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W zakresie gospodarki nieruchomościami i działalności gospodarczej: 
 
1. przyjęto 110 zgłoszeń do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, 
2. wydano 6 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu i poza miejscem 

sprzedaży, 
3. wydano 4 decyzje o wygaśnięciu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, 
4. wydano 2 decyzje w sprawie zatwierdzenia projektu podziału nieruchomości, 
5. wydano 7 zawiadomień o nadaniu numeru porządkowego dla nieruchomości, położonych na 

terenie miasta i gminy Gryfino, 
6. zawarto 5 umów notarialnych o ustanowieniu służebności gruntowej i przesyłu  

w związku  z lokalizacją na gruntach gminnych urządzeń infrastruktury technicznego  uzbrojenia 
terenu – służebności odpłatne – 926,00 zł netto, 

7. wydano 3 decyzje w sprawie ustalenia jednorazowych opłat adiacenckich z tytułu wzrostu 
wartości  nieruchomości w związku z ich podziałem na łączną kwotę – 9.435,30 zł, 

8. sprzedano w drodze bezprzetargowej na poprawienie warunków posiadanych nieruchomości 
2 działki, położone w obrębie Parsówek, za łączną cenę netto 44.700,00 zł, 

9. sprzedano na rzecz najemcy lokal mieszkalny za cenę – 17.381,45 zł, 
10.  zawarto 1 umowę notarialną w sprawie ustanowienia służebności gruntowej, polegającej 

na prawie korzystania z przejazdu i przechodu przez działkę 54/2, położoną w obrębie 
ewidencyjnym Wirów na rzecz działek 54/1, 55/5, 55/3 i 55/4 – służebność odpłatna 4.182,00 zł 
brutto. 

 
W zakresie gospodarki nieruchomościami wydano 6 zarządzeń dotyczących gospodarowania 
mieniem gminnym w sprawie: 

 
- niewykonania pierwokupu nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 2 m. 
Gryfino, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 334/1 o pow. 0,0650 ha  - Zarządzenie Nr 
0050.127.2017 z dnia 23.10.2017 r., 

- niewykonania pierwokupu nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym 
nr 2 m. Gryfino, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 250 o pow. 0,0629 ha, 251 o pow. 
0,0621 ha, 252 o pow. 0,0621 ha i 253 o pow. 0,0622 ha  - Zarządzenie Nr 0050.128.2017 z dnia 
24.10.2017 r., 

- ustalenia ceny wywoławczej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 
nieruchomości lokalowej niemieszkalnej, położonej w Gryfinie przy ul. Grunwaldzkiej 10/1 - 
Zarządzenie Nr 0050.129.2017 z dnia  26.10.2017 r., 

- ustalenia ceny nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej nr działki 436/13, położonej 
w obrębie ewidencyjnym Wełtyń, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej - 
Zarządzenie Nr 0050.131.2017 z dnia  27.10.2017 r., 

- niewykonania pierwokupu nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 5 m. 
Gryfino, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 65/4 o pow. 0,2117 ha – Zarządzenie 
Nr 0050.135.2017 z dnia  31.10.2017 r., 

- niewykonania pierwokupu nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 5 m. 
Gryfino, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 65/4 o pow. 0,2117 ha – Zarządzenie 
Nr 0050.137.2017 z dnia  13.11.2017 r. 

 
W zakresie inwestycji i rozwoju: 

 
Realizując 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. Zakończyłem prace pn. „Remont chodników w ciągu dróg gminnych tj. ulic: Sienkiewicza  
i Wyspiańskiego w Gryfinie”. 

3. Podpisałem umowę na opracowanie dokumentacji projektowej ul. Energetyków w Gryfinie. 
4. Trwają prace związane z bieżącymi remontami w budynku Urzędu Miasta i Gminy Gryfino. 
5. Zakończyłem zadanie pn. „Wymiana trzech spustów rynnowych na budynku Urzędu Miasta 

i Gminy w Gryfinie”. 



6. Trwają prace związane z zadaniem pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej wykonania prac 
remontowych budynku mieszkalnego, zlokalizowanego przy ul. Armii Krajowej 10 w Gryfinie”. 

7. Zakończyłem zadanie związane z wymianą instalacji elektrycznej w lokalu komunalnym 
w Wełtyniu przy ul. Kościelnej 6/1. 

8. Trwają prace związane z modernizacją systemów grzewczych, polegającą na przestawieniu pieca 
kaflowego w lokalu komunalnym w Gryfinie przy ul. Bol. Chrobrego 54/3. 

9. Trwają prace związane z remontem systemu centralnego ogrzewania w lokalu komunalnym, 
zlokalizowanym przy ul. Gryfińskiej 22/4 w Pniewie – opracowanie kompletnej dokumentacji 
instalacji c.o. etażowego na paliwo stałe wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. 

10. Zakończyłem opracowanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej na działce nr 156/1 w m. 
Bartkowo, związanej ze zmianami w rejestrze gruntów i budynków dla zadania inwestycyjnego 
pn. Rozbiórka budynku handlowego, położonego na terenie działki nr 156/1 w m. Bartkowo. 

11. Zakończyłem zadanie pn. „Wymiana drzwi wewnętrznych w lokalu komunalnym, położonym przy 
ul. Targowej 12/2 w Gryfinie”. 

12. Zakończyłem zadanie pn. „Remont przewodów kominowych w lokalach komunalnych, 
zlokalizowanych w Gryfinie przy: ul. Fabrycznej 10/4, ul. Kwiatowej 1A/3, Flisaczej 37, Kościelnej 
28/2, ul. Bol. Chrobrego 54/2, 5-7, 10-11  oraz w Gardnie przy ul. Pyrzyckiej 1B/2 oraz wykonanie 
pionu kominowego w Żabnicy przy ul. Szkolnej 15/1”. 

13. Zakończyłem zadanie pn. „Wymiana stolarki okiennej w lokalu komunalnym w m. Steklno 10/2, 
gmina Gryfino”. 

14. Zakończyłem zadanie pn. „Opracowaniem dokumentacji projektowej przebudowy wewnętrznej 
instalacji gazowej w lokalach komunalnych mieszkalnych, zlokalizowanych przy ul. Gryfińskiej 
19/1 i 19/3 w Daleszewie”. 

15. Podpisałem umowę na zadanie pn. „Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu 
komunalnym mieszkalnym, zlokalizowanym przy ul. Gryfińskiej 19/1 w Daleszewie” 

16. Zakończyłem zadanie związane z modernizacją systemów grzewczych, polegającą 
na przestawieniu pieców kaflowych w lokalach komunalnych w Gryfinie przy ul. Piastów 23/8, 
Szczecińskiej 2/5, Łużyckiej 6/9, Kościelnej 28/4, w Wysokiej Gryfińskiej przy: ul. Lipowej 7/4, 
w Gardnie przy ul. Niepodległości 33/6 i 35/5, w Parsówku 2/2, w Sobiemyślu 7B/3”. 

17. Trwają prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej, związanej z odwodnieniem 
komunalnego budynku mieszkalnego przy ul. Wojska Polskiego 10 w Gryfinie i wprowadzeniem 
instalacji do sieci kanalizacji deszczowej, zlokalizowanej w drodze wojewódzkiej nr 120”. 

18. Podpisałem zadanie pn. „Remont przewodów kominowych i wentylacyjnych w lokalach 
komunalnych, zlokalizowanych w Gryfinie przy ul. Bol. Chrobrego 54/1A i 5/11, 12. 

19. Zleciłem zadanie pn. „Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej w lokalu komunalnym, 
położonym przy ul. Niepodległości 33/6 w Gardnie”. 

20. Zleciłem zadanie pn. Montaż dodatkowych punktów oświetleniowych w m. Chwarstnica 
w ramach zadania z funduszu sołeckiego na rok 2017 m. Chwarstnica. 

21. Zleciłem zadanie pn. Remont świetlicy wiejskiej „Zagroda” w m. Daleszewo, gmina Gryfino 
w ramach zadania z funduszu sołeckiego na rok 2017 m. Daleszewo. 

22. Podpisałem umowę na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę 
oświetlenia ulicznego, zlokalizowanego w pasach dróg gminnych w miejscowości Pniewo, gmina 
Gryfino” w ramach zadania z funduszu sołeckiego na rok 2017 m. Pniewo. 

23. Trwają prace na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji zgłoszeniowej na zadanie: Przebudowa 
ciągu pieszego na terenie działki nr 52/103 w m. Gardno, gmina Gryfino – etap I” w ramach 
zadania z funduszu sołeckiego na rok 2017 m. Gardno. 

24. Zleciłem zadanie pn. Modernizacja świetlicy wiejskiej, położonej na działce nr 428/6 
w miejscowości Czepino, gmina Gryfino w ramach zadania z funduszu sołeckiego na rok 2017 m. 
Czepino. 

 
Realizując zadania z zakresu rozwoju (BMI.RR): 
1. Na bieżąco trwają prace związane z opracowaniem dokumentacji aplikacyjnej w celu złożenia 

dwóch wniosków o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 dla (RPO WZ 2014-2020) projektów pn. 
„Zintegrowane centrum przesiadkowe w Gryfinie” oraz „Budowa infrastruktury technicznej 
w celu poprawy funkcjonowania i wzrostu konkurencyjności MŚP w rejonie drogi krajowej 31 
(ul. Pomorska) w Gryfinie”. 



2. Na bieżąco trwają prace związane z opracowaniem suplementów do umowy o dofinansowanie  
w ramach RPO WZ 2014-2020 dla projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej Szkoły 
Podstawowej Nr 3 im. Noblistów Polskich w Gryfinie”. 

3. Na bieżąco trwają prace związane z opracowaniem suplementów do umowy o dofinansowanie  
w ramach RPO WZ 2014-2020 dla projektu pn. „Przebudowa dróg lokalnych łączących centrum 
przesiadkowe w Gryfinie z siecią TEN-T” (dotyczy przebudowy ulicy Kolejowej w Gryfinie). 

4. Na bieżąco trwają prace związane z realizacją projektu pn. „Rewaloryzacja Parku Miejskiego  
w Gryfinie oraz terenu Górki Miłości i terenu przy ulicy Opolskiej i Kołłątaja”. 

5. Na bieżąco trwają prace związane z realizacją Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Gryfino. 
6. Opracowano deklaracje o przygotowaniu dwóch projektów do dofinansowania w ramach RPO 

WZ 2014-2020 pn. „Budowa ścieżki rowerowej Wełtyń – Strefa Przemysłowa w Gardnie” oraz 
„Budowa ścieżki rowerowej Gryfino – Wełtyń”. 

 
W zakresie planowania przestrzennego i ochrony środowiska: 

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

− 4 decyzje o warunkach zabudowy,  
− 1 decyzję w sprawie zmiany decyzji o warunkach zabudowy, 
− 6 decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, 
− 8 postanowień opiniujących wstępny projekt podziału nieruchomości,  
− 19 wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,  
− 10 zaświadczeń z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 
− 10 informacji, w tym 8 odpowiedzi w trybie udostępnienia informacji publicznej. 

2. Wystąpiłem o uzgodnienia i o wyrażenie opinii o projekcie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino w obrębie 5 miasta Gryfino. 

3. Wystąpiłem o uzgodnienia i o wyrażenie opinii o projekcie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ul. Łużyckiej w Gryfinie - działki 
nr 125/3, 125/4 i 125/5 w obrębie 5 miasta Gryfino, 

4. Uzyskałem opinię Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej o projekcie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino w obrębach nr 1, 2 i 3 miasta Gryfino - 
przy ul. Flisaczej (w obrębach nr 1 i nr 3 m. Gryfino), 

5. Uzyskałem opinię Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej o projekcie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino w rejonie wsi Stare Brynki, 

6. Zleciłem dla obszaru w granicach administracyjnych gminy Gryfino sporządzenie Prognozy 
oddziaływania na środowisko na potrzeby opracowywanego na mocy uchwały Nr XVI/151/12 
Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 stycznia 2012 r. projektu Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Gryfino.  

 
Realizując zadania z zakresu ochrony środowiska (BMP.ROŚ): 
1. Wydałem: 

− 17 decyzji zezwalających na usunięcie drzew/krzewów, 
− 1 decyzję odmawiającą zmiany decyzji dotyczącej wydania zezwolenia na usunięcie drzew 

i wykonania nasadzeń zastępczych drzew, 
− 2 postanowienia opiniujące pozytywnie korektę rocznego planu łowieckiego na rok 

2017/2018, 
− 3 zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zamiaru usunięcia drzew. 

2. Przesłałem 1 projekt decyzji zezwalającej na usunięcie drzew do zaopiniowania Regionalnemu 
Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Szczecinie. 

3. Wszcząłem postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa stacji paliw na obszarze miasta Gryfino 
zlokalizowanej przy ul. Łużyckiej na działce inwestycyjnej o nr ewid. 65/4 obr. Gryfino 5”; 

4. Wydałem postanowienie o odstąpieniu od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania 
na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa 2 studni głębinowych na terenie ujęcia wody 
podziemnej w Drzeninie dz. nr 27/3 obr. Drzenin, gm.Gryfino”; 



5. Wydałem decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Dostosowanie 
instalacji energetycznego spalania paliw, obejmującej bloki energetyczne nr 5-8 w Elektrowni 
Dolna Odra do wymagań konkluzji BAT”; 

6. Przyjąłem dwa zgłoszenia eksploatacji przydomowych oczyszczalni ścieków. 
 

W zakresie gospodarki komunalnej: 
 

W zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami: 
1. zleciłem likwidację „dzikiego wysypiska odpadów”, 
2. przyjąłem do realizacji 6 wniosków z zakresu demontażu i odbioru wyrobów azbestowych 

znajdujących się na nieruchomościach na terenie gminy Gryfino. 
 
W zakresie gospodarki komunalnej: 
1. zleciłem przeprowadzenie remontu 6 szt. ławek gminnych w parku miejskim, 
2. dokonałem zakupu i montażu 1 szt. ławki parkowej, ustawionej w pasie drogowym ul. Flisaczej, 
3. dokonałem odbioru oraz rozliczenia prac związanych z utrzymaniem kanalizacji deszczowej 

w sezonie jesiennym 2017 oraz utrzymaniem 3 fontann gminnych. 
 
W zakresie ochrony przyrody: 
1. wystąpiłem do Starosty Gryfińskiego z 2 wnioskami o wydanie zezwoleń na usunięcie drzew 

z terenów gminnych, 
2. wydałem, jako właściciel nieruchomości gminnej, zgodę na usunięcie drzew, wymaganą 

do uzyskania przez użytkownika zezwolenia na usunięcie drzew, 
3. dokonałem 2 zgłoszeń złomów i wywrotów na terenach gminnych do Starosty Gryfińskiego, 
 
W zakresie ochrony zwierząt: 
1. przyjąłem do realizacji 33 wnioski na wykonanie usług sterylizacji i kastracji psów i kotów 

posiadających właściciela, 
2. nadałem 3 statusy opiekuna społecznego wolnożyjących kotów, 
3. podpisałem aneks do umowy na wyłapywanie, przetrzymywanie i transport bezdomnych psów 

z terenu gminy Gryfino 
4. podpisałem aneks do umowy na zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok bezdomnych 

zwierząt lub ich części z terenu gminy Gryfino, 
5. podpisałem aneks do umowy na świadczenie usług weterynaryjnych wykonywanych 

na bezdomnych zwierzętach oraz zwierzętach dzikich z terenu gminy Gryfino 
6. podpisałem aneks do umowy na przetrzymywanie i opiekę nad bezdomnymi kotami z terenu 

gminy Gryfino. 
 
W zakresie transportu zbiorowego: 
1. sporządziłem 2 opinie do uzgadnianych przez Starostę Gryfińskiego wniosków przewoźników 

o wydanie przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego zezwoleń na wykonywanie 
regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym,  

2. podpisałem aneks do umowy o świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego, 
zmieniający godziny odjazdów poszczególnych kursów. 

 
W zakresie edukacji i spraw społecznych: 

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

gminy Gryfino Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego „Iskierka” z oddziałami 
ogólnodostępnymi i specjalnymi w Gryfinie w wysokości 120.308,77 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 listopad na prowadzenie  
4 punktów przedszkolnych w miejscowościach wiejskich na terenie gminy Gryfino 
dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w wysokości 29.227,31 zł.  

3. Przyznałem dofinansowanie kosztów kształcenia 18 młodocianych pracowników dla 
13 pracodawców w kwocie 135.041,86 zł. Środki na wypłatę przedmiotowego dofinansowania  
są przekazywane przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty ze środków Funduszu Pracy. 



4. W dniu 15 listopada 2017 r. wydałem zarządzenie Nr 0050.139.2017 w sprawie powołania komisji 
egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, 
które zmieniłem w dniu 20 listopada 2017 r. zarządzeniem Nr 0050.140.2017. Posiedzenie komisji 
egzaminacyjnej odbyło się w dniu 22 listopada 2017 r.  

5. W ramach dotacji celowych na zadania z zakresu kultury fizycznej podpisałem umowy 
na realizację następujących zadań:  
- „Pokazowe zawody AIKIDO - 2017” na kwotę 10.000 złotych z UKS AIKIDO-TAISO, 
- „Przygotowanie zawodniczki do startu w zawodach kwalifikacyjnych do igrzysk olimpijskich 
w Tokio w 2020 roku” na kwotę 10.000 złotych z UKS KAMIKAZE, 
- „Jesienny obóz sportowy sekcji lekkiej atletyki MKS Hermes” na kwotę 10.000 złotych                
z MKS HERMES. 

6. W ramach funduszu sołeckiego wykonano następujące zadania: zakupiono ogrodzenie                      
boiska w miejscowości Wirów, zakupiono maszty oraz zamontowano ogrodzenie i piramidę 
linową na placu zabaw w miejscowości Dołgie, zakupiono ogrodzenie placu rekreacyjno-
sportowego w miejscowości Krajnik, na łączną kwotę - 11.067,73 złotych. 

7.   Wykonano oraz rozliczono dotację przyznaną w ramach Konkursu Marszałka Województwa 
Zachodniopomorskiego „Granty sołeckie 2017”. W ramach dotacji wykonano montaż siłowni 
zewnętrznych w miejscowości Żabnica. Wartość projektu – 9.199,99 złotych. 

8.   W dniu 28 października 2017 r. współorganizowałem konferencję „Powrót do wspólnych tradycji 
promujących polską wieś” w Żabnicy, która odbyła się w ramach realizacji projektu Krajowej 
Sieci Obszarów Wiejskich p.n. „Powrót do wspólnych tradycji promujących polską wieś”. Projekt 
sfinansowany ze środków budżetu Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 24.627,03 złotych brutto. 

 
W zakresie spraw organizacyjnych: 

 
1. Wydałem zarządzenie nr 120.89.2017 z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie powołania Komisji 

Rekrutacyjnej w składzie Mariusz Tarka, Beata Ludwiczak, Janina Major w celu przeprowadzenia 
naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Gospodarki Komunalnej. W wyniku 
przeprowadzonego naboru wyłoniono do zatrudnienia panią Darię Ebert, 

2. Wydałem zarządzenie nr 120.90.2017 z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie powołania  
Komisji Rekrutacyjnej w składzie Paweł Nikitiński, Beata Blejsz, Ewa Sznajder, Grzegorz 
Jastrowicz w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko kierownicze – Kierownik 
Środowiskowego Domu Samopomocy w Gryfinie, 

3. Wydałem zarządzenie Nr 120.86.2017 z dnia 25 października 2017 r. w sprawie powołania komisji 
egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu i zakończenia służby przygotowawczej 
dla pani Iwony Stępień zatrudnionej w Straży Miejskiej w Gryfinie,  

4. Wydałem zarządzenie nr 120.87.2017 z dnia 25 października 2017 r. w sprawie przekazania 
rzeczowych składników majątku (środków trwałych) Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie  
na rzecz gminnych jednostek organizacyjnych i innych podmiotów, 

5. Wydałem zarządzenie nr 0050.133.2017 z dnia 30 października 2017 r. w sprawie przekazania 
rzeczowych składników majątku (pozostałych środków trwałych) Urzędu Miasta i Gminy  
w Gryfinie na rzecz Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie, 

6. Wspólnie z Polskim Związkiem Głuchych zorganizowany został w Urzędzie bezpłatny staż  
dla jednej osoby w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  
z programu PO WER „4 Kroki – Zachód”. Staż będzie trwał 5 miesięcy, 

7. Przeprowadziłem szacowanie zamówienia oraz wystąpiłem z wnioskiem o przeprowadzenia 
zamówienia publicznego poniżej 30.000 euro na „Świadczenie usług medycznych w zakresie 
profilaktycznych badań lekarskich (wstępnych, okresowych, kontrolnych) oraz w zakresie badań 
do celów sanitarno-epidemiologicznych” w jednostkach organizacyjnych gminy Gryfino, 

8. Przeprowadziłem szacowanie zamówienia oraz wystąpiłem z wnioskiem o przeprowadzenia 
zamówienia publicznego poniżej 30.000 euro na "Przeprowadzenie kontroli okresowych 
półrocznych, rocznych i pięcioletnich obiektów budowlanych jednostek organizacyjnych Gminy 
Gryfino" w jednostkach organizacyjnych gminy Gryfino, 

9. W dniu 15 listopada 2017 r. zawarłem umowę na zakup i dostarczenie mebli biurowych  
dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, 

10. W dniu 15 listopada 2017 r. zawarłem umowę na wykonanie, dostawę i montaż  mebli biurowych 
dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, 



11. Zawarłem umowę z Przedsiębiorstwem Usług komunalnych Sp. z o.o. w zakresie dostarczania 
wody z urządzeń wodociągowych i odprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych 
w budynku administracyjno – biurowym przy ul. 1 Maja 16 w Gryfinie.  

 
W zakresie spraw obywatelskich: 

 
W zakresie dowodów osobistych:  
Przyjąłem 531 wniosków o wydanie dowodu osobistego.  
Wydałem 596 dowodów osobistych. 
Przyjąłem 29 zgłoszeń o utracie dowodu osobistego.  
 
W zakresie ewidencji ludności:    
Udzieliłem odpowiedzi na 90 wniosków o udostępnienie danych z ewidencji ludności i dowodów 
osobistych. 
Wydałem na wniosek 71 zaświadczeń o zameldowaniu mieszkańców naszej gminy. 

     Dokonałem 174 czynności z zakresu obowiązku meldunkowego. 
     Wydałem 4 decyzje o wymeldowanie z miejsca pobytu stałego oraz 4 decyzje o umorzeniu 

postępowania.  
 

W zakresie obsługi Rady Miejskiej: 
 
1. Wydałem Zarządzenie nr 120.88.2017 z dnia 31 października 2017 r. w sprawie określenia 
    odpowiedzialnych za realizację uchwał podjętych na sesji w dniu 26 października 2017 r.  
2. Na ostatniej sesji radni zgłosili 33 interpelacje, pismem z dnia 8 listopada br. określiłem 
odpowiedzialnych za przygotowanie na nie odpowiedzi.  

 
W zakresie zamówień publicznych: 

 
1. Ogłosiłem postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej wartości 

zamówienia poniżej 30 000 euro na zadania:  
1) Dostawa i montaż wykładziny dywanowej do pomieszczeń Środowiskowego Domu 

Samopomocy w Gryfinie;  
2) Budowa budynku garażowo - magazynowego, zlokalizowanego na terenie działek  

nr 214/1, 214/3 w obrębie ewidencyjnym Radziszewo 1;  
3) Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę parkingu przy ul. Jana Pawła II  

w Gryfinie;  
4) Dostawa paliw płynnych w 2018 r. 

2. Ogłosiłem i rozstrzygnąłem postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego  
o szacunkowej wartości zamówienia poniżej 30 000 euro na zadania:  
1) Zakup i dostawa sprzętu multimedialnego dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy  

w Gryfinie;  
2) Zakup, dostawa i montaż sprzętu RTV / AGD z przeznaczeniem na wyposażenie pomieszczeń 

Środowiskowego Domu Samopomocy w Gryfinie;  
3) Wykonanie, dostawa i montaż mebli z przeznaczeniem na wyposażenie pomieszczeń 

Środowiskowego Domu Samopomocy w Gryfinie; 
4) Budowa rampy dla osób niepełnosprawnych na terenie Żłobka Miejskiego w Gryfinie;  
5) Dzierżawa i kupno elementów oświetlenia ulicznego;  
6) Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Energetyków  

i Kościuszki;  
7) Dostawa i montaż stolarki okiennej aluminiowej w lokalu przy ul. Sprzymierzonych 8a 

w Gryfinie; 
8) Remont istniejącego ciągu pieszego, położonego w miejscowości Wysoka Gryfińska;  
9) Zakup, dostawa i montaż wyposażenia sali 25 mieszczącej się w budynku Urzędu Miasta 

i Gminy w Gryfinie;  
10) Zakup, załadunek, transport oraz rozładunek kostki betonowej wraz z krawężnikami 

betonowymi przeznaczonymi na potrzeby zadania pn. „Przebudowa ciągu pieszego  
w miejscowości Gardno, gmina Gryfino”. 



3. Unieważniłem postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej wartości 
zamówienia poniżej 30 000 euro na zadania:  
1) Dostawa i montaż wykładziny dywanowej do pomieszczeń Środowiskowego Domu 

Samopomocy w Gryfinie;  
2) Świadczenie usług medycznych w zakresie profilaktycznych badań lekarskich (wstępnych, 

okresowych, kontrolnych) oraz w zakresie badań do celów sanitarno - epidemiologicznych;  
3) Przeprowadzenie kontroli okresowych półrocznych, rocznych i pięcioletnich obiektów 

budowlanych jednostek organizacyjnych Gminy Gryfino;  
4) Zakup, dostawa i montaż sprzętu RTV / AGD z przeznaczeniem do Środowiskowego Domu 

Samopomocy w Gryfinie;  
5) Budowa rampy dla osób niepełnosprawnych na terenie Żłobka Miejskiego w Gryfinie;   
6) Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Gryfino i jednostek organizacyjnych Gminy 

Gryfino;  
7) Remont balkonu lokalu komunalnego, zlokalizowanego przy ul. Kościelnej 18 

w Gryfinie.  
4. Ogłosiłem postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej wartości 

zamówienia powyżej 30 000 euro na zadania:  
1) Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Gryfino, w tym 

utworzenie i prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych,  
w okresie 2018-2020 r.;  

2) Remont balkonu oraz wymiana pokrycia dachowego w mieszkalnym budynku komunalnym 
zlokalizowanym przy ul. Kościelnej 18 w Gryfinie;  

3) Przebudowa lokalu świetlicy wiejskiej na cele mieszkalne, zlokalizowanego  
w Wysokiej Gryfińskiej przy ul. Lipowej 9;  

4) Dostosowanie budynku Filii Przedszkola nr 2 przy ul. Sprzymierzonych 5 w Gryfinie 
do wymogów przeciwpożarowych;  

5) Wykonanie autobusowych przewozów o charakterze użyteczności publicznej  
w komunikacji miejskiej na terenie Gminy Gryfino, na trasie Szczecin - Dolna Odra oraz 
Szczecin - Gryfino.  

5. Unieważniłem postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej wartości 
zamówienia powyżej 30 000 euro na zadanie: Przebudowa lokalu świetlicy wiejskiej na cele 
mieszkalne zlokalizowanego w Wysokiej Gryfińskiej przy ul. Lipowej 9.  

6. Rozstrzygnąłem postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej wartości 
zamówienia powyżej 30 000 euro na zadanie: Zakup energii elektrycznej dla punktów poboru 
Gminy i jej jednostek organizacyjnych oraz instytucji kultury.  

7. Wydałem: 
1) Zarządzenie Nr 120.96.2017 z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie powołania komisji 

przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 
zadanie: „Remont balkonu oraz wymiana pokrycia dachowego w mieszkalnym budynku 
komunalnym, zlokalizowanym przy ul. Kościelnej 18 w Gryfinie”;  

2) Zarządzenie Nr 120.95.2017 z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie powołania komisji 
przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
na zadanie: „Dostosowanie budynku filii Przedszkola nr 2 przy ul. Sprzymierzonych 5 
w Gryfinie do wymogów przeciwpożarowych”;  

3) Zarządzenie Nr 120.94.2017 z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie powołania komisji 
przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
na zadanie: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Gryfino, 
w tym utworzenie i prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 
w okresie 2018-2020 r.”;  

4) Zarządzenie Nr 120.92.2017 z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie powołania komisji 
przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 
zadanie: „Wykonanie autobusowych przewozów o charakterze użyteczności publicznej 
w komunikacji miejskiej na terenie Gminy Gryfino, na trasie Szczecin - Dolna Odra oraz 
Szczecin - Gryfino”.   

5) Zarządzenie Nr 120.91.2017 z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie powołania komisji 
przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
na zadanie: „Przebudowa lokalu świetlicy wiejskiej na cele mieszkalne, zlokalizowanego 
w Wysokiej Gryfińskiej przy ul. Lipowej 9”. 



W zakresie zarządzania ryzykiem: 
 

Wprowadziłem zarządzeniem nr 120.97.2017 z dnia 21 listopada 2017 r. zadania dla Urzędu Miasta 
i Gminy w Gryfinie na rok 2018. 

 
W zakresie działalności Biblioteki Publicznej: 

 
29.10.2017 r. – XV Gryfiński Koncert Organowy - Podczas koncertu utwory dawnej muzyki sakralnej 
odtworzyli: na organach Bogdan Narloch, któremu na trąbce towarzyszył Roman Gryń. 
Bogdan Narloch studia muzyczne odbył w klasie organów prof. Leona Batora w Akademii Muzycznej 
w Gdańsku. Brał udział w wielu kursach interpretacji muzyki organowej, m.in. u Milana Šlechty 
w Pradze, Guy Boveta, U. Spang-Hansena. Od wielu lat pełni funkcję dyrektora Międzynarodowego 
Festiwalu Organowego w Koszalinie. W latach 1995-2014 roku wspólnie z prof. Markiem 
Toporowskim organizował coroczne Ogólnopolskie Kursy Interpretacji Muzyki Organowej, 
odbywające się pod patronatem Ministra Kultury. Prowadziło je wielu wybitnych europejskich 
organistów. Jest doktorem habilitowanym profesorem nadzwyczajnym Akademii Sztuki w Szczecinie, 
prowadzi też klasę organów w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Koszalinie. Jego aktywna 
działalność koncertowa obejmuje recitale solowe, muzykę kameralną i koncerty z orkiestrami. 
Występował wielokrotnie m.in. we Francji, Niemczech, Danii, Norwegii, Szwajcaria, we Włoszech, 
Izraelu i Rosji). W swoim dorobku posiada nagrania prezentujące historyczne organy i muzykę 
organową Pomorza. Poza działalnością artystyczną zajmuje się też budownictwem organowym, 
współpracując w tym zakresie z Urzędem Ochrony Zabytków. 
Roman Gryń należy do wybitnych polskich wirtuozów i wykładowców trąbki. Studia ukończył 
na Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Potem doskonalił umiejętności pod 
okiem wybitnych pedagogów jak Timofiej Dokshicer czy Edward Tar. Jest laureatem Konkursu 
Młodych Trębaczy w Pabianicach oraz Konkursu Gry na Trąbce w Gdańsku. Począwszy od roku 1983 
pracował w Filharmonii Narodowej w Warszawie, potem na stanowisku solisty w Filharmonii 
Pomorskiej w Bydgoszczy oraz solisty i kierownika grupy trąbek w Filharmonii Poznańskiej. 
Współpracował z wieloma orkiestrami krajowymi i zagranicznymi, koncertując we wszystkich 
krajach Europy oraz w Kanadzie i USA. Obecnie jest profesorem Akademii Muzycznej w Bydgoszczy i 
profesorem zwyczajnym Akademii Muzycznej w Poznaniu, gdzie prowadzi klasę trąbki, pełniąc 
jednocześnie od 2001 roku funkcję kierownika Katedry Instrumentów Dętych i Akordeonu. Zasiada 
też w jury wielu konkursów krajowych i międzynarodowych.  
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino, pan Mieczysław Sawaryn objął honorowy patronat 
nad koncertem. Sponsorem koncertu była Polska Grupa Energetyczna, Górnictwo i Energetyka 
Konwencjonalna SA, Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra. 
03.11.2017 r. - Spektakl "Zsyłki, łagry, Katyń" - 3 listopada w gryfińskim kinie "Gryf" odbył się 
spektakl warszawskiego teatru Oratorium pt.: "Zsyłki, łagry, Katyń". W skromnej, szekspirowskiej, 
lecz wyrazistej przez to formie aktorzy Danuta Nagórna i Jarosław Witaszczyk opowiedzieli 
publiczności o gehennie polskich kresów. Świetną oprawę muzyczną Wojciecha Kostrzewy wykonał 
na klarnecie pracownik Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Szopena Jacek Dziołak. Wśród widzów 
znaleźli się licznie reprezentowani gryfińscy Sybiracy oraz uczniowie szkół z Mieszkowic i Gryfina. 
Słowo wstępne wygłosił przybyły specjalnie burmistrz Paweł Nikitiński. Była to wspaniała, 
artystyczna lekcja historii. Spektakl, według scenariusza Danuty Nagórnej i w reżyserii Jarosława 
Witaszka opowiada o historii i genezie sowieckiej zbrodni. Jest to hołd złożony więźniom łagrów 
i ofiarom zbrodni katyńskiej. Przedstawienie oparte jest na materiałach faktograficznych. Spektakl 
organizowała Gmina Gryfino, Biblioteka Publiczna w Gryfinie oraz Gryfiński Dom Kultury. 
26.10.2017 r. – Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla dorosłych - Dnia 26 października 2017 r. 
odbyło się kolejne spotkanie DKK dla dorosłych. Tematem jego była książka Bernharda Schlinka pt.: 
Kobieta na schodach.  

Oddział Dziecięcy: 
04.11.2017 r. - 60. urodziny Pchły Szachrajki! - W 2017 r. mija 60 lat od pierwszego wydania 
najbardziej znanej bajki Jana Brzechwy – „Pchły Szachrajki”. Z tej okazji  
w Oddziale Dziecięcym Biblioteki Publicznej w Gryfinie odbył się interaktywny spektakl dla dzieci 
i ich rodziców w wykonaniu aktorów z Teatru  Rozmaitości GWITAJCIE ze Szczecina. W spektaklu było 
dużo śmiechu, kabaretowej satyry i szczęśliwe, choć nieco zaskakujące zakończenie. Wszystko 
to jednak pełne ciepła, liryki, a od czasu do czasu – nauk dla psotnych dzieci. Samo pojawienie się 
Pchły na scenie i towarzyszących jej postaci wywoływało, co chwilę lawinę śmiechu oraz brawa 



publiczności. Dla dzieci były zabawy z aktorami, a dorośli śmiali się z discopolowej piosenki  
i efektownych przebieranek. I tak było do końca niemal godzinnego spektaklu. 
22.11.2017 r. - Ciekawski George w bibliotece - gryfińską bibliotekę odwiedzili wyjątkowi goście, 
a mianowicie: pani Anna Uszyńska z Wydawnictwa  MODO oraz ciekawska 
i niesforna  małpka o imieniu George. Jest to słynny bohater serii książek autorstwa Margret 
i Hansa Rey zaliczanych do klasyki amerykańskiej literatury dla dzieci, które od ponad 75 lat bawią 
i uczą. Od kilku lat jest też znany dzieciom w Polsce nie tylko z książek, ale też  
z emitowanego na kanale Mini Mini serialu animowanego. Do tej pory książki o Ciekawskim George’u 
zostały przetłumaczone na 27 języków, a w Polsce wydano już 6 książeczek, które niebawem pojawią 
się w Oddziale Dziecięcym. Na spotkanie z uwielbianą przez najmłodszych ciekawską małpką - 
przybyły „Żabki” z Przedszkola nr 1 im. Krasnala Hałabały i Przedszkola  nr 4 im. Pszczółki Mai. 
Najpierw przedszkolaki poznały bohatera serii – dużą uroczą maskotkę i wysłuchały książki pt. 
"Ciekawski George w bibliotece", której towarzyszyła projekcja oryginalnych, książkowych ilustracji. 
Następnie pani Ania zaprosiła dzieci do zabawy w detektywów, których zadaniem było poszukiwanie 
książek ukrytych w Wypożyczalni dla Dzieci i Młodzieży pod bananowymi zakładkami. Wszyscy 
wykonali zadanie na medal! Później dzieci rysowały okładki swoich ulubionych książek, które 
chcieliby zaproponować George’owi. Na zakończenie fantastycznego spotkania zrobiliśmy sobie 
wspólne zdjęcie w rakiecie kosmicznej. Wraz z Ciekawskim George’m zachęcam rodziców do: 
założenia dziecku konta bibliotecznego, regularnych odwiedzin w bibliotece, uczestnictwa 
w zajęciach i imprezach bibliotecznych oraz codziennego czytania dzieciom! 
24.11.2017 r. - Misiowe urodzinki Colargola - Oddział Dziecięcy za sprawą wyjątkowych gości 
zamienił się w Misiolandię. Na 50. urodziny Misia Colargola przyleciały „Jaskółki”  
z Przedszkola nr 5 im. Calineczki oraz przydreptały duże i małe misiaki. Colargola stworzyła 
francuska pisarka Olga Pouchine w latach 50. XX w. Dzięki staraniom francuskiego producenta 
Alberta Barillé (twórcę takich seriali jak "Był sobie człowiek" czy "Były sobie odkrycia") na przełomie 
lat 60. i 70. w wytwórni Se-ma-for w Łodzi powstał serial lalkowy. Jako, że 25 listopada wypada 
Światowy Dzień Misia dzieci najpierw wysłuchały historii powstania pluszowego misia, obejrzały 
prezentację o Colargolu, a potem opowiedziały o swoich ukochanych misiach i jednym słoniku. 
Potem przyszedł czas na taniec-rozruszaniec, misowe zabawy i zagadki. Po wysiłku fizycznym 
przedszkolaki wysłuchały fragmentów książki J. Wieslander „Kajtek i miś” i wierszyka Ł. Dębskiego 
„Miś”. Urodzinki zakończyły się wspólnym śpiewaniem piosenki „Pluszowe niedźwiadki” i tańcem 
z misiakami. Dzieci zostały zaproszone do obejrzenia wystawki książek o misiach – MISIOWE 
LEKTURKI, a kilka nawet sobie wypożyczyły. Wszyscy mali goście dostali w prezencie misiowe 
kolorowanki i zakładki, bo „czy to jutro, czy to dziś, wszystkim potrzebny jest miś!”. 

 
Pozostałe formy pracy: 

termin tematy i formy pracy uczestnicy liczba 
uczest.  

forma 

26 października Czy warto rezygnować z marzeń?Jak 
postąpił Bilbo Baggins?Analizujemy 
decyzję i skutki postępowania hobbita-
zajęcia biblioterapeutyczne wokół 
powieści J.R.R. Tolkiena „Hobbit, czyli 
tam i z powrotem” 

uczniowie kl.6 
z SP w 

Radziszewie 

14 zajęcia 
biblioterap
eutyczne 

 Quiz multimedialny z Hobbita  -,,- 10 konkurs 
31 października Wieczór z duchami czyli o tradycjach 

Halloween 
kl. 0a z SP nr 1 
z nauczycielką 
i mamami 

25 pogadanka 

 Głośne czytanie książki Evy Susso – 
„Duch z butelki” 

-,,- 25 spotkanie z 
książką 

 Strrraszne zagadki -,,- 10 konkurs 
 Walka na miny-konkurs na 

najstraszniejszą minę 
-,,- 21 konkurs 

 Balonowe straszydło -,,- 21 konkurs 
 Taniec w parach z balonowym 

straszydłem 
-,,- 22 konkurs 

 Drużynowy bieg z miotłą -,,- 22 konkurs 



4 listopada Interaktywne przedstawienie oparte na 
słynnej bajce Jana Brzechwy  „Pchła 
Szachrajka” w wykonaniu aktorów z 
Teatru Rozmaitości GWITAJCIE ze 
Szczecina 

dzieci od 4 lat 
z rodzicami 

52 mała 
forma 

teatralna 

6 listopada  Święto Odzyskania Niepodległości   gazetka 
ścienna 

17 listopada BUDOWANIE POZYTYWNEJ SAMOOCENY 
„FILIP Z TĘCZĄ W KIESZENI”do 
opowiadania Bruno Ferrero  

uczniowie z 
Zespołu Szkół 
w Nowym 
Czarnowie z 
nauczycielami 

19 zajęcia 
biblioterap
euty- czne 

18 listopada Spotkanie członków  Klubu Gier Bez 
Prądu z grami planszowymi 

dzieci i rodzice 6 inna forma 

20 listopada  Dzień Pluszowego Misia   gazetka 
ścienna 

21 listopada  Wolontariat ma tysiące twarzy – 
spotkanie z przedszkolakami i panią 
Ewą Chludzińską-Lewczuk  

gr. „Żabki” z 
Przedszkola nr 

4 z 
nauczycielkami 

19 pogadanka 

22 listopada  Głośne czytanie książki M. i H.A. Rey – 
„Ciekawski George w bibliotece” 

gr. „Żabki” z 
Przedszkola nr 
1 i Przedszkola 

nr 4 z 
nauczycielkami 

35 spotkanie z 
książką 

 „Ciekawski George w bibliotece” – 
warsztaty literacko-plastyczne  

-,,- 30 warsztaty 
twórcze 

24 listopada  Historia święta pluszowego misia  
i rozmowa o dziecięcych misach 

gr. „Jaskółki” z 
Przedszkola nr 

5 z 
nauczycielkami 

22 pogadanka 

 Głośne czytanie fr. książki  
J. Wieslander – „Kajtek i miś” 

-,,- 22 spotkanie z 
książką 

 50. urodziny Misia Colargola! -,,- 22 prezentacj
a 

multimedia
lna 

 Misiowe zagadki  -,,- 15 konkurs 
 Misiowe zabawy przy muzyce -,,- 22 inna forma 

 Misiowe lekturki   wystawka 
książek o 
misiach 

 
Filia Biblioteczna w Pniewie: 

06.11.2017 r. – Warsztaty decoupage 
20.11.2017 r. – Warsztaty na których wykonywane były bombki 
21.11.2017 r. – Zajęcia manualno-plastyczne z użytkownikami Dziennego Domu „Senior-Wigor” 
w Gryfinie  
22.11.2017 r. – Warsztaty „Cotton Balls” 

 
Filia Biblioteczna w Chwarstnicy: 

24.11.2017 r. - Dzień Pluszowego Misia - Z okazji Światowego Dnia Pluszowego Misia Biblioteka 
Publiczna i Szkolna w Chwastnicy zorganizowały spotkaniez dziećmi przedszkola TPD oraz 
najmłodszymi czytelnikami - uczniami klasy 0 miejscowej szkoły. Dzieci poznały historię pluszowego 



misia. W skupieniu słuchały bajki, której bohaterem był miś. Następnie przyszedł czas na pląsy 
z przytulankami w takt misiowej piosenki. Dzieci z kl. 0 rysowały misie z zamkniętymi oczami. Prace 
wyszły bardzo śmieszne. Dzieci z przedszkola dostały misie do kolorowania.  
Nasze maluszki wyśminicie bawiły się w „Starego niedźwiedzia”. Na zakończenie spotkania obie 
grupy zajadały się misiową kanapką, oczywiście z miodem. Wszystko w tym dniu było „misiowe”. 

 
Filia Biblioteczna w Żabnicy: 

24.11.2017 r. - Biblioteka w Żabnicy  zorganizowała Obchody Światowego Dnia Pluszowego Misia - 
Jak co roku Biblioteka Publiczno-Szkolna w Żabnicy przypominała wszystkim o Światowym Dniu 
Pluszowego Misia. Tym razem obchody tego święta połączono z rozstrzygnięciem klasowego 
konkursu, który polegał na wykonaniu misia z surowców ekologicznych i tych poddawanych 
procesom recyklingu. Dzięki wspaniałym pomysłom dzieci powstało kilka niezwykle kolorowych 
i sympatycznych maskotek. Oprócz tego dzieci  klas 0-III wysłuchały fragmentów książki o Kubusiu 
Puchatku oraz wzięły udział  w różnych misiowych zabawach i łamigłówkach. Zgodnie z wieloletnią 
tradycją to sympatyczne misiowe spotkanie zakończyło małe „co nieco” składające się 
z przepysznych kanapek z miodem, dżemem i czekoladą. 
27.11.2017 r. - Biblioteka w Żabnicy współorganizowała promocję książki Bogdana Matławskiego - 
27 listopada odbyła się w  odbyła się w Żabnicy promocja książki napisanej przez prof. dr hab. 
Bogdana Matławskiego. Był to kolejny element obchodów 270 rocznicy powstania wsi Żabnica. 
Monografia Sołectwa Żabnica jest podsumowaniem tego właśnie okresu. Będzie się ona składać 
z dwóch części obejmujących historię Dębiec i Żabnicy. Promocja obejmowała pierwszy tom 
monografii  wieś - DĘBCE. Biblioteka w Żabnicy obok Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, Sołectwa 
Żabnica i miejscowej szkoły była gospodarzem tej doniosłej dla całej lokalnej społeczności 
uroczystości.  Zaszczyciły ją swoim przybyciem  władze samorządowe, wykładowcy szczecińskich 
wyższych uczelni, księża, dyrektorzy gryfińskich instytucji oraz przedstawiciele organizacji 
pozarządowych. Licznie przybyli również mieszkańcy Dębiec i Żabnicy. Podczas promocji 
przedstawiona została sylwetka autora książki oraz recenzja naukowa monografii. Nie obyło się 
również bez tradycyjnej części promocji - podpisywania książek z osobistymi  dedykacjami autora. 
 

W zakresie działalności Gryfińskiego Domu Kultury: 
 

termin nazwa imprezy miejsce 
26 października udział podopiecznych pracowni plastycznej 

Małgorzaty Ragan w XXXIX Międzynarodowych 
Spotkaniach Artystycznych Dzieci i Młodzieży pt. 
"Moja przygoda w muzeum" / nagrody dla: 
Aleksandry Szewczuk i Karoliny Madejak / udział w 
pokonkursowej wystawie: Jan Dejewski, Justyna 
Białek, Alicja Grabas, Hanna Lubowicka i Alicja 
Kadłubek 

Muzeum Okręgowe  
w Toruniu 

27 października udział tancerzy Teatru Tańca EGO VU (instr. Eliza 
Hołubowska) w pokazie spektaklu „Luther - 
Zwischen Liebe, Tod und Teufel" teatru 
Uckermärkische Bühnen Schwedt 

Greiwswald (Niemcy) 

27 października pokaz spektakli dla dzieci z gryfińskich szkół i 
przedszkoli (wynajem sali widowiskowej) 

Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 

28 października współorganizacja Szachowego Grand Prix Gryfina 
2017: turniej 9. (org. Krzysztof Rudnicki) 

Gryfiński Dom Kultury 
Pałacyk pod Lwami 

28 października występ Teatru Eliksir (instr. Janusz Janiszewski) 
podczas Dnia Seniora w Ińsku 

Ińsko 

30 października współorganizacja (z Zamkiem Książąt Pomorskich 
w Szczecinie) warsztatów dla dzieci „Bajkowi 
Globtroterzy” (4) (org. Kuba Kasprzyk) 

Gryfiński Dom Kultury 
sala Lech 
 

31 października 24. Noc Grozy. Gryfińskie Spotkania z Horrorem 
(nocna projekcja filmów) (org. Krzysztof 
Wawrzyniak) 

Gryfiński Dom Kultury 
Kino Gryf 

3 listopada pokaz spektaklu „Wywózki, łagry, Katyń” w Gryfiński Dom Kultury 



wykonaniu Teatru Oratorium w Warszawie 
(współorganizacja z Biblioteką Publiczna w 
Gryfinie) (org. Kuba Kasprzyk) 

sala widowiskowa 

4 listopada występ Teatru Eliksir (instr. Janusz Janiszewski) 
oraz Kapeli Ludowej Borzymianka (instr. Zygmunt 
Rosiński) podczas potkania zespołów ludowych w 
Zamborsku 

Zamborsko k. Pyrzyc 

4 listopada siódmy koncert z cyklu Brzmienie Ósemki / występ 
zespołu Big Cyc (org. Monika Drabik i Krzysztof 
Kozak) 

Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 

9 listopada statuetka Bociana za promocję powiatu w kategorii 
kultura dla Teatru Bomba Bomba (instr. Violetta 
Janiszewska) 

Starostwo Powiatowe 
w Gryfinie 

9 listopada pokaz spektaklu teatru TEĎ NÁDECH A LEŤ „Kura 
nie jest ptakiem, Ukraina nie jest za granicą” (org. 
Krzysztof Gmiter) 

Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 

9-22 listopada udział wychowanków świetlic wiejskich w Borzymiu 
(instr. Justyna Mendyk), Chwarstnicy (instr. Iwona 
Łakomiec), Krajniku (instr. Dominika Bojko), 
Krzypnicy (instr. Barbara Kłonowska) i Nowym 
Czarnowie (instr. Sylwia Rzeszotarska) w corocznej 
akcji zbierania karmy dla zwierząt 

Intermarche Gryfino 

10 listopada obsługa techniczna Wieczornicy z okazji 
Narodowego Święta Niepodległości (Stanisław 
Fabjańczuk) 

sala gimnastyczna 
Szkoły Podstawowej nr 
1 w Gryfinie 

11 listopada koncert zespołu wokalnego Ad Hoc (instr. Jolanta 
Romanowska) 

Trzcińskie Centrum 
Kultury 
Trzcińsko-Zdrój 

13 listopada Tydzień Tańca w Gryfinie: pokazy gryfińskich szkół 
tańca (współorganizacja ze stowarzyszeniem 
Środowisko Inicjatyw Artystycznych Hybadu) (org. 
Eliza Hołubowska i Krzysztof Gmiter) 

sala gimnastyczna 
Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących  
w Gryfinie 

14 listopada Tydzień Tańca w Gryfinie: otwarte warsztaty 
taneczne (współorganizacja ze stowarzyszeniem 
Środowisko Inicjatyw Artystycznych Hybadu) (org. 
Eliza Hołubowska i Krzysztof Gmiter) 

sala gimnastyczna 
Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących  
w Gryfinie 

14 listopada wieczór poetycko-muzyczny pt. „Do kraju tego …” w 
wykonaniu Teatru Eliksir (org. Janusz Janiszewski) 

Gryfiński Dom Kultury 
Pałacyk pod Lwami 

16 listopada Tydzień Tańca w Gryfinie: rozwiązanie konkursu 
plastycznego pt. „Ekspresja w tańcu” (org. Eliza 
Hołubowska i Krzysztof Gmiter) 

Gryfiński Dom Kultury 
 

17-19 listopada Jesienna Scena Tańca - 9. Festiwal Małych Form 
Ruchowych: pokazy ośmiu spektakli w wykonaniu 
artystów z Polski, Niemiec, Szwajcarii, Izraela oraz 
Japonii (współorganizacja ze stowarzyszeniem 
Środowisko Inicjatyw Artystycznych Hybadu) (org. 
Eliza Hołubowska) 

Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 

18 listopada współorganizacja Szachowego Grand Prix Gryfina 
2017: turniej 10. (org. Krzysztof Rudnicki) 

Gryfiński Dom Kultury 
Pałacyk pod Lwami 

18 listopada XIII Jesienna Impreza na Orientację (rajd pieszy) 
(org. Kamilla Gadomska) 

okolice Gryfina 

18-19 listopada Jesienna Scena Tańca - 9. Festiwal Małych Form 
Ruchowych: warsztaty taneczne (współorganizacja 
ze stowarzyszeniem Środowisko Inicjatyw 
Artystycznych Hybadu) (org. Eliza Hołubowska) 

sala gimnastyczna 
Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących  
w Gryfinie 

18 listopada Jesienna Scena Tańca - 9. Festiwal Małych Form 
Ruchowych - Silent Disco (współorganizacja ze 

Gryfiński Dom Kultury 
sala pobocze 



stowarzyszeniem Środowisko Inicjatyw 
Artystycznych Hybadu) (org. Eliza Hołubowska i 
Krzysztof Gmiter) 

21 listopada obsługa techniczna Obiadu Czwartkowego we 
Wtorek (org. GUTW) (Stanisław Fabjańczuk) 

restauracja Arkadia  
w Gryfinie 

22 listopada obsługa techniczna uroczystości w Domu Pomocy 
Społecznej w Nowym Czarnowie (Stanisław 
Fabjańczuk) 

DPS w Nowym 
Czarnowie 

22 listopada warsztaty plastyczne (cotton balls) w Krajniku (org. 
Dominika Bojko) 

Gryfiński Dom Kultury 
Świetlica Wiejska w 
Kraniku 

26 listopada piąty pokaz spektaklu "Epopeja, czyli same twórcze 
dni z życia pewnego zespołu rzeźbiarzy słowa" w 
wykonaniu Grupy Teatralnej Gliptykos (instr. Maria 
Piznal) 

Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 

 
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 Miasta i Gminy:  

 
termin Miejsce wydarzenie uczestniczył/a 

27 października Gardno Uroczyste pasowanie na 
przedszkolaka 

Burmistrz 
Mieczysław Sawaryn 

27 października Chwarstnica Uroczyste pasowanie na 
przedszkolaka 

Burmistrz 
Mieczysław Sawaryn 

27 października Daleszewo Dzień Seniora Burmistrz 
Mieczysław Sawaryn 

28 października Czepino Dzień Seniora Burmistrz 
Mieczysław Sawaryn 

29 października Chlebowo Msza Święta rozpoczynająca 
obchody dnia Św. Huberta 

Burmistrz 
Mieczysław Sawaryn 

30 października Szczecin Posiedzenie Wojewódzkiej Rady 
Programowej OHP 

Sekretarz 
Ewa Sznajder 

30 października Gryfino Posiedzenie Gminnego Zespołu 
Zarządzania Kryzysowego 

Burmistrz 
Mieczysław Sawaryn 
Zastępca Burmistrza 
Paweł Nikitiński 

3 listopada Gryfino Spektakl "Wywózki, łagry, Katyń" Zastępca Burmistrza 
Paweł Nikitiński 

9 listopada Gryfino 
Uroczysta Sesja Rady Powiatu 
w Gryfinie z okazji Narodowego 
Święta Niepodległości 

Burmistrz 
Mieczysław Sawaryn 

10 listopada Gryfino 
Akademia z okazji Święta 
Odzyskania Niepodległości 
w Przedszkolu nr 3 im. Kubusia 

Burmistrz 
Mieczysław Sawaryn 



Puchatka 

10 listopada Gryfino 
Uroczysta wieczornica z okazji 
Święta Niepodległości w Szkole 
Podstawowej Nr 1 

Burmistrz 
Mieczysław Sawaryn 

11 listopada Gryfino Gminne Obchody Święta 
Niepodległości  

Burmistrz 
Mieczysław Sawaryn 
Przewodnicząca RM 
Elżbieta Kasprzyk 
Wiceprzewodniczący RM 
Tomasz Namieciński 

11 listopada Pacholęta 

99. Rocznica Odzyskania 
Niepodległości - odsłonięcie i 
poświęcenie tablicy 
upamiętniającej przybyłych do 
Pacholąt po II Wojnie Światowej 
pierwszych osadników 

Wiceprzewodniczący RM  
Zdzisław Kmieciak 

15 listopada Gryfino 

Światowy Dzień Seniora 
obchodzony przez Polski Związek 
Emerytów Rencistów i Inwalidów 
Oddział Zarządu Rejonowego 
w Gryfinie 

Burmistrz 
Mieczysław Sawaryn 

18 listopada Gryfino 

Koncert Muzyki Polskiej w 
wykonaniu Szkoły Muzycznej I 
stopnia w Gryfinie 
 

Burmistrz 
Mieczysław Sawaryn 
Wiceprzewodniczący RM 
Zdzisław Kmieciak 

24 listopada Szczecin 

Konferencja Krajowy Zasób 
Nieruchomości oraz inne 
inicjatywy resortu - Ministerstwo 
Infrastruktury i Budownictwa 
oraz Wojewoda Zach. 

Zastępca Burmistrza 
Tomasz Miler 

24 listopada Gryfino 
Uroczysty apel z okazji Święta 
Szkoły Podstawowej Nr 2 w 
Gryfinie 

Sekretarz  
Ewa Sznajder 

25 listopada Wełtyń Dzień Seniora i Andrzejki  Zastępca Burmistrza 
Paweł Nikitiński 

27 listopada Pinnow 

Podpisanie porozumienia 
partnerskiego dotyczącego 
projektu "Edukacja językowa 
dzieci w wieku przedszkolnym i 
wczesnoszkolnym. Niemiecki i 
Polski jako język obcy"  

Zastępca Burmistrza 
Paweł Nikitiński 

27 listopada Żabnica Promocja książki "Monografia o 
Żabnicy" 

Sekretarz 
Ewa Sznajder 

 
 
 
 
 

Gryfino, dnia 29 listopada 2017 r.  Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino 
                Mieczysław Sawaryn 


