
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             
                                                                      
 
 

 
INFORMACJA  

BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO  
Z REALIZACJI ZADAŃ W OKRESIE  

OD 12 LISTOPADA 2015 DO 2 GRUDNIA 2015 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
GRUDZIEŃ 2015 



W zakresie gospodarki nieruchomościami i działalności gospodarczej: 
 

1. przyjęto 70 zgłoszeń do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, 
2. wydano 2 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu  

i poza miejscem sprzedaży, 
3. wydano  2  decyzje w sprawie zatwierdzenia projektu podziału nieruchomości, 
4. wydano 3 zawiadomienia o nadaniu numeru porządkowego dla nieruchomości, 

położonych na terenie Miasta i Gminy Gryfino, 
5. zawarto 3 umowy notarialne o ustanowieniu służebności przesyłu w związku  

 z lokalizacją na gruntach gminnych urządzeń infrastruktury technicznego uzbrojenia 
terenu – służebności odpłatne – 220,00 zł netto, 

6. wykupiono od osób fizycznych 7 działek, położonych w obrębie  
Wełtyń II, przeznaczonych pod ciągi komunikacyjne, cena sprzedaży płatna  
w trzech ratach rocznych - I raty w łącznej wysokości 40.646,00 zł, płatne  
w terminie 30 dni od daty spisania aktu notarialnego, 

7. podpisano 6 protokołów uzgodnień w sprawie ustalenia wysokości odszkodowań  
za działki przejęte z mocy prawa na własność Gminy Gryfino pod drogi publiczne 
gminne o łącznej powierzchni 0,4311 ha – na łączną kwotę – 270.040,00 zł; 

8. zawarto 5 umów notarialnych w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnych 
przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, na łączną kwotę 267.650,00 zł; 

9. ogłoszono na dzień 9 grudnia 2015 r. pierwszy przetarg na sprzedaż działki położonej 
w obrębie 4 m. Gryfino za cenę netto 70.000,00 zł, przeznaczonej pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną. 

 
W zakresie gospodarki nieruchomościami wydano 1 zarządzenie w zakresie 
w sprawie: 
- ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości lokalowej, położonej w Gryfinie przy 
ul. Zielnej 6A/1, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego 
nieograniczonego – Zarządzenie Nr 0050.157/2015 z dnia 24.11.2015 r. 

W zakresie planowania przestrzennego, strategii, rozwoju i inwestycji: 

Realizując zadania z zakresu planowania przestrzennego: 
1. Wydałem: 

1. 2 decyzje o warunkach zabudowy, 
2. 1 postanowienie opiniujące wstępny projekt podziału nieruchomości, 
3. 11 wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 
4. 7 zaświadczeń z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

2. Ogłosiłem o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino - teren byłego sanatorium w Nowym 
Czarnowie. 

3. Ogłosiłem o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu w dniach od 7 grudnia 2015 r. 
do 8 stycznia 2016 r. projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino w obrębie 5 miasta Gryfino. 

4. Zleciłem sporządzenie trzech analiz zmiany wartości nieruchomości i ew. sporządzanie 
operatu szacunkowego wzrostu wartości nieruchomości dla potrzeb ustalenia opłaty, 
o której mowa w art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 
W wyniku analizy ustalono brak renty planistycznej. 

 
Realizując zadania z zakresu inwestycji: 
1. Zleciłem wymianę instalacji elektrycznej w lokalach komunalnych przy ul. Bol. Chrobrego 

19/2 w Gryfinie oraz przy ul. Gryfińskiej 19/3 w Daleszewie. 
2. Zleciłem wymianę stolarki okiennej w lokalu komunalnym przy ul. Gryfińskiej 19/2 

w Daleszewie. 



3. Odebrałem zadanie z wymianą instalacji elektrycznej w lokalu komunalnym przy ul. Bol. 
Chrobrego 5/7 w Gryfinie. 

4. Odebrałem prace związane z budową sieci wodociągowej w Gminie Gryfino 
na następujące zadania: 
a. Zadanie I – Budowa sieci wodociągowej zlokalizowanej na działkach nr: 522/17 

i 522/21 w obrębie ewidencyjnym Pniewo, gmina Gryfino. 
b. Zadanie II – Budowa sieci wodociągowej zlokalizowanej na działkach nr: 417/15, 

415/17, 422/7, 422/5, 542 w obrębie ewidencyjnym Wełtyń, gmina Gryfino. 
c. Zadanie III – Budowa sieci wodociągowej zlokalizowanej na działkach nr 228/26 

i 228/28 w obrębie ewidencyjnym WEŁTYŃ II, gmina Gryfino. 
5. Zleciłem wykonanie drewnianej podbitki, zabudowy szczytu oraz prac związanych 

z odtworzeniem nawierzchni i skarpy pod wiatą zlokalizowaną przy świetlicy dla sołectwa 
Stare Brynki.  

6. Zleciłem wykonanie aktualizacji kosztorysów dla inwestycji pn. „Budowa drogi gminnej, 
łączącej drogę krajową nr 31 (ul. Pomorska) ze strefą przemysłową. 

7. Odebrałem zadanie pn. „Remont klatki schodowej i schodów drewnianych w budynku 
wielorodzinnym zlokalizowanym przy ul. Kościelnej 22 w Gryfinie”. 

8. Trwają prace związane z bieżącym utrzymaniem i remontami dróg gminnych 
realizowanymi przez PUK sp. z o.o. w Gryfinie. 

9. Zleciłem wykonanie prac remontowych, związanych z czyszczeniem i doraźną naprawą 
dachu z wykonaniem prawidłowych spadków do wpustów rynnowych na dachu budynku 
Przedszkola nr 5 przy ul. Żeromskiego 12 w Gryfinie. 

10. Zleciłem wykonanie przewodów spalinowych w lokalach komunalnych przy: ul. Łużyckiej 
23/4 oraz ul. Słowiańskiej 11/6 w Gryfinie. 

11. Zleciłem wymianę instalacji elektrycznej w lokalu komunalnym Steklno 10/1. 
12. Zleciłem sporządzenie kosztorysu inwestorskiego w zakresie stwierdzonych przez 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego nieprawidłowości w Szkole 
Podstawowej w Żabnicy. 

13. Zleciłem opracowanie projektu stałej organizacji ruchu pod kątem montażu progów 
zwalniających na ul. Kasztanowej w Pniewie. 

 
Realizując zadania z zakresu strategii i rozwoju: 
1. Złożyłem wniosek o udzielenie dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, 

restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 
w ramach programu Dziedzictwo Kulturowe 2016 – Ochrona Zabytków, tytuł projektu: 
Gryfino, Mury Obronne, ok. 1300, Konserwacja Murów Obronnych. 

2. Uzyskałem pozytywną decyzję administracyjną Urzędu Marszałkowskiego 
o kwalifikowalności podatku VAT w projekcie pn.: „Budowa nabrzeża obsługi jednostek 
pasażerskich oraz turystyki żeglarskiej na prawym brzegu rzeki Odry Wschodniej km 
717,5-718,6. Nabrzeże pasażerskie – północne”. 

 
W zakresie gospodarki komunalnej, mieszkaniowej i ochrony środowiska: 

 
w zakresie ochrony przyrody: 
1. wydałem 21 decyzji zezwalające na usunięcie drzew, 
2. wystąpiłem do Starosty Gryfińskiego z 4 wnioskami o wydanie zezwolenia na usunięcie 

drzew z nieruchomości gminnych, 
3. zawarłem umowę na dostawę sadzonek kwiatów sezonowych rabatowych w 2016 r.; 
4. dokonałem zakupu materiałów eksploatacyjnych oraz zleciłem wykonanie przeglądu 

kosiarek w ramach środków finansowych funduszu sołeckiego. 
 
w zakresie gospodarki mieszkaniowej: 
1. wydałem 9 skierowań do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego, 
2. wydałem 3 skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego, 



3. rozpatrzyłem 1 wniosek o przydział lokalu komunalnego, 
4. rozpatrzyłem 3 wnioski o zamianę lokalu z urzędu.  
 
w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami: 
1. wszcząłem 1 postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

zgody na realizację przedsięwzięcia, 
2. przyjąłem zgłoszenie eksploatacji 2 przydomowych oczyszczalni ścieków, 
3. zawarłem umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Gryfino 

w okresie 2016 – 2017 r., 
4. dokonałem 2 wpisów do rejestru działalności regulowanej w zakresie uprawnień do odbioru 

odpadów komunalnych, 
5. zleciłem likwidację „dzikiego wysypiska odpadów”;  
6. zleciłem druk oraz kolportaż ulotek oraz naklejek informacyjnych w ramach planowanej akcji 

edukacyjnej w zakresie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi funkcjonującego na 
terenie Gminy Gryfino, 

7. zleciłem publikację informacji w sprawie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 
Gryfino oraz obowiązków poszczególnych właścicieli nieruchomości. 

 
w zakresie prawa geologicznego: 
1. zatwierdziłem 1 projekt prac geologicznych. 
 
w zakresie transportu zbiorowego: 
1. wydałem 3 postanowienia uzgadniające wydanie lub zmianę zezwoleń na wykonywanie 

regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym na liniach 
komunikacyjnych na obszarze Powiatu Gryfińskiego, 

2. sporządziłem 3 opinie do uzgadnianych przez Starostę Gryfińskiego zezwoleń na 
wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym na liniach 
komunikacyjnych wykraczających poza teren Powiatu Gryfińskiego, wydawanych przez 
Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego i Prezydenta Miasta Szczecin, 

3. zawarłem umowę na „Opracowanie w formie tekstowej i graficznej Planu 
zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Gryfino”. 

 
W zakresie edukacji i spraw społecznych: 

 
1. W dniu 16 listopada 2015 roku złożyłem wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki na   

 zadanie pn.: Zajęcia sportowe dla uczniów 2016”, który obejmuje naukę pływania dla 
 uczniów klas I-III. Koszt całego zadania – 75.600,00 złotych z czego wkład własny 
to kwota 51.100,00 złotych.  

2. Z zakresu realizacji zadań funduszu sołeckiego zleciłem:  
- wykonanie i montaż siłowni zewnętrznych w miejscowościach Wełtyń, Sobieradz, 
Czepino, Wirów i Stare Brynki na łączną kwotę 27.649,35 złotych. 
- wykonanie i montaż urządzeń sportowych (piłkochwyty, bramki, kosze do gry 
w koszykówkę, słupki do siatkówki, utwardzenia terenów rekreacyjno-sportowych, 
wykonanie ogrodzeń)  w m. wiejskich gminy Gryfino na łączną kwotę ok. 22.700,00 złotych, 
- wykonałem doposażenie placów zabaw w m. wiejskich na łączną kwotę 41.400,00 
złotych. 

3. W dniu 16 listopada 2015 roku zawarłem umowę z Parafią  pw. Matki Bożej Królowej 
Polski w Radziszewie na zadanie pn.: „Kompleksowa renowacja drzwi wejściowych” na 
łączną kwotę 7.380,00 złotych, z czego dotacja z Gminy Gryfino wynosi 5.000,00 złotych. 

4. W dniu 20 listopada 2015 roku wydałem Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych 
dotyczących projektu uchwały w sprawie zasad przyznawania i wysokości nagród 
przyznawanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino dla zawodników osiągających 
wysokie wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz projektu 
zarządzenia w sprawie regulaminu przyznawania wyróżnień podczas corocznej Gryfińskiej 
Gali Sportu. 



5. W dniu 19 listopada 2015 roku odbyło się  spotkanie liderów wiejskich w sprawie 
    zapobiegania przemocy na obszarach wiejskich. 
6. W dniach 20-21 listopada 2015 współorganizowałem wyjazd organizacji pozarządowych                 
    z Gminy Gryfino na warsztaty partnerskie-przedstawiciele 18 organizacji projekt 
    współfinansowany z Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej.  
7. W dniach 25 -26 listopada 2015 odbyło się spotkanie z przedstawicielami organizacji 
    pozarządowych w sprawie wniosku do Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 
8. Wsparłem działania Centrum Aktywności Lokalnej w Gryfinie, prowadziłem bieżące 
    działania informacyjne gminy. 
9. Współorganizowałem gminne obchody Narodowego Święta Niepodległości w dniu   
   11 listopada 2015 roku. 
10. Wydałem Zarządzenie Nr 0050.155.2015 z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie 

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w ramach 
współpracy z organizacjami pozarządowymi. Konkurs został ogłoszony na realizację 
zadania z awersu pomocy społecznej pn. „Organizacja spotkania wigilijnego, w tym 
zapewnienie bezpłatnej żywności osobom ubogim, bezdomnym, znajdującym się w trudnej 
sytuacji życiowej z terenu gminy Gryfino. Kwota przeznaczona z budżetu na realizację 
zadania: 7500 zł. 

11. Przyznano dofinansowanie kosztów kształcenia 23 młodocianych pracowników  
14 pracodawcom na łączną kwotę 157.145,53 zł . Środki na wypłatę przedmiotowego 
dofinansowania są przekazywane przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty ze 
środków Funduszu Pracy. 

12. Brałem udział w następujących uroczystościach przygotowanych przez szkoły 
     przedszkola z okazji Narodowego Święta Niepodległości:  

1) Wieczornica – Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Gryfinie, 
2) Poranek – Przedszkole Nr 3 w Gryfinie, 
3) Koncert Muzyki Polskiej – Szkoła Muzyczna I stopnia w Gryfinie. 

 
W zakresie spraw organizacyjnych: 

 
1. Ogłosiłem nabór na wolne stanowisko urzędnicze – stanowisko ds. pozyskiwania środków 
zewnętrznych w Wydziale Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji – 
Referat Strategii i Inwestycji. 
2. Wydałem: 
1) ZARZĄDZENIE Nr 120.74.2015 z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie powołania Komisji 

Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze – kasjer 
w Wydziale Finansowo-Księgowym. 

2) ZARZĄDZENIE Nr 120.75.2015 z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie powołania Komisji 
Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze 
w Wydziale Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji – Referat 
Inwestycji. 

3) ZARZĄDZENIE Nr 120.74.2015 z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie powołania Komisji 
Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze 
w Wydziale Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji – Referat 
Strategii i Rozwoju. 

4) ZARZĄDZENIE Nr 120.77.2015 z dnia 30 listopada 2015 r. zmieniające zarządzenie 
w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie. 

3. Zatrudniłem jedną osobę po zakończonym stażu – obowiązek wynikający z umowy stażu 
     zawartej z Powiatowym Urzędem Pracy w Gryfinie. 
 

W zakresie spraw obywatelskich: 
 

Realizacja zadań z zakresu dowodów osobistych:  
Przyjąłem 409  wniosków o wydanie dowodu osobistego.  



Wydałem 427 dowodów osobistych 
Przyjąłem 43 zgłoszenia o utracie dowodu osobistego.  
 
Realizacja zadań z zakresu ewidencji ludności:    
Udzieliłem odpowiedzi na  99 wniosków o udostępnienie danych z ewidencji ludności,  
udzieliłem odpowiedzi na 35  wniosków o udostępnienie danych z dowodów osobistych, 
wydałem 70 zaświadczeń o  zameldowaniu mieszkańców naszej gminy. 

 
Po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego wydałem: 
-1 decyzje o wymeldowaniu z pobytu  stałego, 
-2 decyzje o umorzeniu postępowania. 
 
Sporządziłem i przekazałem do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego 
w Szczecinie sprawozdanie z wykonania czynności z zakresu spraw obywatelskich 
za miesiąc wrzesień i październik 2015 roku.  
 

W zakresie obsługi Rady Miejskiej: 
 
1.  Wydałem Zarządzenie nr 120.73.2015 z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie określenia  

  odpowiedzialnych za realizację uchwał podjętych na sesji w dniu 12 listopada 2015 r. 
2. Na ostatniej sesji radni zgłosili 10 interpelacji. Pismem z dnia 17 listopada 2015 r. 

  określiłem odpowiedzialnych za przygotowanie odpowiedzi na te interpelacje.  
 

W zakresie zamówień publicznych: 
 

1. Przeprowadziłem i rozstrzygnąłem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  
o szacunkowej wartości zamówienia poniżej 30 000 euro na zadania:  

1) Zakup i sprzętu RTV i AGD z przeznaczeniem na wyposażenie pomieszczeń 
Dziennego Domu „Senior-WIGOR” zlokalizowanego w Centrum Wodnym „Laguna” 
w Gryfinie; 

2) Zakup i dostawa schodołazu do transportu osób niepełnosprawnych o ograniczonej 
sprawności ruchowej dla potrzeb Dziennego Domu „Senior-WIGOR” zlokalizowanego 
w Centrum Wodnym „Laguna” w Gryfinie; 

3) Zakup i dostawa sadzonek kwiatów rabatowych sezonowych dla Gminy Gryfino; 
4) Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 

Gryfino w rejonie miejscowości Gardno, Stare Brynki i terenu położonego w obrębie 
Wełtyń – obejście drogowe. 

2. Ogłosiłem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej wartości 
zamówienia poniżej 30 000 euro na zadania:  

1) Zakup, dostawa, instalacja i konfiguracja wyposażenia informatycznego Dziennego 
Domu „Senior-WIGOR” zlokalizowanego w Centrum Wodnym „Laguna” w Gryfinie; 

2) Zakup i dostawa tuszy i tonerów do urządzeń drukująco-powielających dla potrzeb 
jednostek organizacyjnych Gminy Gryfino; 

3) Wykonanie mapy zasadniczej i sporządzenie w wersji wektorowej wtórnika oraz map 
stanu władania do celów planistycznych w obrębie Gardno i obrębie Drzenin – tereny 
produkcyjno-usługowe Gryfino. 

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

4. Wydział Zamówień Publicznych uczestniczy w przygotowaniu i przeprowadzeniu 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego Zamawiającym jest Zespół 
Szkół w Chwarstnicy o wartości zamówienia od 30 000 euro do kwot określonych  
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień 
publicznych na zadanie: Zakup i dostawa oleju opałowego dla potrzeb Zespołu Szkół 
w Chwarstnicy. 



5. Wydział Zamówień Publicznych uczestniczy w przygotowaniu i przeprowadzeniu 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego Zamawiającym jest Zespół 
Szkół w Gardnie o wartości zamówienia od 30 000 euro do kwot określonych  
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień 
publicznych na zadanie: Zakup i dostawa oleju opałowego dla potrzeb Zespołu Szkół w 
Gardnie. 

 
W zakresie działalności Gryfińskiego Domu Kultury: 

   
termin nazwa imprezy miejsce 

13 listopada dodatkowy seans filmowy dla 
przedszkoli/szkół 

Gryfiński Dom Kultury 
Kino Gryf 

14 listopada XI Jesienna Impreza na Orientację Gryfino, Grajdołek 
17 listopada otwarcie wystawy prac wychowanków 

pracowni plastycznej Kariny Tyły 
prowadzonej w Pałacyku pod Lwami oraz w 
Świetlicy Wiejskiej Zagroda w Daleszewie 

Gryfiński Dom Kultury 
Centrum Informacji 
Turystycznej 

18 listopada obsługa techniczna wykładu Gryfińskiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku 

Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 

20 listopada pokaz spektaklu Teatru Uhuru "Ona" 
podczas Mini-Konfrontacje Teatralnych w 
Gorzowie Wielkopolskim 

Gorzów Wielkopolski 

20-22 
listopada 

7. Festiwal Małych Form Ruchowych 
Jesienna Scena Tańca (pokazy spektakli 
tanecznych, warsztaty tańca, Silent Disco, 
wystawy fotograficzne); 
współorganizacja: Teatr Tańca Ego Vu i 
Środowisko Inicjatyw Artystycznych hybadu 

Gryfiński Dom Kultury, 
sala gimnastyczna Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących w 
Gryfinie 

21 listopada warsztaty tworzenia pająków ludowych 
prowadzone przez Justynę Mendyk ze 
świetlicy w Borzymiu 

Gryfiński Dom Kultury 
Świetlica Wiejska w 
Sobiemyślu 

25 listopada obsługa techniczna wykładu Gryfińskiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku 

Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 

25 listopada warsztaty malowania dla jedwabiu dla 
uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 
prowadzone przez Elżbietę Narzekalak 

Szkoła Podstawowa nr 3 w 
Gryfinie 

26 listopada warsztaty ceramiczne dla dzieci z 
Przedszkola nr 2 w Gryfinie 

Gryfiński Dom Kultury 
sala Lech 

27-28 
listopada 

pokaz spektakli "Kroniki przypadków" w 
wykonaniu Teatru 6 i PÓŁ oraz "Ona" w 
wykonaniu Teatru Uhuru podczas festiwalu 
4. Przypływ Teatralny 

Gminnym Ośrodku Kultury  
w Stepnicy 

28 listopada otwarte Bożonarodzeniowe Warsztaty 
Ceramiczne dla rodzin (część pierwsza) 

Gryfiński Dom Kultury 
pracownia plastyczna 

30 listopada dodatkowy seans filmowy dla 
przedszkoli/szkół 

Gryfiński Dom Kultury 
Kino Gryf 

1 grudnia dodatkowe seanse filmowe dla 
przedszkoli/szkół 

Gryfiński Dom Kultury 
Kino Gryf 

1 grudnia otwarcie wystawy prac wychowanków 
Pracowni Plastycznej Deseń prowadzonej 
przez Elżbietę Narzekalak 

Gryfino 
Centrum Informacji 
Turystycznej 

3 grudnia dodatkowe seanse filmowe dla 
przedszkoli/szkół 

Gryfiński Dom Kultury 
Kino Gryf 

3 grudnia pokaz spektaklu "Wspomnienia Gryfino 



niebieskiego mundurka" w wykonaniu 
Teatru Eliksir 

Klub Nauczyciela 

 
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: 

 
BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GRYFINIE: 
09.11. – 20.11. – Wystawa „Drogi do Wolności”. Wystawa z okazji Narodowego Święta 
Niepodległości zorganizowana i udostępniona dla zwiedzających w sali konferencyjnej 
biblioteki w godzinach jej otwarcia. 
30.11. – Wernisaż wystawy Aleksandra Chmielewskiego. Wystawę zatytułowaną „Piękno 
Gryfina” oglądać można w sali konferencyjnej biblioteki w godzinach jej otwarcia. 
FILIA BIBLIOTECZNA W WEŁTYNIU: 
26.11. – Święto Pluszowego Misia. Spotkanie, konkursy i zabawa z okazji Światowego Dnia 
Pluszowego Misia. 
FILIA BIBLIOTECZNA W PNIEWIE: 
30.11. – Andrzejki w Bibliotece. Wróżby, zabawy, konkursy dla dzieci. 
FILIA BIBLIOTECZNA „GÓRNY TARAS”: 
16.11. - "Pszczółki" z Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Gryfinie po raz pierwszy 
w bibliotece. 
17.11. - "Droga książki od pisarza do czytelnika". „Trudny” temat do przerobienia 
z Tygryskami z Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Gryfinie. 
19.11. - "Ilustrator obleka w szaty plastyczne myśli obce". Ilustracje do książek dla dzieci 
w wykonaniu Kariny Tyły. 
 

Spotkania, zaproszenia, konferencje Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino: 
 

termin nazwa imprezy miejsce 
16 listopada Przedszkolny poranek nt. rocznicy 

odzyskania przez Polskę niepodległości   
Przedszkole im. Kubusia 
Puchatka w Gryfinie  

22 listopada Uroczystość Święta Kolejarza Kaplica Niepokalanego Serca 
Maryi na GT 

27 listopada Święto Szkoły Podstawowej Nr 2 Sala gimnastyczna SP Nr 2 w 
Gryfinie  

30 listopada Posiedzenie Zarządu i Walne zebranie 
członków Szczecińskiego Stowarzyszenia 
Obszaru Metropolitarnego 

Szczecin , ul. T. Wendy 14  
Stara Rzeźnia Łasztownia 

2 grudnia Spotkanie z Prezesem PGE Siedziba PGE w Bełchatowie 
 
                                                                     Z up. Burmistrza   
                           Z-ca Burmistrza Tomasz Miler  
             Gryfino, dnia 2 grudnia 2015 r. 



 

 

 


