 2015 r. 
2. Na ostatniej sesji radni zgłosili 46 interpelacji. Pismem z dnia 10 czerwca 2015 r. 

  określiłem odpowiedzialnych za przygotowanie odpowiedzi na te interpelacje. 
 

W zakresie działalności Gryfińskiego Domu Kultury: 
   
termin nazwa imprezy miejsce 

29 maja obsługa techniczna uroczystości 
wmurowania kamienia węgielnego pod 
budowę nowego budynku komendy policji w 
Gryfinie (nagłośnienie uroczystości) 

Gryfino 
miejsce budowy 

29 maja nagrody dla podopiecznych pracowni 
plastycznej Małgorzaty Ragan: 
1/ Justyna Białek została nagrodzona II 
miejscem w kategorii wiekowej klas I-III w 
Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym "Mój 
przyjaciel Reksio"  w Rzeszowie; 
2/ Wiktoria Tyszkiewicz zajęła II miejsce 
za najlepszą pracę ręczną w kategorii dzieci 
i młodzieży w wieku szkolnym w 
ogólnopolskim konkursie Spotkania ze 
Smoczą Buźką 2015 w Częstochowie; 
3/ Amelia Grzywacz została nagrodzona za 
swoją pracę nadesłaną na konkurs 
Rowerem przez Kraków w kategorii 6-7 lat. 
Organizatorem konkursu był Klub Kultury 
Przegorzały 

 
 
Rzeszów, 
Muzeum Dobranocek 
 
 
Częstochowa, 
portal Szkolnastrona.pl 
 
 
Klub Kultury Przegorzały 

29 - 30 
maja 

I edycja projektu Teatr przez cały rok: 
pokazy małych spektakli teatralnych (m.in. 
spektakli Teatru Uhuru) 

Gryfiński Dom Kultury 
Pałacyk pod Lwami 

30 maja współorganizacja festynu pn. 70-lecie 
osadnictwa na naszych ziemiach (obsługa 
techniczna, występ Kapeli Ludowej 
Borzymianka) 

plac przy Świetlicy Wiejskiej 
w Starych Brynkach 

30 maja obsługa plastyczna festynu Mielenko Gryfińskie 
30 maja „Pierwsze spotkanie z teatrem” - impreza z 

okazji Dnia Dziecka, parada ulicami 
Sobieradz, 
świetlica wiejska 



  

miejscowości 
30 maja występ Teatru Tańca Ego Vu podczas 

inauguracji sceny plenerowej teatru 
Uckermärkischen Bühnen Schwedt 

Schwedt, Niemcy 

30 maja występ Teatru Tańca Ego Vu podczas 
imprezy artystycznej Kalejdoskop 

Szczecin 
Klub Hormon 

1 czerwca cztery dodatkowe seanse filmowe dla szkół i 
przedszkoli 

Gryfiński Dom Kultury 
Kino Gryf 

1 czerwca Gryfiński Dzień Dziecka Gryfino 
nabrzeże 

1 czerwca impreza z okazji Dnia dziecka Świetlica Wiejska Zagroda 
w Daleszewie 

2 czerwca obsługa techniczna uroczystości Gryfino 
Przedszkole Iskierka 

5 czerwca obsługa techniczna festiwalu Zgryfiada Gryfino 
Zespół Szkół 
Ogólnokształcących 

6 czerwca współorganizacja rodzinnego festynu z 
okazji Dnia Dziecka; występ zespołów 
Desire, Cantare, oraz sióstr Żurowskich, 
Patrycji Smoleń, Klaudii Dudak, Roksany 
Aftyka i Agnieszki Żuber 

Borzym, 
świetlica wiejska 

6 czerwca występ Teatru Eliksir na festiwalu Senioralia 
2015 

Goleniów 

7 czerwca występ Teatru Tańca Ego Vu oraz zespołu 
tańca współczesnego Fajber-Flex podczas 
Wojewódzkiego Przeglądu Zespołów 
Tanecznych 

Szczecin 
hala Opery na Zamku 

7 czerwca występ grupy tanecznej Arkan Contry ze 
Świetlicy Wiejskiej Zagroda w Daleszewie 
podczas Międzynarodowych Targów 
Inkontakt w Schwedt 

Schwedt 

9 czerwca obsługa techniczna przedstawienia 
rodziców i nauczycieli dla dzieci z 
Przedszkola Nr 2 w Gryfinie 

Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 

9 czerwca pierwsza runda Turnieju Tenisa Stołowego 
o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino 

Świetlica Wiejska 
W Starych Brynkach 

10 czerwca XXV Międzynarodowy Festiwal Sztuki 
Pięknej  ColorArt 2015: nagrody dla 
Aleksandry Szewczuk i Klaudii Kowalskiej z 
pracowni plastycznej Małgorzaty Ragan 

Goleniów 

11 czerwca wernisaż wystawy Koła Modelarskiego Ligi 
Obrony Kraju działającego przy Szkole 
Podstawowej Nr 1 w Gryfinie 

Centrum Informacji 
Turystycznej 

11 - 12 
czerwca 

obsługa techniczna jubileuszu 5-lecia 
Gryfińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
oraz towarzyszącej mu konferencji 
naukowej i pokazów artystycznych 

Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 

12 czerwca współorganizacja imprezy charytatywnej 
„Podarujmy im trochę świata!”; występ 
zespołów Desire, Ad-Hoc, sióstr Żurowskich 
oraz Tadka Wasilewskiego 

Gryfino, 
Pub "Wrota do sławy" 

12 czerwca udział Elżbiety Kasprzyk ze Świetlicy 
Wiejskiej w Bartkowie w niemieckiej 

Rüdnitz, 
Niemcy 



  

miejscowości Rüdnitz w ramach współpracy 
transgranicznej 

13 czerwca współorganizacja 6. Gminnego 
Amatorskiego Turnieju Piłki Nożnej o 
Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino 

Krzypnica, 
boisko piłkarskie i świetlica 
wiejska 

13 czerwca obsługa techniczna uroczystości 70-lecia 
LOK 

Gryfino, 
nabrzeże 

13 czerwca obsługa techniczna pikniku artystycznego 
Fundacji PGE i Domu Pomocy Społecznej 
w Nowym Czarnowie 

Gryfino, 
nabrzeże 

13 czerwca animacja zabaw podczas festynu Gardno 
13 czerwca występ grupy tanecznej Arkan Contry ze 

Świetlicy Wiejskiej Zagroda w Daleszewie 
podczas festynu odpustowego w Pniewie 

Pniewo 

14 czerwca pokaz spektaklu Teatru Tańca Ego Vu 
podczas koncertu kończącego sezon 
działalności szkoły tańca High Definition 
Dance Studio 

Szczecin 

15 czerwca dodatkowy seans filmowy dla szkół i 
przedszkoli 

Gryfiński Dom Kultury 
Kino Gryf 

18 czerwca dodatkowy seans filmowy dla szkół i 
przedszkoli 

Gryfiński Dom Kultury 
Kino Gryf 

19 czerwca koncert zespołu tańca współczesnego 
Fajber-Flex 

Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 

19 czerwca pokaz spektaklu Teatru Tańca Ego Vu 
podczas cyklu Wieczory z Teatrem Tańca i 
Scena Ruchu 

Łódź, 
Akademicki Ośrodek 
Inicjatyw Artystycznych 

20 czerwca X Zawody na Orientację o Puchar Dyrektora 
Gryfińskiego Domu Kultury 

Gryfino, 
Grajdołek 

20 czerwca obsługa techniczna koncertu Prywatnego 
Ogniska Muzycznego Bel Canto 

Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 

20 czerwca współorganizacja festynu z okazji 60-lecia 
Klubu Sportowego Rybak / obsługa 
techniczna, koncert zespołu wokalnego 
Desire 

Wełtyń 

23 czerwca obsługa techniczna pokazu spektaklu 
Teatru Bomba Bomba 

Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 

23 czerwca pierwszy koncert  zespołu tanecznego Step 
by Step (obsługa techniczna) 

Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 

24 czerwca drugi koncert  zespołu tanecznego Step by 
Step (obsługa techniczna) 

Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 

25 czerwca dodatkowe seanse filmowe dla szkół i 
przedszkoli 

Gryfiński Dom Kultury 
Kino Gryf 

25 czerwca otwarty pokaz próby spektakli Teatru Tańca 
Ego Vu 

Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 

26 czerwca obsługa techniczna imprezy Noc 
Świętojańska organizowanej przez 
Bibliotekę Publiczną w Gryfinie / występ 
Kapeli Ludowej Borzymianka 

Gryfino, 
plaża 

26-27 
czerwca 

pokaz spektakli Teatru Tańca Ego Vu 
podczas festiwalu Scena Tańca 
Współczesnego Space w Toruniu 

Toruń 

27 czerwca pokaz spektaklu „Shirley Valentine” w 
wykonaniu Izabeli Noszczyk (aktorki Teatru 

Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 



  

Jaracza w Łodzi) 
29 czerwca 

– 
28 sierpnia 

Twórcze wakacje 2015 w Gryfińskim Domu 
Kultury i świetlicach wiejskich (cykl 
pięciodniowych warsztatów) 

Gryfiński Dom Kultury, 
Pałacyk pod Lwami, 
szesnaście świetlic 
wiejskich 

29 czerwca 
– 

10 lipca 

półkolonie z Gryfińskim Domem Kultury Gryfiński Dom Kultury 
Pałacyk pod Lwami 

 
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: 

Oddział Dziecięcy: 
 

Termin nazwa  miejsce 
28 maja „Wszystkie dzieci nasze są”  
28 maja „Życie i twórczość Astrid Lindgren” dzieci od 4 do 8 

lat z mami 
 Głośne czytanie z Gryfusiem fragmentów książki 

A.Lindgren-„Pippi wchodzi na pokład” 
-,,- 

 Skarpety dla Pippi-zajęcia plastyczne -,,- 
 Lekcja chodzenia wspak -,,- 
1-6 czerwca XIV Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom „CAŁA 

POLSKA CZYTA W BIBLIOTEKACH” 
 

1 czerwca Inauguracja XIV OTCD  czytaniem „Lokomotywy” J. 
Tuwima przez p. Mieczysława Sawaryna – Burmistrza 
Miasta i Gminy Gryfino oraz p. Pawła Nikitińskiego – 
Zastępcę Burmistrza Miasta   i Gminy Gryfino 

kl. Ib z SP Nr 2 
oraz gr. 

„Zajączki” z 
Przedszkola Nr 4 
z nauczycielkami 

i rodzicami 
 Świętujemy 70 lat Pippi Pończoszanki! 

„Czy znasz Pippi Pończoszankę?”                                  
czytali Ewa Sznajder – Sekretarz Miasta i Gminy 
Gryfino i Mieczysław Sawaryn – Burmistrz Miasta i 
Gminy Gryfino                                                                  

-,,- 

 Głośne czytanie przez rodziców książki A.Lindgren – 
„Dzieci z Bullerbyn” 

dzieci od 2 do 8 
lat z rodzicami 

 ”W rytmie afrykańskiej przyrody”                                     
koncert bajkowy na Dzień Dziecka w wykonaniu 
artystów z Agencji Artystycznej „Pro Musica”  z 
Pilchowa                                                                         

-,,- 



  

2 czerwca Historia z czułkami - "Świerszczyk" kończy 70 lat! 
czytała Janina Nikitińska – emerytowana bibliotekarka   

grupy: „Mądrale” i 
„Ważniaki” z 
Prywatnego 
Przedszkola 
„Iskierka” z 

nauczycielkami 
 „Gazetkowa orkiestra”, „Mali cyrkowcy”, „Taniec 

przyklejaniec” – gazetkowe zabawy ruchowe 
-,,- 

3 czerwca  150 lat "Alicji w Krainie Czarów" L. Carrolla! 
fragmenty czytała Maria Zalewska – dyrektor 
Gryfińskiego Domu Kultury w Gryfinie                             

uczniowie kl. IIb z 
SP Nr 3 i IIc z SP   

Nr 2 z 
nauczycielkami 

 Zabawy logopedyczne z lusterkami -,,- 
11 czerwca „Biblioteka przyjazne miejsce dla młodego człowieka” uczniowie 

Zespołu Szkół 
Specjalnych w 

Nowym 
Czarnowie z 

nauczycielkami 
 Czytanie wrażeniowe „Bajki o kogucie” z podziałem 

na role 
-,,- 

 Głośne czytanie z Gryfusiem książki Margarity del 
Mazo – „Pazurzak” 

dzieci od 2 do 8 
lat z mamami 

 „Mydło lubi zabawę, czyli dbamy o swój wygląd” -,,- 
 Zabawy ruchowe przy muzyce -,,- 
 Portret Pazurzaka -zajęcia plastyczne -,,- 

 
 
29.05. – Filia Bilioteczna w Wełtyniu - Piknik rodzinny z okazji Dnia Matki i Dnia Dziecka 
 
Filia Biblioteczna w Chwarstnicy - XIV Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom odbywał się 
w dniach 30 maja - 6 czerwca 2015 r. pod hasłem „Cała Polska Czyta w Bibliotekach”. Filia 
Biblioteczna w Chwarstnicy, tradycją lat poprzednich, brała udział w tej akcji. Głównym celem 
tych dni było promowanie czytelnictwa. Bibliotekę odwiedzili uczniowie miejscowej szkoły. 
Dzieciom oraz młodzieży bajki czytały panie: dyrektor, pedagog, psycholog, wychowawca 
świetlicy, bibliotekarki pracujące w bibliotece szkolnej i publicznej oraz uczniowie. 
 
29.05. – Filia Biblioteczna w Wełtyniu - Piknik rodzinny z okazji Dnia Matki i Dnia Dziecka 
 
21.06. – XI Gryfiński Koncert Organowy – W kościele p.w. NNMP na organach zagrał 
Bartłomiej Pudło, absolwent Akademii Sztuki w Szczecinie w klasie organów dra Bogdana 
Narlocha. Drugim wykonawcą był gryfinianin Krzysztof Stempiński, uczeń II klasy Szkoły 
Muzycznej. Koncert sponsorowany był przez  PGE GiEK S.A. Oddział Zespołów Elektrowni 
Dolna Odra. 
 

Zaproszenia, spotkania, konferencje Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino:  
 

Termin nazwa  miejsce 
29 maja Spotkanie z sołtysami  Sala konferencyjna 

Urzędu Miasta i 
Gminy  

01 czerwca Gryfiński Dzień Dziecka  Nabrzeże  
02 czerwca Spotkanie z Podsekretarz Stanu 

 w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Panią 
Sala konferencyjna 

Urzędu Miasta i 



  

Elżbietą Seredyn  Gminy  
06 czerwca Uroczyste otwarcie 11 targów INKONTAKT – pokaz 

osiągnięć regionu Uckermark  
Teatr Miejski  
w Schwedt/O  

09 czerwca Wizyta gości z Niemiec ze szkoły 
 w Bersenbruck i dzieci polskich  

ze Szkoły Podstawowej Nr 2  

Sala konferencyjna 
Urzędu Miasta i 

Gminy  
11 czerwca Konferencja naukowa z okazji 5 rocznicy powstania 

Gryfińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku  
Sala widowiskowa 

GDK  
12 czerwca Walne zebranie członków Stowarzyszenia 

Dolnoodrzańskiej Inicjatywy Rozwoju Obszarów 
Wiejskich  

Sala audiowizualna 
Starostwa 

Powiatowego , ul. 
Sprzymierzonych 4 

13 czerwca Obchody 70 rocznicy powstania Ligi Obrony Kraju  - Plac Barnima  
- kościół p.w. 

NNMP 
- nabrzeże  

13 czerwca III Memoriał piłkarski im. Antoniego Anweilera Stadion miejski 
w Gryfinie  

20 czerwca Rodzinne obchody Dnia Leśnika 2015  Punkt Informacji 
Przyrodniczo-

Leśnej  
w Glinnej  

20 czerwca Obchody jubileuszu 60-lecia Klubu Sportowego 
RYBAK WEŁTYŃ 

Wełtyń  

 
 
 
 

Gryfino, dnia 24 czerwca 2015 r. 
 
       Burmistrz Miasta i Gminy 
           

   Mieczysław Sawaryn 


