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W zakresie gospodarki nieruchomo ściami i działalno ści gospodarczej:  
 

1. Przyjęto 113 zgłoszeń do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 
2. Wydano 2 zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych. 
3. Wydano 4 decyzje o wygaśnięciu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. 
4. Wydano 5 decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu podziału nieruchomości. 
5. Wydano 74 zawiadomienia o nadaniu numeru porządkowego dla nieruchomości, 

położonych na terenie miasta i gminy Gryfino. 
6. Sprzedano na rzecz najemców 2 lokale mieszkalne za łączną  kwotę  – 19.288,17 zł. 
7. Zawarto 4 umowy notarialne o ustanowieniu służebności gruntowych i przesyłu  

w związku z lokalizacją na gruntach gminnych, urządzeń infrastruktury technicznego  
uzbrojenia terenu – służebności odpłatne – 565,00 zł netto. 

8. Wydano 105 umów obejmujących dzierżawę nieruchomości gminnych. 
9. Ustalono odszkodowania na rzecz osób fizycznych w łącznej wysokości 187.100,00 

zł z tytułu przejęcia z mocy prawa na własność Gminy Gryfino nieruchomości 
przeznaczonych pod drogi publiczne gminne. 

10. Ogłoszono I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, 
położonej w obrębie 3 m. Gryfino, w planie zagospodarowania przestrzennego 
funkcja podstawowa związana z portowym przeładunkiem towarów i ich obrotem, ze 
szczególnym uwzględnieniem targu rybnego i działalności rybackiej – cena 
wywoławcza  netto – 130.000,00 zł. 

11.  Sprzedano w drodze rokowań na rzecz osób fizycznych 2 nieruchomości 
przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową, za łączną kwotę 135.500,00 zł płatną w 
następujący sposób: I raty zostały wpłacone przez nabywców przed zawarciem 
aktów notarialnych w łącznej wysokości 75.000,00 zł, pozostałe do spłaty należności 
płatne są w ratach rocznych. 

12. Wydano 5 decyzji w sprawie ustalenia jednorazowych opłat adiacenckich z tytułu 
wzrostu wartości nieruchomości w związku z ich podziałem na łączną kwotę – 
7.488,60 zł 

W zakresie inwestycji i rozwoju:  
 
Realizuj ąc zadania z zakresu rozwoju (BMI.RR): 
1. Trwają prace przygotowawcze do złożenia trzech wniosków  

o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Zachodniopomorskiego dla zadań realizowanych jako Zintegrowane Inwestycje 
Terytorialne Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, tj. „Zintegrowane centrum 
przesiadkowe w Gryfinie”, „Przebudowa dróg lokalnych łączących centrum przesiadkowe 
w Gryfinie z siecią TEN-T”, „Budowa infrastruktury technicznej w celu poprawy 
funkcjonowania i wzrostu konkurencyjności MŚP w rejonie drogi krajowej 31 (ul. 
Pomorska) w Gryfinie”. 

2. Trwają prace mające na celu uzyskanie dofinansowania w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na realizację zadania pn. 
„Poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkół w Gryfinie”. 

3. Trwają prace przygotowawcze do złożenia wniosku o dofinansowanie  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 
w celu realizacji głębokiej, kompleksowej modernizacji energetycznej budynku 
mieszkalnego przy ul. Piastów 23 w Gryfinie. 

4. Złożyłem wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Wyrównywania Różnic Między 
Regionami III – na projekt wymiany posadzki podłogowej na parterze  
w korytarzu szkolnym w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie przy  
ul. Niepodległości 16. 

5. Podpisałem umowę z Fundacją Best Place na opracowanie dokumentu pn. „Strategia 
Promocji Gminy Gryfino” oraz opracowanie „Systemu wdrażania i monitorowania 
Strategii Marki Gminy Gryfino i Strategii Promocji Gminy Gryfino”. 



6. Podpisałem umowę z firmą Landbrand na opracowanie „Systemu Identyfikacji Wizualnej 
Gminy Gryfino”. 

7. Na bieżąco trwają prace przygotowawcze do rozpoczęcia inwestycji przez ZZDW  
w Koszalinie polegającej na budowie ścieżek rowerowych po nieczynnych liniach 
kolejowych – odcinek Gryfino-Chwarstnica-Borzym oraz Mały Borzym do granicy  
z Gminą Banie. 

8. Złożyłem końcowe sprawozdanie z trwałości projektu za rok 2016 dotyczące projektu pn: 
„Rozbudowa Zespołu Szkół w Gryfinie przy ul. Iwaszkiewicza o windę dla osób 
niepełnosprawnych z przedsionkiem oraz zakup środków dydaktycznych”. 

 
Realizuj ąc zadania z zakresu inwestycji (BMI.RI): 
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 opracowaniem dokumentacji projektowej na przebudowę ulic: 
Iwaszkiewicza i 11 Listopada w Gryfinie. 

3. Podpisałem umowę na roboty, związane z budową ulic: Mazurskiej, Limanowskiego, 
Staszica w Gryfinie wraz z umową na nadzór inwestorski. 

4. Podpisałem umowę na opracowanie dokumentacji projektowej budowy ulic: Reja, 
Miłosza, Kochanowskiego, Fredry w Gryfinie. 

5. Podpisałem umowę na wykonanie przyłącza elektroenergetycznego na nabrzeżu  
w Gryfinie. 

6. Podpisałem umowę o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator  
Sp. z o.o. na  terenie sportu i rekreacji, zlokalizowanym w m. Chlebowo na działce nr 
32/10 – zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego na rok 2017. 

7. Podpisałem umowę na zadanie pn. „Wykonanie wiaty przystankowej wraz  
z poszerzeniem chodnika w pasie drogi krajowej nr 31 w miejscowości Radziszewo, 
gmina Gryfino”. 

8. Zleciłem prace związane z modernizacją systemów grzewczych, polegająca na 
przestawieniu 3 pieców kaflowych w lokalach komunalnych w Gryfinie przy ul.: Orląt 
Lwowskich 5/4 oraz Kościuszki 2/1. 

9. Zleciłem prace związane z wymianą instalacji elektrycznej w lokalach komunalnych w m. 
Sobiemyśl 10B oraz przy ul. Kwiatowej 1A/3 w Gryfinie. 

10. Podpisałem umowę na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej wraz  
z kosztorysami inwestorskimi dla zadań inwestycyjnych, polegających na remontach: 
pokrycia dachowego budynku, zlokalizowanego przy ul. Kościelnej 18 w Gryfinie oraz 
balkonu lokalu komunalnego nr 3”. 

11. Zakończyłem i odebrałem prace związane z remontem stolarki okiennej w lokalu 
komunalnym w Gryfinie przy ul. 1 Maja 11/12”. 

12. Zakończyłem i odebrałem prace związane z modernizacją przewodów kominowych  
w lokalach komunalnych, zlokalizowanych w Gryfinie przy ul. B. Chrobrego 5/10, 
ul. Wojska Polskiego 10/2 oraz przy ul. Gryfińskiej 19/1 w Daleszewie”. 

13. Zakończyłem i odebrałem zadanie pn. „Modernizacja systemu grzewczego, związana  
z wymianą kotła grzewczego c.o. na opał stały w lokalu komunalnym przy ul. Gryfińskiej 
22/3 w Pniewie oraz pieca żeliwnego na paliwo stałe w lokalu komunalnym przy  
ul. Gryfińskiej 50 w Czepinie”. 

14. Zakończyłem i odebrałem zadanie pn. „Remont dwufunkcyjnego gazowego kotła 
grzewczego c.o. i c.w.u. w lokalu komunalnym mieszkalnym przy ul. Łużyckiej 6/12   
w Gryfinie”. 

15. Trwają prace związane z zadaniem pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na 
budowę hali sportowo-widowiskowej w Gryfinie”. 

16. Trwają prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej na zadanie pn. 
„Budowa miejsca spotkań i wypoczynku w rejonie boisk sportowych przy ul. Sportowej 3 
w Gryfinie”. 



17. Zawarłem umowę na zadanie pn. „Opracowanie ekspertyzy technicznej budynku filii 
Przedszkola nr 2 w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 5”. 

18. Dokonałem odbioru technicznego robót polegających na „Modernizacji wejścia 
rekreacyjnego do budynku Przedszkola nr 3 w Gryfinie wraz z wymianą 3 szt. drzwi do 
sal dziennego pobytu dzieci na I piętrze”. 

 
W zakresie planowania przestrzennego i ochrony środowiska:  

 
Realizuj ąc zadania z zakresu planowania przestrzennego (BMP. RP): 
1. Wydałem:  

− 7 decyzji o warunkach zabudowy,  
− 6 postanowień opiniujących wstępny projekt podziału nieruchomości,  
− 11 wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,  
− 43 zaświadczenia z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.  

2. Zleciłem sporządzenie dokumentacji na potrzeby wniosku do Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie gruntów rolnych klas III na 
cele nierolnicze. Zgoda ministra jest elementem procedury sporządzania miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego. 

3. Dokonałem wyboru wykonawcy projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta i gminy Gryfino w obrębie Wełtyń II - tereny usługowe. 

 
Realizuj ąc zadania z zakresu ochrony środowiska (BMP.RO Ś): 
1. Wszcząłem na wniosek 11 postępowań administracyjnych w sprawie wydania zezwolenia 

na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości stanowiących własność osób 
fizycznych lub podmiotów gospodarczych. 

2. Uzgodniłem 3 zgłoszenia wywrotów z terenów nieruchomości osób fizycznych lub 
podmiotów gospodarczych. 

3. Wydałem 3 decyzje administracyjne zezwalające na usunięcie drzew lub krzewów 
z terenu nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych lub podmiotów 
gospodarczych, w tym 2 z naliczeniem opłaty. 

4. Wszcząłem 2 postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla planowanych przedsięwzięć. 

5. Wydałem 2 decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanych 
przedsięwzięć. 

6. Odebrałem prace melioracyjne polegające na odmuleniu dna rowu oraz oczyszczeniu 
przepustu pod drogą gminną w rejonie ul. Opolskiej wykonane w ramach konserwacji 
urządzeń melioracyjnych. 

7. Zaopiniowałem 2 roczne plany łowieckie dla kół łowieckich. 
8. Złożyłem sprawozdanie roczne za 2016 rok oraz dokonałem płatności na rzecz 

Zachodniopomorskiego Urzędu Marszałkowskiego, z tytułu wprowadzania wód 
opadowych do gminnej kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w ulicach gminnych.  

9. Złożyłem informację roczną za 2016 r. z tytułu emisji zanieczyszczeń do powietrza 
z procesów spalania paliw w silnikach spalinowych samochodów Urzędu Miasta i Gminy 
w Gryfinie.  

 
W zakresie gospodarki komunalnej:  

 
w zakresie ochrony przyrody:  
1. wystąpiłem do Starosty Gryfińskiego z 4 wnioskami o wydanie zezwolenia na usunięcie 

drzew z nieruchomości gminnych. 
 
 
 



w zakresie gospodarki mieszkaniowej:  
1. zawarłem umowę na Zarządzanie nieruchomościami gminnymi – budynkami 

komunalnymi z lokalami mieszkalnymi i użytkowymi, a także lokalami mieszkalnymi 
i użytkowymi w budynkach wspólnot mieszkaniowych; 

2. wydałem 9 skierowań do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego; 
3. wydałem 1 skierowanie do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego; 
4. rozpatrzyłem 5 wniosków o przydział lokalu komunalnego; 
5. rozpatrzyłem 1 wniosek o zamianę lokalu z urzędu; 
6. rozpatrzyłem 1 wniosek o przyspieszenie przydziału lokalu; 
7. sporządziłem i opublikowałem na portalu sprawozdawczym GUS sprawozdanie 

statystyczne SG-01 cz. 3, dotyczące gospodarki mieszkaniowej i komunalnej Gminy 
Gryfino w 2016 r. 

 
w zakresie gospodarki komunalnej:  
1. zawarłem umowę na Wykonywanie usług komunalnych na terenie miasta i gminy Gryfino 

polegających na oczyszczaniu i zimowym utrzymaniu dróg, ulic, chodników, placów i 
innych terenów gminnych oraz wykonywaniu pozostałych usług komunalnych na terenie 
miasta i gminy Gryfino; 

2. zawarłem umowę na Wykonywanie usług komunalnych na terenie miasta i gminy 
Gryfino, polegających na utrzymaniu kanalizacji deszczowej, studni publicznych oraz 
fontann; 

3. wydałem 1 decyzję zezwalającą na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania 
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Gryfino; 

4. dokonałem zakupu 30 donic miejskich; 
5. sporządziłem i opublikowałem na portalu sprawozdawczym GUS sprawozdanie 

statystyczne SG-01 cz. 2, dotyczące leśnictwa i ochrony środowiska Gminy Gryfino 
w 2016 r. 

 
w zakresie ochrony zwierz ąt:  
1. dokonałem zakupu karmy dla wolnożyjących kotów, zgodnie z zapisami Programu opieki 

nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla Gminy 
Gryfino na 2017 r. ; 

2. dokonałem zakupu materiałów edukacyjnych w zakresie akcji sprzątania po psach 
właścicielskich. 

 
W zakresie edukacji i spraw społecznych:  

 
1. Przekazano dotację z budżetu Gminy Gryfino za miesiąc marzec na prowadzenie na 

terenie gminy Gryfino Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego „Iskierka”  
z oddziałami ogólnodostępnymi i specjalnymi w Gryfinie w wysokości 108.892,21 zł dla 
„OM” Sp. z o. o. z siedzibą przy al. Wojska Polskiego 58/4,70-477 Szczecin.  

2. Przekazano dotację z budżetu Gminy Gryfino za miesiąc marzec na prowadzenie  
4 punktów przedszkolnych w miejscowościach wiejskich na terenie gminy Gryfino dla 
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w wysokości 23.319,33 zł . 

3. W dniu 22 marca 2017 r. wydano zarządzenie Nr 0050.32.2017 w sprawie ogłoszenia 
otwartego naboru na Partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach Działania 8.3 
Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów 
uczestniczących w kształceniu  podstawowym, gimnazjalnym  i ponadgimnazjalnym  
w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. 

4. Podpisałem umowę na wykonanie przeglądów technicznych placów zabaw, boisk   
piłkarskich oraz placów rekreacyjno-sportowych na łączną kwotę 10.000, 00 złotych 
brutto. 

5.  W dniu 9 marca 2017 roku wydałem Zarządzenie Nr 0050.28.2017 w sprawie powołania 
Komisji do zaopiniowania złożonych formularzy zgłoszeń do Gali Sportu. 



6.  W dniu 17 marca 2017 roku wydałem Zarządzenie Nr 0050.30.2017 w sprawie 
przyznania nagród przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino dla zawodników którzy 
osiągnęli wysokie wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym w 2016 
roku. Nagrody zostały przyznane dla 65 zawodników. 

7.  Dokonałem zakupu ławek i koszy na śmieci z przeznaczeniem na obiekty sportowo-
rekreacyjne w Gminie Gryfino. Łączna wartość zakupu – 6.027,00 złotych brutto. 

8.   Prowadziłem bieżące działania informacyjne gminy. 
9.  Zorganizowałem szkolenie dotyczące działalności i funkcjonowania przeznaczone 

dla Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gryfinie. Szkolenie zostało współorganizowane 
z Sekretariatem ds. Młodzieży w dniu 8.03.2017 r. 

10. Zorganizowałem wyjazd do Szczecina w dniu 21.03.2017 r. do Sekretariatu 
ds. Młodzieży w sprawie organizacji Europejskich Dni Młodzieży. 

11. W okresie od 24 lutego 2017 do dnia 28.03.2017 wydałem 
    - 28 kart w ramach realizacji zadania Zachodniopomorska Karta Rodziny, 
    - 10 kart w ramach realizacji zadania Zachodniopomorska Karta Seniora, 
    - 25 kart w ramach realizacji zadania Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny. 
 

W zakresie spraw organizacyjnych:  

1. Wydałem zarządzenie nr 120.23.2017 z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie powołania 
komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu i zakończenia służby 
przygotowawczej Pana Andrzeja Wiśniewskiego, zatrudnionego w Gminnym Centrum 
Zarządzania Kryzysowego. 

2. Wydałem zarządzenie Nr 120.21.2017 z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia 
Regulaminu pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie. Nowelizacje Kodeksu pracy 
wprowadziły szereg zmian w obowiązujących przepisach prawnych. W związku 
z powyższym należało wprowadzić nowy, dostosowany  
do obowiązujących przepisów prawnych Regulamin pracy Urzędu Miasta i Gminy  
w Gryfinie. 

3. Wydałem zarządzenie nr 120.18.2017 z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie powołania 
Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze 
ds. gospodarki odpadami w Wydziale Gospodarki Komunalnej. W wyniku 
przeprowadzonego naboru wyłoniono do zatrudnienia Panią Martę Kokoszę.  

4. Wystąpiłem do Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie o zorganizowanie robót 
publicznych dla jednej osoby oraz stażu dla trzech osób w Urzędzie Miasta i Gminy  
w Gryfinie.  

5. Zorganizowałem dwie praktyki zawodowe dla dwóch osób w Urzędzie Miasta  
i Gminy w Gryfinie.  

6. Wystąpiłem z wnioskiem do Wydziału Zamówień Publicznych na przeprowadzenie 
procedury zamówienia publicznego na dostawę gadżetów dla potrzeb Urzędu Miasta  
i Gminy w Gryfinie.  

7. Przygotowuję dokumentację na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego na ubezpieczenie majątku gminy Gryfino.   

8. Zgodnie z wdrożonym w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie Systemem Zarządzania 
Jakością przygotowałem ankiety dotyczące poznania opinii mieszkańców na temat 
jakości usług świadczonych w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie.  

W zakresie spraw obywatelskich:  
 

Realizacja zada ń z zakresu dowodów osobistych:  
Przyjąłem 403 wnioski o wydanie dowodu osobistego.  
Wydałem 101 dowodów osobistych. 
Przyjąłem 37 zgłoszeń o utracie dowodu osobistego.  
 
 



Realizacja zada ń z zakresu ewidencji ludno ści:    
Udzieliłem odpowiedzi na 70 wniosków o udostępnienie danych z ewidencji ludności. 
Udzieliłem odpowiedzi na 9 wniosków o udostępnienie danych z dowodów osobistych. 
Na wniosek wydałem 74 zaświadczeń o zameldowaniu mieszkańców naszej gminy. 
Dokonałem 194 czynności z zakresu obowiązku meldunkowego. 

 
W zakresie obsługi Rady Miejskiej:  

 
1.  Wydałem Zarządzenie nr 120.19.2017 z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie określenia 

odpowiedzialnych za realizację uchwał, podjętych na sesji w dniu 23 lutego 2017 r.  
2.  Na ostatniej sesji radni zgłosili 48 interpelacji, pismem z dnia 3 marca 2017 r. określiłem 

odpowiedzialnych za udzielenie odpowiedzi na interpelacje. 
 

W zakresie zamówie ń publicznych:  
 

W zakresie zamówień publicznych: 
1. Ogłosiłem postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej wartości 

zamówienia poniżej 30 000 euro na zadania:  
1) Sporządzenie dokumentacji aplikacyjnej, audytu energetycznego, studium 

wykonalności wraz z niezbędnymi załącznikami w ramach modernizacji 
energetycznej wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Piastów 23  
w Gryfinie; 

2) Unieszkodliwianie azbestu z terenu Gminu Gryfino; 
3) Zakup i dostawa gadżetów reklamowo-promocyjnych dla potrzeb Urzędu Miasta 

i Gminy w Gryfinie. 
2. Ogłosiłem i rozstrzygnąłem postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego  

o szacunkowej wartości zamówienia poniżej 30 000 euro na zadania:  
1) Wycena nieruchomości na terenie miasta i gminy Gryfino; 
2) Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino, 

w obrębie 3 miasta Gryfino - Gryfino Nabrzeże; 
3) Zakup i dostawa komputerów oraz monitorów w ramach realizacji projektu Budżetu 

Obywatelskiego pn. „Modernizacja sprzętu i sieci w Zespole Szkół w Gryfinie”; 
4) Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ulic: Jana Kochanowskiego, 

Mikołaja Reja, Aleksandra Fredry oraz Czesława Miłosza. 
3. Rozstrzygnąłem postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej 

wartości zamówienia poniżej 30 000 euro na zadania:  
1) Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wewnętrznej  

ul. Pomorskiej w Gryfinie oraz kanału melioracyjnego Gryfino – Czepino; 
2) „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu: Budowa drogi 

gminnej 412523Z, tj. ulic: Staszica, Limanowskiego i Mazurskiej w Gryfinie”; 
3) Sporządzenie dokumentacji na potrzeby wniosku do Ministra Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie gruntów rolnych klas III na cele 
nierolnicze.  

4. Unieważniłem postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej 
wartości zamówienia poniżej 30 000 euro na zadania:  
1) Opracowanie projektu zagospodarowania terenu wraz z adaptacją budynku 

usługowego Murator nr UC06a na inkubator kuchenny w miejscowości Steklno;  
2) Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino, 

w obrębie 3 miasta Gryfino - Gryfino Nabrzeże.  
5. Ogłosiłem postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej wartości 

zamówienia powyżej 30 000 euro na zadania:  
1) Montaż instalacji klimatyzacyjnej w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie; 
2) Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Czepino, gmina Gryfino. 



6. Udzieliłem zamówienia publicznego o szacunkowej wartości zamówienia powyżej 
30 000 euro na zadania:  
1) Wykonywanie usług komunalnych na terenie miasta i gminy Gryfino polegających na 

oczyszczaniu i zimowym utrzymaniu dróg, ulic, chodników, placów i innych terenów 
gminnych oraz wykonywaniu pozostałych usług komunalnych;  

2) Zarządzanie nieruchomościami gminnymi – budynkami komunalnymi z lokalami 
mieszkalnymi i użytkowymi oraz lokalami mieszkalnymi i użytkowymi w budynkach 
wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy;  

3) Wykonywanie usług komunalnych na terenie miasta i gminy Gryfino polegających na 
utrzymaniu kanalizacji deszczowej, studni publicznych oraz fontann;   

4) Wykonywanie zadań gospodarki komunalnej na terenie miasta i gminy Gryfino 
polegających na utrzymaniu gminnych dróg, ulic, mostów, placów. 

7. Nie udzieliłem zamówienia publicznego o szacunkowej wartości zamówienia powyżej 
30 000 euro na zadanie: Wykonywanie usług komunalnych z zakresu utrzymywania 
zieleni niskiej i wysokiej na terenie miasta i gminy Gryfino. 

8. Wydałem: 
1) Zarządzenie Nr 120.20.2017 z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie powołania komisji 

przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego na zadanie: „Montaż instalacji klimatyzacyjnej w budynku Urzędu Miasta 
i Gminy w Gryfinie”; 

2) Zarządzenie Nr 120.25.2017 z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie powołania komisji 
przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego na zadanie: „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Czepino, 
gmina Gryfino”. 

 
W zakresie działalno ści Biblioteki Publicznej:  

 
24.02. - W ostatnim dniu ferii zimowych odbyło się spotkanie DKK „Gryfik”, na którym 
gościem specjalnym był szczeciński  prozaik, poeta, eseista, autor słuchowisk radiowych 
oraz książek dla dzieci, także publicysta, krytyk teatralny i redaktor naczelny „Kuriera 
Szczecińskiego” – ARTUR DANIEL LISKOWACKI.  
28.02. – Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla dorosłych. Tematem rozmowy była 
Droga 816 Michała Książka. Autor – przyrodnik, kulturoznawca i przewodnik syberyjski – 
bardzo wnikliwie obserwuje i opisuje mijane po drodze miejscowości i  ich mieszkańców, 
zarówno tych należących do świata zwierząt, jak i ludzi. Swoje spostrzeżenia, których treść 
nie nastraja optymistycznie, podaje z wielką dbałością o styl i dużą dawką poczucia humoru. 
08.03. - Rusinki domowe, czyli spotkanie z Michałem Rusinkiem. W Międzynarodowym Dniu 
Kobiet w Czytelni dla Dzieci i Młodzieży Biblioteki Publicznej w Gryfinie odbyło się spotkanie 
autorskie z Michałem Rusinkiem, pisarzem, poetą, tłumaczem, literaturoznawcą, byłym 
sekretarzem Wisławy Szymborskiej, autorem takich książek dla dzieci, jak m.in.: „Księga 
potworów”, „Mały Chopin”, „Wierszyki domowe”, „Wierszyki rodzinne”, „Zaklęcie na „w”, „Jak 
robić przekręty. Poradnik dla dzieci” czy „Krakowski rynek”. 
Od 20.03. – Wystawa zbiorów specjalnych będących w posiadaniu Biblioteki Publicznej w 
Gryfinie w galerii na drugim piętrze. 
22.03. – Spotkanie autorskie z gryfinianką Anną Sznigir autorką książki pt.: „Endoproteza 
biodra – zła czy dobra? Przeżycia pacjenta”. Spotkanie, podobnie zresztą jak i sama książka, 
miało charakter bardzo osobisty. Autorka, w formie prezentacji, przedstawiła uczestnikom, na 
czym polega jej choroba i wyjaśniła, dlaczego przeprowadzony zabieg wszczepienia 
endoprotezy oraz długa i bolesna rehabilitacja nie przyniosły oczekiwanych efektów. 
23.03. - W wiosenny poranek BAJKOWĄ WYSPĘ BIBLIOTECZNĄ odwiedziły "Krasnale" z 
Przedszkola nr 5 im. Calineczki z Paniami. Najpierw przedszkolaki zwiedziły Oddział 
Dziecięcy, obejrzały kilka książeczek, a potem uczestniczyły w zajęciach 
bajkoterapeutycznych - "Przedmioty wokół nas, czyli robimy wiosenne porządki!". Celem 
zajęć było wyrabianie w nich już od najmłodszego nawyku porządku i poszanowania dla 



przedmiotów, dbania o zabawki, gry i kredki znajdujące się w sali przedszkolnej i własnym 
pokoju. 
24.03. – Warsztaty rękodzieła adresowane zarówno do dzieci, jak i osób dorosłych. Podczas 
zajęć uczestnicy mogli zapoznać się, a także przećwiczyć w praktyce dekorowanie metodami 
m.in. decoupage i scrapbookingu. 
 

BIBLIOFERIADA 2017 – relacja z ferii zimowych w Odd ziale Dzieci ęcym 
Jak co roku w czasie ferii zimowych dzieci mogły uczestniczyć w zajęciach specjalnie 

dla nich zorganizowanych przez Oddział Dziecięcy BP w Gryfinie. Codziennie przez kilka 
godzin staraliśmy się zagospodarować w ciekawy i nieszablonowy sposób czas wolny ponad 
20. dzieci w wieku od 7 do 12 lat. Uczestnicy ferii w bibliotece brali czynny udział  
w rozmaitych konkursach, warsztatach, spotkaniach, grach, zabawach, kalamburach czy 
kole fortuny. Pierwszego dnia ferii po krótkim poznaniu się i zawarciu kontraktu 
obchodziliśmy 70. urodziny „Dzieci z Bullerbyn”. W tym roku mija właśnie 70 lat od 
pierwszego wydania tej książki w Szwecji, ale też 60 lat od wydania w Polsce. Najpierw 
uczestnicy zajęć zapoznali się z życiorysem autorki Astrid Lindgren i poznali najmłodszych 
bohaterów trzech zagród. Swoją wiedzę ze znajomości „Dzieci z Bullerbyn” mogli sprawdzić 
w quizach i zabawach  interaktywnych. Był też konkurs ładnego czytania wybranych 
fragmentów książki. „Mistrzem Bullerbynowego Czytania” został Patryk Matuszkiewicz. 
Wizytę w Bullerbyn zakończył konkurs plastyczny – „Zima w Bullerbyn”. Wszystkie prace 
znalazły się na wystawie w Sali Konferencyjnej, aby mogli obejrzeć je dumni rodzice i 
dziadkowie. Po podwójnych urodzinkach świętowaliśmy Walentynki, ale na literacko. Po 
krótkiej prezentacji historii tego święta – uczestnicy zajęć brali udział w walentynkowych 
zabawach, wróżbach, kalamburach, quizach oraz odgadywali uczuciowe zagadki. Najwięcej 
emocji wywołała „Historia miłosna z Doliny Uczuć”, w której to dzieci wchodziły w role 
bohaterów miłosnej historyjki za pomocą dramy. Na zakończenie Literackich Walentynek 
dzieci wysłuchały tekstu Roksany Jędrzejewskiej-Wróbel pt.: „O słodkiej królewnie i pięknym 
księciu”, z której dowiadujemy się, że miłość nie zawsze jest kolorowa i szczęśliwa. Tak to 
już w życiu bywa, że nie wszystkie miłosne historie kończą się idyllą, a chyba warto, by 
dzieci były tego świadome. Ta bajka to taki mały krok w stronę przygotowania do dorosłego 
życia. Niech choć raz będzie wiadomo, że nawet królewny i książęta w bajkach mają wady, a 
ich uczucia nie trwają wiecznie. Trzeciego dnia odbyły się długo wyczekiwane warsztaty 
tworzenia komiksu. O magicznych obrazkach opowiadał, a potem uczył rysować ekspert 
Artur Wabik - specjalista ds. sztuk wizualnych i kurator w Artetece Wojewódzkiej Biblioteki 
Publicznej w Krakowie, gdzie wraz z Michałem Jankowskim od 2011r. prowadzi Małopolskie 
Studio Komiksu. Pod okiem pana Artura powstały przepiękne opowiadania obrazem. Było 
też trochę o historii komiksu w Polsce i na świecie, a co najważniejsze jakie komiksy warto 
oglądać i czytać.  W czwartek odbyło się spotkanie z panią Urszulą Czapiewską z 
Nadleśnictwa Gryfino, która za pomocą prezentacji multimedialnej „Leśne abecadło. B…jak 
buczyna czyli wszystko o lesie bukowym” - interesująco opowiadała o poszczególnych 
nasionach drzew i krzewów leśnych. Dzieci miały możliwość wziąć do rąk nasiona i owoce 
poszczególnych drzew. Tego dnia wybraliśmy się na wycieczkę autobusem podmiejskim do 
Krzywego Lasu i Przechowalni Nasion w Pniewie. Utworzona w 2000 roku w 
zmodernizowanym budynku bazy transportowej przechowalnia nasion pozwala 
przechowywać ok. 38 ton. Nasiona pochodzące z Puszczy Bukowej ze względu na swoją 
wysoką wartość hodowlaną mogą być wysiewane na obszarze obejmującym prawie 1/3 
powierzchni Polski. Dzięki doskonałej bazie nasiennej Nadleśnictwo Gryfino posiada 
możliwość zbioru nasion nie tylko na potrzeby własne, ale również innych jednostek 
Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie. Z zebranego depozytu korzystają 
również inni odbiorcy spoza Lasów Państwowych. W czasie pierwszego tygodnia ferii 
świętowaliśmy  Walentynki, to przyszedł wreszcie  czas na koty. Jako, że 17 luty jest 
Międzynarodowym Dniem Kota, to ten dzień był świętym wszystkich literackich mruczków w 
bibliotece. Tego dnia o przygodach kota Papli opowiadała jego autorska właścicielka – 
Joanna Krzyżanek, znana poznańska pisarka dziecięca. Pani Joanna przeczytała  dzieciom 
swoją książkę – „Kot Papla i kluski”, w której to główny bohater próbuje rozwiązać kluskową 



zagadkę. Kto jest dziurkaczem klusek? Tę zagadkę rozwiązały dzieci, a potem  opowiadały o 
swoich pupilach, bawiły się w kocie zabawy, a na koniec wykonały kocie pudełka i koty, bo 
jak wiadomo kot pomaga na kłopoty.  Pierwszy tydzień tegorocznej BIBLIOFERIADY 
zakończył bajkowy teatrzyk cieni. Najpierw dzieci wspólnie z rodzicami i dziadkami obejrzały 
prezentację multimedialną o historii teatru cieni, który wywodzi się z Chin. Potem był czas na 
wspólną zabawę. Dzieci bardzo chętnie brały udział w bajkowych przedstawieniach animując 
postacie z „Zaczarowanego Królestwa”. Dzięki swojej wyobraźni ożywiły cieniowych 
bohaterów na białym prześcieradle w trzech przedstawieniach: „Zaklęcie złej czarownicy”, 
„Jak wytresować smoka?”, „Nieustraszony rycerz”. Jedno przedstawienie zaprezentowali 
dorośli, a mianowicie „Pojedynek w powietrzu”. Śmiechu i okrzyków zachwytu nie było 
końca! Na zakończenie spotkania odgadywaliśmy jakie zwierzę przedstawia dany cień. 
Każdy otrzymał kocią zakładkę lub bajkowy kalendarz. Polecam wszystkim zabawę w 
domowy teatrzyk cieni. Jest to świetny pomysł na kreatywną i rozwojową zabawę z 
dzieckiem, a wspólnie spędzony czas i tworzenie zupełnie nowych historii sprzyja budowaniu 
silnej więzi oraz pobudza chęć tworzenia.  

Drugi tydzień BIBLIOFERIADY rozpoczęły warsztaty skarpetkowe prowadzone przez 
panie: Ludmiłę Grzelińską i Beatę Zasadzińską. Najpierw pani Ludmiła przeczytała przygodę 
pewnej skarpetki, która została gwiazdą filmową z książki Justyny Bednarek  „Niesamowite 
przygody dziesięciu skarpetek (czterech prawych i sześciu lewych)”. Potem przyszedł czas 
na tworzenie swoich oryginalnych stworków ze skarpetek, guzików, włóczki, waty, 
kolorowych tasiemek itp. Powstały m.in. BIRDMAN, KRÓLICZKA, KOTEK, NINJAGO, 
SUPERMAN nawet LORD VOLDEMORT. Tego dnia odwiedziła nas młoda fotografka Emilia 
Lechowicz, która przedstawiła historię fotografii, zasady robienia zdjęć, budowę aparatu. 
Pokazała także swoje fotografie, a dzieci miały za zadanie wyłapać na nich błędy 
fotograficzne. Dzięki warsztatom fotograficznym  dzieci poznały zasady kompozycji, 
dowiedziały się  jak działa aparat, w jaki sposób wykorzystać jego możliwości oraz jak 
dobrać ustawienia, aby uzyskać oczekiwany efekt. Na zakończenie spotkania p. Emilia 
przeczytała zabawną książeczkę Adama Bahdaja  „Najpiękniejsza fotografia” - o żyrafie, 
która chciała zrobić sobie zdjęcie. Tylko jak zmieścić na jednej fotografii i głowę, i długą 
szyję, i jeszcze zgrabne nogi? Przeczytajcie, a dowiecie się!  21 lutego obchodzony jest 
Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego, dlatego uczestnicy obejrzeli sześć krótkich 
zabawnych filmików – „Błyskawiczne dzieje polszczyzny”, gdzie przewodnikiem po języku 
polskim był aktor Wojciech Malajkat. Potem były quizy i zabawy językowe, ale najwięcej 
śmiechu było przy łamańcach językowych. Na koniec dnia w trzech grupach dzieci tworzyły 
 opowieści na podstawie gry STORY CUBES. Z obrazkowych kostek powstały trzy 
fantastyczne, niepowtarzalne i magiczne bajki o zagadkowych tytułach: „Batman i kometa 
otchłani”, „Pakunek z nieba” oraz „Kradzież magicznego liczydła”. Następnego dnia dzieci 
brały aktywny udział w warsztatach zachęcających ich do samodzielnego czytania, 
rozwijających wyobraźnię i zainteresowania. Pan Marcin Głowiński z Wydawnictwa 
ZAKAMARKI przeprowadził warsztaty detektywistyczne na podstawie książek 
opowiadających o przygodach pary młodych detektywów Lassego i Mai. W ramach zajęć 
zaprezentował dzieciom pokaz multimedialny połączony z interaktywnym czytaniem 
fragmentów pierwszego tomu – „Tajemnica diamentów”, pokrótce opowiedział o każdym 
tomie z serii, a uczestnicy zgadywali co tam wydarzyło się tajemniczego. Potem było 
wspólne rozwiązywanie zagadek detektywistycznych, organizowanie ekwipunku detektywa, 
a na zakończenie spotkania chętni mogli kupić sobie wybraną książkę z serii – „Biuro 
Detektywistyczne Lassego i Mai”. Pan Marcin zdradził nam pewną tajemnicę, że kolejny – 
24. tom serii pt. „Tajemnica mody” ukaże się we wrześniu tego roku. Stałym punktem ferii są 
już zajęcia biblioterapeutyczne, które służą wzmacnianiu poczucia własnej wartości, 
pozwalają kreować własne „ja” i ukazują dzieciom sposoby wykorzystywania terapeutycznej 
funkcji książki. Po wysłuchaniu „Bajki o Czterokolorowym Czterokraju” dzieci w kolorowych 
grupach miały za pomocą jednego z czterech kolorów utworzyć jednokolorowe państwo z 
jego nazwą, godłem, strojem narodowym i okrzykiem powitalnym na cześć danego państwa. 
Każdy kraj był wyjątkowy i oryginalny przez co zachęcał do zwiedzania (Słoneczna Kraina, 
Czerwony Raj, Zieleń, Niebieska Chmura). W ostatnim dniu BIBLIOFERIADY odbyło się 



spotkanie ze szczecińskim pisarzem, poetą i redaktorem naczelnym „Kuriera 
Szczecińskiego” – Arturem Danielem Liskowackim. Pan Artur opowiedział dzieciom o swoich 
książkach, pracy pisarza i dziennikarza gazety. Mówił, że lubi pisać dla dzieci i chętnie z nimi 
się spotyka. Wszyscy otrzymali na pamiątkę spotkania jego książkę „Awantura w pudełku 
kredek” z osobistą dedykacją, rysunkiem i autografem. Po spotkaniu były warsztaty origami, 
na których każdy wyczarował przy pomocy swoich rąk mysz biblioteczną. Tego dnia odbył 
się finał konkursu recytatorskiego – „Świerszczykowe wierszyki”. Wyróżnienia otrzymali: Julia 
Drywa, Nadia Majchrzak, Martyna Luchcińska i Patryk Matuszkiewicz. Tegoroczną 
BIBLIOFERIADĘ zakończyło rodzinne karaoke dziecięcych przebojów. Rodzice, dziadkowie 
wspólnie z dziećmi śpiewali przeboje Fasolek i Pana Tik-Taka, ale prym wiodła piosenka 
„Mam tę moc” z filmu „Kraina Lodu”.  

Ogółem z oferty Oddziału Dziecięcego w czasie ferii zimowych skorzystało 235 dzieci, 
a nawet rodziców i dziadków.  
 

W zakresie działalno ści Gryfi ńskiego Domu Kultury:  
 

termin  nazwa imprezy  miejsce  
10-25 lutego 4. akcja charytatywna na rzecz Gryfińskiego 

Kojca „Napełnij moją miskę” / udział 
podopiecznych ze świetlic wiejskich:  
w Borzymiu, Chwarstnicy, Czepinie, Krajniku, 
Krzypnicy i Nowym Czarnowie. 

markety Intermarche 
w Gryfinie 

13-24 lutego półkolonia z Gryfińskim Domem Kultury w 
Gryfinie i Gardnie 

Gryfiński Dom Kultury 
Pałacyk pod Lwami, 
Zespół Szkół w Gardnie 

13-24 lutego „Przezimuj z nami” ferie z Gryfińskim Domem 
Kultury w mieście (codzienne warsztaty 
artystyczne i dodatkowe seanse filmowe w 
Kinie Gryf) 

Gryfiński Dom Kultury, 
Pałacyk pod Lwami, 
Kino Gryf 

13-25 lutego „Przezimuj z nami” - ferie z Gryfińskim Domem 
Kultury w świetlicach wiejskich (codzienne 
zajęcia/warsztaty/wycieczki) 

Świetlica Wiejska 
w Barkowie, 
Świetlica Wiejska 
Dziupla w Borzymiu, 
Świetlica Wiejska 
w Chwarstnicy, 
Świetlica Wiejska  
w Czepinie, 
Świetlica Wiejska 
Zagroda w Daleszewie, 
Świetlica Wiejska Pod 
Dębami w Dołgich, 
Świetlica Wiejska 
w Drzeninie, 
Świetlica Wiejska 
w Krajniku, 
Świetlica Wiejska 
w Krzypnicy, 
Świetlica Wiejska 
w Mielenku Gryfińskim, 
Świetlica Wiejska 
w Nowym Czarnowie, 
Świetlica Wiejska 
w Sobiemyślu, 
Świetlica Wiejska 
w Sobieradzu, 



Świetlica Wiejska 
w Starym Czarnowie, 
Świetlica Wiejska 
w Wełtyniu, 
Świetlica Wiejska 
w Wirowie 

23 lutego –  
5 marca 

11. Gryfiński Festiwal Miejsc i Podróży 
Włóczykij (prelekcje podróżników, spotkania 
autorskie, koncerty, degustacja kuchni świata, 
kino świata, Bal Włóczykija, wystawy, 
wycieczki, Włóczykij Trip Extreme - rajd pieszy 
na 25 i 50 km) 

Gryfiński Dom Kultury, 
budynek byłej piekarni, 
pub Wrota do Sławy 
okolice Gryfina 

4 marca współorganizacja Szachowego Grand Prix 
Gryfina 2017 – turniej 2. 

Gryfiński Dom Kultury 
Pałacyk pod Lwami 

7 marca dodatkowy seans filmowy dla szkół/przedszkoli Gryfiński Dom Kultury 
Kino Gryf 

8 marca dodatkowy seans filmowy dla szkół/przedszkoli Gryfiński Dom Kultury 
Kino Gryf 

8 marca Babski wieczór z piosenką (prezentacje 
artystyczne zespołu wokalnego Desire, Sióstr 
Żurowskich oraz Emilia Bulsa – podopiecznych 
inst.. J. Romanowskiej) 

pub Wrota do Sławy 

10 marca obsługa techniczna koncertu z okazji Dnia 
Kobiet 

Świetlica Wiejska 
w Sobiemyślu 

15 marca dodatkowy seans filmowy dla szkół/przedszkoli Gryfiński Dom Kultury 
Kino Gryf 

16 marca X Ogólnopolski Konkurs Plastyczny Z pędzlem 
przez świat, Etno-portrety – Oblicza ludzkich 
kultur 
nagrody w kategorii rysunek/malarstwo: 
Martyna Wójcicka (instr. Karina Tyła) i Zuzia 
Buraczyńska (instr. Małgorzata Ragan) 
wyróżnienie:  Maja Chodubska (instr. 
Małgorzata Ragan) 

Młodzieżowy Dom 
Kultury 
Wrocław-Krzyki 

16 marca VII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny Dzieci i 
Młodzieży Podwórko – Bajkowe podwórko 
 nagrody: Amelia Janik (instr. Karina Tyła), 
Zosia Kubacka (instr. Karina Tyła),  Kuba 
Malinowski (instr.  Małgorzata Ragan) 

Słupsk 

21 marca dodatkowe seanse filmowe dla 
szkół/przedszkoli 

Gryfiński Dom Kultury 
Kino Gryf 

21 marca obchody pierwszego dnia wiosny (udział 
Elżbiety Narzekalak i Danuty Świderek) 

Zespół Szkół w Gryfinie 

21 marca warsztaty plastyczne dla uczniów prow. Aneta 
Kopystyńska 

Szkoła Podstawowa nr 
1 w Gryfinie 

21 marca współorganizacja warsztatów gitarowych dla 
uczniów Szkoły Muzycznej w Gryfinie i 
mieszkańców 

Gryfiński Dom Kultury 
Pałacyk pod Lwami 

21 marca Muzyczny Pałacyk: koncert muzyki gitarowej w 
wykonaniu Jakuba Kościuszko 

Gryfiński Dom Kultury 
Pałacyk pod Lwami 

21 marca impreza plenerowa z okazji pierwszego dnia 
wiosny 

Świetlica Wiejska 
w Chwarstnicy 

22 marca dodatkowe seanse filmowe dla 
szkół/przedszkoli 

Gryfiński Dom Kultury 
Kino Gryf 



23 marca współorganizacja powiatowych eliminacji 
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej 

Zespół Szkół w Gryfinie 

24 marca współorganizacja wielkanocnych warsztatów 
plastycznych (prow. Elżbieta Narzekalak) 

Biblioteka Publiczna 
w Gryfinie 

24 marca impreza plenerowa z okazji pierwszego dnia 
wiosny 

Świetlica Wiejska 
w Krajniku 

24 marca koncert muzyczno-teatralny „Uhuru znaczy 
wolność” rozpoczynający obchody 20-lecia 
działalności artystycznej teatru 

Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 

24 marca c.d. koncertu „Uhuru znaczy wolność” (m.in. 
koncert zespołu Spoko Fasolki 

pub Wrota do Sławy 

25 marca rajd pieszy Powitanie wiosny okolice Gryfina 
25 marca współorganizacja Szachowego Grand Prix 

Gryfina 2017 – turniej 3. 
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, 
malarskie, 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. 

 
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. 
 

Zaproszenia, spotkania, konferencje Burmistrza Mias ta  i Gminy Gryfino:  
 
Dzień Miejsce  Wydarzenie  Uczestniczył/a  

23 lutego Gryfino 11. Gryfiński Festiwal Miejsc i Podróży 
„Włóczykij” 

Burmistrz 
Mieczysław Sawaryn 

7 marca Gryfino 

Przeniesienie szczątków żołnierzy 
Radzieckich z cmentarza w Goleniowie 
na Cmentarz Żołnierzy Radzieckich w 
Gryfinie – uroczystości pogrzebowe 

Zastępca Burmistrza 
Tomasz Miler 
Sekretarz 
Ewa Sznajder 

15 marca Gryfino 
Uroczyste spotkanie z okazji Dnia Kobiet 
Związku Nauczycielstwa Polskiego 
Sekcji Emerytów i Rencistów w Gryfinie  

Sekretarz 
Ewa Sznajder 

28 marca Szczecin 

XXVI posiedzenie 
Zachodniopomorskiego Komitetu 
Monitorującego dla RPO Województwa 
Zachodniopomorskiego na lata 2007-
2013 

Zastępca Burmistrza 
Tomasz Miler 

30 marca Gryfino 
Konferencja prasowa w Cechu Rzemiosł 
Różnych w Gryfinie – 13. Targi Inkontakt 
w Schwedt 

Burmistrz 
Mieczysław Sawaryn 

30 marca Szczecin Dni Skandynawskie Zastępca Burmistrza 
Tomasz Miler 

 
 
 
Gryfino, dnia 30 marca 2017 r.    Burmistrz Miasta i Gminy 
           Mieczysław Sawaryn 



  
    

 
 


