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W zakresie gospodarki nieruchomościami i działalności gospodarczej: 
 
1. przyjęto 135 zgłoszeń do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej; 
2. wydano 7 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu 

 i poza miejscem sprzedaży; 
3. wydano 2 zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych; 
4. wydano 2 decyzje o wygaśnięciu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych; 
5. wydano 3 decyzje w sprawie zatwierdzenia projektu podziału nieruchomości; 
6. wydano 13 zawiadomień o nadaniu numeru porządkowego dla nieruchomości, 

położonych na terenie miasta i gminy Gryfino; 
7. zawarto 1 umowę notarialną o ustanowieniu służebności gruntowej i przesyłu  

w związku  z lokalizacją na gruncie gminnym, urządzeń infrastruktury technicznego  
uzbrojenia terenu – służebność odpłatna – 12.678,00 zł netto; 

8. wydano  77 umów obejmujących dzierżawę nieruchomości gminnych; 
9. sprzedano działkę przeznaczoną pod zabudowę wielorodzinną za kwotę – 

479.750,00 zł netto; 
10. sprzedano na rzecz najemców 2 lokale mieszkalne za łączną kwotę netto 28.937,93 zł; 
11. ustanowiono aktem notarialnym odpłatną służebność przechodu i przejazdu  

za łączną kwotę netto 5.090,00 zł; 
12. wyznaczono na dzień 29 maja 2018 r. pierwszy przetarg ustny nieograniczony  

na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej numerami działek 41/1, 39/100  
i 40/7 o łącznej powierzchni 0,1068 ha, położonej w obrębie 3 m. Gryfino, 
przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową mieszaną – cena wywoławcza  netto 
150.000,00 zł. 

 W zakresie gospodarki nieruchomościami nie wydano zarządzeń dotyczących 
gospodarowania mieniem gminnym. 

 
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. Opracowałem i uzyskałem skuteczne zgłoszenie zamiaru przystąpienia do robót 
budowlanych na zadanie pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę 
odcinka drogi gminnej nr 410005Z, tj. ul. Sportowej w Daleszewie. 

3. Zrealizowałem zadanie pn. „Naprawa dwóch wiat przystankowych w pasach dróg w m. 
Parsówek i Zaborze, gmina Gryfino”. 

4. Zrealizowałem zadanie pn. „Wymiana instalacji elektrycznej w lokalu komunalnym  
w Gryfinie przy ul. Szczecińskiej 52/2”. 

5. Zrealizowałem zadanie: „Wymiana dwufunkcyjnego kotła gazowego w lokalu 
komunalnym przy ul. Fabrycznej 22/4 w Gryfinie”. 

6. Zrealizowałem zadanie pn. „Dostawa i montaż samoobsługowego płatnego systemu 
parkingowego zlokalizowanego przy ul. 1 Maja w Gryfinie”. 

7. Podpisałem umowę na zadanie pn. „Opracowanie ekspertyzy stanu technicznego 
budynku mieszkalnego przy ul. Fabrycznej 16 w Gryfinie”. 

8. Zrealizowałem zadania związane z opracowaniem dokumentacji zgłoszeniowych 
na zadania z funduszu sołeckiego: Montaż kontenera magazynowego na działce nr 27/2 
w m. Mielenko Gryfińskie oraz Budowa lekkiego garażu na działce nr 12/1 w m. Stare 
Brynki. 



9. Zleciłem zadanie pn. Remont drogi dojazdowej do m. Steklinko, gmina Gryfino – 
realizowane z funduszu sołeckiego m. Steklinko. 

10. Zrealizowałem prace związane z budową rampy dla osób niepełnosprawnych 
na terenie Żłobka Miejskiego w Gryfinie”. 

 
Realizując zadania z zakresu rozwoju (BMI.RR): 
1. Przygotowałem 700 ankiet na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Gminy Gryfino 

do 2030 r. 
2. Przygotowałem informacje do analizy desk research na potrzeby Strategii Rozwoju 

Gminy Gryfino do 2030 r.  
3. Wystąpiłem z wnioskami o płatność dot. zaliczki na realizację projektu pn.: 

Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Gryfinie oraz Górki Miłości i terenu przy ul. Opolskiej  
i Kołłątaja. 

4. Wystąpiłem z wnioskiem o zwiększenie dofinansowania na realizację  projektu pn.: 
Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Gryfinie oraz Górki Miłości i terenu przy ul. Opolskiej  
i Kołłątaja. 

5. Przygotowałem procedurę wyłonienia Wykonawcy na realizację zadania pn.: 
na zaprojektowanie, wykonanie, dostawę i montaż pięciu jednostronnych tablic 
informacyjnych na potrzeby realizacji projektu pn.: „Rewaloryzacja Parku Miejskiego 
w Gryfinie oraz terenu Górki Miłości i terenu przy ulicy Opolskiej i Kołłątaja”,  
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej przez Europejski Fundusz Spójności 
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. 

6.   Powołałem Zarządzeniem nr 0050.61.2018 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 17 maja 
2018 r. zespół doradczy do spraw przygotowania Strategii Rozwoju Gminy Gryfino 
do 2030 r. 

 
W zakresie planowania przestrzennego i ochrony środowiska: 

 
1. Wydałem:  

− 11 decyzji o warunkach zabudowy,  
− 1 decyzję w sprawie zmiany decyzji o warunkach zabudowy, 
− 6 postanowień opiniujących wstępne projekty podziału nieruchomości, 
− 14 wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego,  
− 21 zaświadczeń z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

2. Zrealizowałem obowiązek sprawozdawczy za 2017r. w zakresie lokalnego planowania 
i zagospodarowania przestrzennego. 

3. Ponownie wystąpiłem, w niezbędnym zakresie, o uzgodnienia i o wyrażenie opinii 
w stosunku do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: 

− terenu w obrębach nr 2 miasta Gryfino oraz Wełtyń II - tereny produkcyjno - 
usługowe - i w zakresie tego projektu planu uzyskałem już pozytywną opinię 
i uzgodnienie, 

− terenu w obrębie 5 miasta Gryfino, 
− terenu położonego w rejonie ul. Łużyckiej w Gryfinie - dz. nr 125/3, 125/4 i 125/5 

w obrębie Gryfino 5. 
4. Przedłożyłem do zaopiniowania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej 

projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 
i gminy Gryfino wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 

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

− 3 decyzje zezwalające na usunięcie drzew/krzewów, 



− 5 decyzji w sprawie zmiany decyzji zezwalające na usunięcie drzew, 
− 1 odmowę zmiany decyzji, 
− 2 decyzje umarzające postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 

drzew/krzewów 
− 2 decyzje umarzające opłaty za usunięcie drzew/krzewów 
− 1 decyzję dotyczącą uiszczenia opłaty za usunięcie drzew 

2. Przyjąłem 1 zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew. 
3. Zleciłem realizację drugiej części wniosków dotyczących demontażu, odbioru, 

transportu i unieszkodliwienia materiałów izolacyjnych i budowlanych zawierających 
azbest. 

4. Zleciłem opracowanie „Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy 
Gryfino za lata 2016-2017”. 

5. Udzieliłem odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej. 
 

W zakresie gospodarki komunalnej: 
 

w zakresie gospodarki mieszkaniowej: 
1. wydałem 5 skierowań do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego; 
2. wydałem 1 skierowanie do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego; 
3. rozpatrzyłem 2 wnioski o przydział lokalu komunalnego; 
4. rozpatrzyłem 1 wniosek o zamianę lokalu z urzędu; 
5. rozpocząłem weryfikację wniosków do listy mieszkaniowej na okres 2018/2019 r. 
 
w zakresie ochrony przyrody: 
1. wystąpiłem do Starosty Gryfińskiego z 5 wnioskami o wydanie zezwolenia na usunięcie 

drzew lub krzewów z nieruchomości gminnych; 
2. wystąpiłem do Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 

z 2 wnioskami o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenów gminnych 
wpisanych do rejestru zabytków; 

3. dokonałem zamówienia sadzonek drzew i krzewów do nasadzeń na terenach gminnych. 
 
w zakresie cmentarzy: 
1. zawarłem z Wojewodą Zachodniopomorskim porozumienie w sprawie powierzenia 

obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych w ramach zadań powierzonych 
gminom; 

2. zawarłem z Wojewodą Zachodniopomorskim umowę o finansowanie środkami 
pochodzącymi z budżetu państwa zadania Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.  

 
w zakresie ochrony zwierząt: 
1. przyjąłem do realizacji 13 wniosków na wykonanie usług sterylizacji i kastracji psów 

i kotów posiadających właściciela; 
2. wyraziłem opiekunom społecznym zgody na sterylizację 5 wolnożyjących kotek; 
3. nadałem 3 statusy opiekuna społecznego w zakresie opieki nad wolnożyjącymi 

kotkami.  
W zakresie edukacji i spraw społecznych: 

 
1. Przeprowadziłem kontrolę w Żłobku Miejskim przy ul. Władysława Łokietka 10  

w Gryfinie w zakresie sprawdzenia warunków i jakości świadczonej opieki w żłobku. 
Podczas kontroli nie stwierdzono żadnych uchybień w prowadzeniu żłobka. Nie wydano 
zaleceń pokontrolnych. 

2. Zakończyła się rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach 
podstawowych na rok szkolny 2018/2019. Ogólnie zostało złożonych 198 wniosków 



dzieci urodzonych w latach 2015, 2014, 2013 i 2012, którym gmina ma obowiązek 
zapewnić możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego. 

3. Aktualnie trwa rekrutacja do klas pierwszych na rok szkolny 2018/2019 dla dzieci 
zamieszkałych po za obwodem szkoły.  

4. Trwają zorganizowane przez Gminę Gryfino wyjazdy dzieci z przedszkoli oraz oddziałów 
przedszkolnych w szkołach podstawowych, które w roku szkolnym 2017/2018 realizują 
roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne do Ogrodu Dendrologicznego 
w Glinnej przy współpracy z Nadleśnictwem w Gryfinie. 

5. W ramach dotacji celowych na zadania publiczne w dniu 2 maja 2018 roku podpisałem 
umowę na realizację następującego zadania: "4.Gryfiński Transgraniczny Festiwal 
Biegowy". Zadanie zostało zlecone na podstawie Ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 

6. W dniu 24 kwietnia 2018 roku wydałem zarządzenie Nr 0050.54.2018 w sprawie 
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w drodze 
zlecenia, z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi. 
1)  W dniu 8 maja 2018 roku wydałem zarządzenie Nr 0050.56.2018 w sprawie ogłoszenia 
otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w drodze zlecenia, 
z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi. 
2)  W dniu 16 maja 2018 roku wydałem zarządzenie Nr 0050.60.2018 w sprawie 
przyznania nagród przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino dla zawodników, którzy 
osiągnęli wysokie wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym w 
2017 roku. 
3) W dniu 17 maja 2018 roku zorganizowałem Galę Sportu na której nagrodziłem 69 
zawodników którzy osiągnęli wysokie wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym 
lub krajowym w 2017 roku. 
4) W dniu 11 maja 2018 roku wydałem zarządzenie Nr 0050.57.2018 w sprawie 
przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie ustalenia szczegółowych zasad 
i trybu realizowania budżetu obywatelskiego gminy Gryfino na rok 2019. 

7. W dniu 8 maja 2018 w Ośrodku EJF Landhof „Arche” w Gross Pinnow (Niemcy) odbył się 
tradycyjny „18 Dzień Europy”. Tematem przewodnim były „Szanse i wyzwania we 
wspólnej EUROPIE”. 

8. W dniu 21.05.2018 złożyłem wniosek do Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie  
o skierowanie 15 osób bezrobotnych do wykonywania prac społecznie użytecznych 
na terenie Gminy Gryfino w dniach 01.06.2018 do 31.10.2018. 

9. W 2018 roku do dnia 21.05.2018 wpłynęło do urzędu 68 wniosków o wydanie 
Zachodniopomorskiej Karty Seniora. 

10. W dniu 11 maja 2018 r. odbyły się integracyjne warsztaty pod Honorowym Patronatem 
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino pn. „Wiosna malowana muzyką”. Ich organizatorem 
była Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie. Zajęcia współfinansowane zostały z budżetu 
gminy Gryfino.  

W zakresie spraw organizacyjnych: 
 

1. Wydałem zarządzenie nr 120.34.2018 z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie powołania komisji 
egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu i zakończenia służby 
przygotowawczej dla Darii Ewald. 

2. Wydałem zarządzenie nr 120.31.2018 z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia 
opiekunów dla sołectw gminy Gryfino oraz określenia zakresu ich obowiązków. 
Wydanie zarządzenia podyktowane było zmianami personalnymi w Urzędzie Miasta 
i Gminy w Gryfinie. 

3. Trwają prace nad wdrożeniem w jednostkach organizacyjnych gminy Gryfino nowych 
przepisów prawnych w zakresie ochrony danych osobowych. Powołałem zespół, który 
ma za zadanie wdrożyć nowe wytyczne w tym zakresie.  



4. Przeprowadzany jest proces w zakresie przekazywania dokumentów wytworzonych 
przez poszczególne komórki organizacyjnych do archiwum zakładowego w Urzędzie 
Miasta i Gminy w Gryfinie. 

5. W związku ze złożoną rezygnacją z pełnienia funkcji sołtysa, trwają przygotowania  
w celu zorganizowania wyborów sołtysa w sołectwie Pniewo. 

 
W zakresie działalności Urzędu Stanu Cywilnego i spraw obywatelskich: 

 
Urząd Stanu Cywilnego: 
Sporządziłem: 
- 25 aktów urodzeń,  
- 23 aktów małżeństwa,  
- 25 aktów zgonu. 
Przyjąłem 9 uznań ojcostwa.  
Nadałem 9 numerów PESEL. 
Transkrybowałem 5 zagranicznych aktów stanu cywilnego.  
Przyjąłem 14 zapewnień o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.   
 
Wydałem: 
- 1 decyzję o zmianie nazwiska, 
- 8 zaświadczeń o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa wyznaniowego, 
- 2 zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo, 
- 414 odpisów z aktów stanu cywilnego. 
 
Dokonałem: 
- 18 zmian w aktach stanu cywilnego, w tym 4 rozwiązania małżeństwa w wyniku rozwodu,  
- 180 przypisków w aktach stanu cywilnego,  
- 233 migracji aktów stanu cywilnego do Centralnego Rejestru Stanu Cywilnego. 
 

Udzieliłem 11 ślubów cywilnych, w tym 1 poza urzędem stanu cywilnego. 
 
Referat Spraw Obywatelskich: 
Realizacja zadań z zakresu dowodów osobistych:  
Przyjąłem 302 wnioski o wydanie dowodu osobistego.  
Wydałem 326 dowodów osobistych. 
Unieważniłem 234 dowody osobiste, w tym 45 na podstawie zgłoszeń o utracie dokumentu. 
Udzieliłem odpowiedzi na 6 wniosków o udostępnienie dokumentacji związanej                           
z dowodem osobistym.  
 
Realizacja zadań z zakresu ewidencji ludności:    
Udzieliłem odpowiedzi na 45 wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców. 
Wydałem na wniosek 66 zaświadczeń o zameldowaniu mieszkańców naszej gminy. 
Dokonałem 126 czynności z zakresu obowiązku meldunkowego. 
Wydałem 2 decyzje orzekające wymeldowanie z miejsca pobytu stałego. 
 

W zakresie obsługi Rady Miejskiej: 
 

1. Wydałem Zarządzenie nr 120.32.2018 z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia   
    odpowiedzialnych za realizację uchwał podjętych na sesji w dniu 26 kwietnia 2018 r. 
2. Na ostatniej sesji radni zgłosili 16 interpelacji. W trybie międzysesyjnym radni zgłosili 

3 interpelacje. Pismem z dnia 11 maja 2018 r. 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) Rozbiórka budynku gospodarczego (kotłowni) w miejscowości Stare Brynki, gmina 

Gryfino; 
2) Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Lipowej w miejscowości Pniewo, gmina 

Gryfino. 
2. Ogłosiłem i rozstrzygnąłem postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego  

o szacunkowej wartości zamówienia poniżej 30 000 euro na zadanie: Wymiana 
instalacji elektrycznej w wielorodzinnym mieszkalnym budynku komunalnym, 
zlokalizowanym przy ul. Armii Krajowej 10 w Gryfinie. 

3. Rozstrzygnąłem postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej 
wartości zamówienia poniżej 30 000 euro na zadanie: Sporządzanie projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino dla terenu 
obiektów sportowych przy ul. Sportowej w Gryfinie. 

4. Unieważniłem postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej 
wartości zamówienia poniżej 30 000 euro na zadania: 
1) Remont wielorodzinnego mieszkalnego budynku komunalnego, zlokalizowanego 

przy ul. Armii Krajowej 10 w Gryfinie; 
2) Budowa budynku garażowo-magazynowego przy remizie OSP Radziszewo. 

5. Ogłosiłem postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej wartości 
zamówienia powyżej 30 000 euro na zadania: 
1) Przebudowa wewnętrznych dróg, tj. ulic Kochanowskiego, Reja, Fredry, Miłosza  

w Gryfinie; 
2) Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej – Szkoły Podstawowej nr 3  

im. Noblistów Polskich w Gryfinie przy ulicy Iwaszkiewicza 70; 
3) Budowa hali sportowo - widowiskowej w Gryfinie. 

6. Ogłosiłem i unieważniłem postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego  
o szacunkowej wartości zamówienia powyżej 30 000 euro na zadanie: Przebudowa 
drogi gminnej nr 412505Z, tj. ulic Iwaszkiewicza i 11 Listopada w Gryfinie.  

7. Unieważniłem postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej 
wartości zamówienia powyżej 30 000 euro na zadania:  
1) Budowa miejsca spotkań i wypoczynku dla mieszkańców Gminy Gryfino, 

realizowanego w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Gryfino; 
2) Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej – Szkoły Podstawowej nr 3  

im. Noblistów Polskich w Gryfinie przy ulicy Iwaszkiewicza 70. 
8. Wydałem:  

1) Zarządzenie Nr 120.30.2018 z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania komisji 
przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego na zadanie: „Przebudowa drogi gminnej nr 412505Z, tj. ulic 
Iwaszkiewicza i 11 Listopada w Gryfinie”; 

2) Zarządzenie Nr 120.33.2018 z dnia 2 maja 2018 r. w sprawie powołania komisji 
przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego na zadanie: „Przebudowa wewnętrznych dróg, tj. ulic Kochanowskiego, 
Reja, Fredry, Miłosza w Gryfinie”; 

3) Zarządzenie Nr 120.36.2018 z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie powołania komisji 
przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego na zadanie: „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej  
– Szkoły Podstawowej nr 3 im. Noblistów Polskich w Gryfinie przy ulicy 
Iwaszkiewicza 70”; 



4) Zarządzenie Nr 120.37.2018 z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie powołania komisji 
przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego na zadanie: „Budowa hali sportowo - widowiskowej w Gryfinie” 

 
W zakresie działalności Biblioteki Publicznej: 

 
02.05.2018 r. – Dzień Bibliotekarza i Bibliotek - Ruszył kiermasz "Książka za złotówkę", 
przed wejściem do Biblioteki umieszczono tablice interaktywne, gdzie każdy może wpisać 
jaki typ czytelnika reprezentuje oraz jaką, według niego najgorszą, książkę przeczytał. 
Wewnątrz nastrojowa wystawa "Biblioteka - miejsce tajemnic" oraz ekspozycja gryfinaliów 
ze zbiorów Biblioteki Publicznej w Gryfinie oraz wypożyczonych na tą okazję przez pana 
Leopolda Kemlinga. 
07.05.2018 r. - Spotkanie z Piotrem Kowalczykiem - geografem, geologiem i pilotem 
wycieczek. Jego publikacje ukazują się w wielu magazynach podróżniczych, jest też 
autorem serwisu Globtroterzy.net oraz projektu Afrykazachodnia.pl. Piotr Kowalczyk to 
ponadto miłośnik kultury Azji i podróży do miejsc poza utartymi szlakami. "Kobiety na 
trzech kontynentach" to historie z życia kobiet spotkanych podczas podróży w odległe i 
odmienne kulturowo miejsca na świecie. Podczas prelekcji poznamy m.in. Pakistan z jego 
obrosłą mitami islamską rzeczywistością. Odwiedzimy też saharyjskie miasteczko w 
Mauretanii – państwo tranzytowe w drodze do Czarnej Afryki, gdzie jednak warto się 
zatrzymać. W Kambodży podpatrzymy rodzinę, która zajmuje się łapaniem i sprzedażą 
ptaszników z pobliskiej dżungli. 
08.05. – 15.05.2018 r. – Tydzień Bibliotek i Czytania pod hasłem „(Do)Wolność czytania”: 
Filia w Chwarstnicy: - Filię Biblioteczną w Chwarstnicy odwiedzili najmłodsi czytelnicy- 
dzieci z Przedszkola TPD z Chwarstnicy oraz uczniowie miejscowej szkoły. Najmłodsi 
zapoznali się z pracą biblioteki, jej księgozbiorem oraz innymi ofertami biblioteki. 
Chciałam pokazać najmłodszym czytelnikom, że biblioteka to nie tylko „nudy”, jak twierdzą 
niektórzy, że czas spędzony w bibliotece może być dla nich przyjemnością. Oprócz 
czytanych przeze mnie książek, robiliśmy zakładki, układaliśmy puzzle, bawiliśmy się w 
takt muzyki, oglądaliśmy bajki. Dziewczynki mogły pobawić się lalkami, a chłopcy 
samochodzikami. Nawet zabawa z chustą KLANZA była przyjemnością. W czasie „Tygodnia 
Bibliotek” naszą bibliotekę odwiedziło siedem grup tj. 115 osób.  
Filia w Wełtyniu zorganizowała grę planszową „Monopoly” dla dzieci w budynku 
bibliotecznym.  
Oddział Dziecięcy odwiedził Michał, twórca kanału „Mike TV”. Zaproszony gość opowiedział 
o swojej działalności i pasji. Wytłumaczył dzieciom podstawy funkcjonowania platformy 
Youtube, podpowiedział jakich programów i technik można użyć do polepszenia jakości 
materiałów. Mike przekazał słuchaczom wiedzę na temat regulaminu serwisu Youtube. 
Zwrócił uwagę na to jak ważne jest zachowanie zasad kultury w sieci i udzielił wskazówek 
na temat radzenia sobie ze zjawiskiem hejtu. Na zakończenie spotkania, gryfiński 
Youtuber, poprowadził konkurs wiedzy o komiksach. Uczestnicy mieli okazję wygrać 
najnowsze numery serii takich jakich „Avangers”, „Transformers” czy „Riverdale” , które 
jeszcze nie zostały wydane w Polsce. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas: IV b z SP nr 
2 oraz III g z SP nr 1. 
Na osobne spotkanie przyjechali detektywi z Biura Detektywistycznego Lassego i Mai oraz 
Dawida i Larisę z Antykwariatu, popularnych szwedzkich serii książek detektywistycznych z 
Wydawnictwa ZAKAMARKI. Pan Marcin Głowiński młodym detektywom z klas: 1c z SP nr 3 
oraz 3a i 4b z SP nr 2 w ramach warsztatów literacko-detektywistycznych zaprezentował 
pokaz multimedialny połączony z interaktywnym czytaniem fragmentów pierwszych tomów 
serii – „Tajemnica diamentów” i „Antykwariat pod Błękitnym Lustrem”, pokrótce 
opowiedział o każdym tomie, a detektywi 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 detektywistycznej serii.  
10 maja w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży, miała miejsce prezentacja o podróżach śladami 
Stasia i Nel - bohaterów powieści Henryka Sienkiewicza. Piotr Kowalczyk, pasjonat Azji i 
Afryki, zrelacjonował swoją wyprawę, mającą na celu odtworzenie wędrówki postaci 
z popularnej lektury. Uczniowie dowiedzieli się m.in. jak zmieniała się Afryka na 
przestrzeni lat i jak dziś wyglądają miejsca opisywane przez Henryka Sienkiewicza. 
Ponadto podróżnik przekazał słuchaczom wiedzę na temat życia i obyczajów 
współczesnych mieszkańców Afryki. W prelekcji wzięli udział uczniowie klas V a i V b Szkoły 
Podstawowej nr 3 w Gryfinie. 
11.05.2018 r.  – 70. Rocznica powstania Biblioteki Publicznej w Gryfinie – 70 lat temu, 
w 1948 r. powstała Biblioteka Publiczna w Gryfinie. Intencja jej utworzenia została 
odnotowana znacznie wcześniej bo jeszcze w 1945 r. Ślad po tym można odnaleźć 
w notatkach Wiktora Fejge, powstańca warszawskiego, który ukrywał swoją przeszłość, 
pracując w urzędzie gminy. W ramach obchodów zorganizowano koncert dzieci Szkoły 
Muzycznej I stopnia w Gryfinie, otwarcie wystawy „Zasłużeni ludzie kultury – działacze 
Związku Bibliotekarzy Polskich” (wystawa będzie czynna do 25.05.2018 r.) Oficjalne życzenia 
złożyły władze gminy i powiatu, przedstawiciele czytelników, oraz były dyrektor Biblioteki. 
Rozdano certyfikaty "Przyjaciel Biblioteki" dla darczyńców i aktywnych czytelników. 
Imprezę zakończył spektakl „Maruczella” Teatru Nikoli z Krakowa. Czytelnicy otrzymali 
książkę "Gryfino dawniej i dziś" z fotografiami przedwojennego i obecnego miasta, wydaną 
przez Bibliotekę. Spektakl krakowskiego teatru przyciągnął wielu przechodniów. 
21.05.2018 r. – Wizyta czytelników Biblioteki u Pani Marii Dobromilskiej – Biblioteka 
Publiczna w Gryfinie pośredniczyła w zorganizowaniu spotkania czwórki niezwykłych 
gryfińskich pionierów – trójka uczniów szkoły nr 1 odwiedziła z kwiatami i symbolicznym 
prezentem Panią Marię Dobromilską – pierwszą polska nauczycielkę w Gryfinie. Obie 
strony spotkania na początku były bardzo spięte, jednak w jego trakcie ożyły 
wspomnienia. Pani Maria pytała z zainteresowaniem o dalsze losy swoich wychowanków. 
Spotkanie trwało ponad dwie godziny. W efekcie Biblioteka otrzymała od Pani Aleksandry 
Ogrodnik kopie zdjęć z Gryfina z lat 50-tych. 
 

W zakresie działalności Gryfińskiego Domu Kultury: 
 

termin nazwa imprezy miejsce 
27 kwietnia realizacja teledysku gryfińskiego zespołu 

Nienawiszcz 
Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 

30 kwietnia udział wychowanków pracowni plastycznych 
GDK w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym 
"Magia teatru - lalka teatralna" w Zielonej 
Górze / wśród wychowanków Elżbiety 
Narzekalak nagrodzeni zostali: Luiza 
Popławska, Wiktoria Warzyniak, Lena 
Wierzbowska, Antoni Grodek, Michalina 
Cirkosz i Maja Szymańska / nagrodzeni 
uczestnicy zajęć Kariny Tyły w Świetlicy 
Wiejskiej w Daleszewie: Miłosz Żmuda, Jagoda 
Zakrzewska, Wiktoria Kubiś, Zosia Kubacka 
i Lena Kubiak / wyróżnienia przyznano Lenie 
Adamskiej, Hannie Staruk, Liwii Babińskiej 
i Julii Miler z pracowni E. Narzekalak, a także 
Julii Żmudzie, Marcelinie Zakrzewskiej 
i Wiktorii Kubiak z pracowni K. Tyły. 

Zielonogórski Ośrodek 
Kultury 



1-3 maja Dni Gryfina 2018 Nabrzeże Miejskie 
w Gryfinie 

8 maja uroczystości Międzynarodowego Dnia 
Zwycięstwa (prow. Krzysztof Rudnicki, występ 
recytatorów - instr. Dorota Krutelewicz-
Sobieralska, obsługa techniczna: Stanisław 
Fabjańczuk) 

Cmentarz Miejski 
w Gryfinie 

10 maja udział wychowanków pracowni plastycznych 
GDK w VII Ogólnopolskim Biennale Malarstwa 
„Niech żyje kolor!” / nagrodę w konkursie 
przyznano Wiktorii Wawrzyniak, a wyróżnienie 
- Hannie Staruk (instr. Elżbieta Narzekalak) 

Młodzieżowy Dom 
Kultury Śródmieście we 
Wrocławiu 

10-12 maja udział Teatru 6 i PÓŁ (instr. Krzysztof Gmiter) 
w festiwalu 14. Brandenburgische 
Amateurtheatertage w Rathenow / premiera 
spektaklu „I jeszcze to...”  

Rathenow/Niemcy 

11 maja obsługa techniczna uroczystości 70-lecia 
Biblioteki Publicznej w Gryfinie (Stanisław 
Fabjańczuk, Tomasz Brzęczek) 

Parking przy Bibliotece 
Publicznej w Gryfinie 

12 maja szkoleniowa impreza na orientacje dla dzieci i 
opiekunów ze szkół w Kliniskach Wielkich i 
Goleniowie (org. Kamilla Gadomska) 

okolice Gryfina 

12 maja obsługa techniczna koncertu Szkiełko 7 
Company part 6 (Stanisław Fabjańczuk, 
Tomasz Brzęczek) 

las za Stadionem 
Miejskim  
w Gryfinie 

13-14 maja pokaz spektaklu „Legendy” w wyk. Teatru 6 i 
PÓŁ (instr. Krzysztof Gmiter) w Sulęcinie 

Sulęcin 

17 maja obsługa techniczna Gali Sportu 2018 
(Stanisław Fabjańczuk, Tomasz Brzęczek) 

Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 

18 maja Powiatowy Przegląd Zespołów Tanecznych 
(org. Eliza Hołubowska) - wyróżnienie z 
kwalifikacją do przeglądu wojewódzkiego dla 
Zespołu Tańca Współczesnego Fajber Flex 
(instr. Iga Wiśniewska) 

Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 

18 maja obsługa techniczna uroczystości Powiatowej 
Straży Pożarnej w Kołbaczu (Stanisław 
Fabjańczuk, Tomasz Brzęczek) 

Kołbacz 

19 maja obsługa techniczna spektaklu 
organizowanego przez Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Gryfinie  (Stanisław Fabjańczuk, 
Tomasz Brzęczek) 

Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 

19 maja Love Koncert - „Najpiękniejsze piosenki 
filmowe” - cykliczne artystyczne 
przedsięwzięcie charytatywne z udziałem 
śpiewających mieszkańców naszego miasta 
(org. Piotr Ostrowski, prow. Kuba Kasprzyk) 

Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 

19 maja Szachowe Grand Prix Gryfina 2018 - turniej 6. 
(org. Krzysztof Rudnicki) 

Gryfiński Dom Kultury 
Pałacyk pod Lwami 

19 maja wycieczka autokarowa do Ogrodów Hortulus 
w Dobrzycy (org. Kamilla Gadomska) 

Dobrzyca 

19 maja udział Zespołu Tańca Współczesnego Fajber 
Flex (instr. Iga Wiśniewska) w VIII Festiwalu 

sala widowiskowo-
sportowa 



Tańca o Puchar Dnia Dziecka w Szczecinie Szkoły Podstawowej nr 
35  
w Szczecinie 

24 maja II Gryfińska Senioriada Artystyczna (org. 
Janusz Janiszewski); występ m.in. Teatru 
Kameleon (instr. Dorota Krutelewicz-
Sobieralska) i Teatru Eliksir (instr. Janusz 
Janiszewski) 

Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 

26 maja udział Zespołu Tańca Współczesnego Fajber 
Flex (instr. Iga Wiśniewska) w IV Turnieju 
Tańca Nowoczesnego Dance Stars w 
Szczecinie 

hala sportowo-
widowiskowa Szkoły 
Podstawowej nr 74  
w Szczecinie 

 
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; 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: 

 
Dzień Miejsce Wydarzenie Uczestniczył/a 

27 
kwietnia Żabnica 

Msza św. rozpoczynająca pieszą 
pielgrzymkę do Rokitna - Gryfińskie 
Stowarzyszenie Abstynenta Feniks 

Burmistrz        
Mieczysław Sawaryn  

1 maja Gryfino 

Międzynarodowe Turnieje Szachowe: 
"XX  Gryfino Open 2018" oraz "XI 
Gryfino Open Junior 2018" 
zorganizowane przez UKS „Biały Pion” 

Burmistrz        
Mieczysław Sawaryn 
Sekretarz Ewa 
Sznajder 

1 maja Żabnica Majówka Żabnicka 
Wiceprzewodniczący 
RM Zdzisław 
Kmieciak 

1 maja Gryfino Wystawa broni strzeleckiej - 
organizator Bractwo Kurkowe Gryf 

Burmistrz       
Mieczysław Sawaryn 

1 maja Gryfino Uroczyste otwarcie Dni Gryfina 

Burmistrz       
Mieczysław Sawaryn 
Zastępca Burmistrza 
Paweł Nikitiński 

3 maja Gryfino 
Msza św. na okoliczność gminnych 
uroczystości Święta Narodowego 
Trzeciego Maja 

Burmistrz       
Mieczysław Sawaryn 
Zastępca Burmistrza 
Tomasz Miler 
Sekretarz Ewa 



Sznajder 

3 maja Gryfino Gryfiński Transgraniczny Festiwal 
Biegowy 

Burmistrz        
Mieczysław Sawaryn 
Zastępca Burmistrza 
Paweł Nikitiński 
Zastępca Burmistrza 
Tomasz Miler 

3 maja Gryfino Puchar Burmistrza w zawodach 
wędkarskich z okazji Dni Gryfina 

Zastępca Burmistrza 
Tomasz Miler 

4 maja  Radziszewo Msza św. w intencji Strażaków OSP 
Gminy Gryfino 

Radny Zenon 
Trzepacz 

8 maja Gross Pinnow 18. Dzień Europy "Szanse i wyzwania 
we wspólnej Europie" 

Naczelnik          
Grzegorz Jastrowicz 

8 maja Gryfino Obchody Międzynarodowego Dnia 
Zwycięstwa 

Przewodnicząca RM 
Elżbieta Kasprzyk 
Zastępca Burmistrza 
Paweł Nikitiński 
Sekretarz Ewa 
Sznajder 

8 maja Chwarstnica Zebranie wiejskie Zastępca Burmistrza 
Tomasz Miler 

8 maja Gryfino 

Dzień Godności Osoby z 
Niepełnosprawnością Intelektualną – 
kolorowy pochód ulicami miasta 
zorganizowany przez Polskie 
Stowarzyszenie na rzecz Osób z 
Niepełnosprawnością Intelektualną w 
Gryfinie 

Przewodnicząca RM 
Elżbieta Kasprzyk 
Zastępca Burmistrza 
Paweł Nikitiński 
Sekretarz Ewa 
Sznajder 

9 maja Szczecin 
Uroczystość podpisania Umowy na 
dofinansowanie dla Szczecińskiej Kolei 
Metropolitalnej 

Burmistrz       
Mieczysław Sawaryn 
Zastępca Burmistrza 
Tomasz Miler 

10 maja Gryfino Uroczystość z okazji Dnia Optymisty w 
Przedszkolu Nr 2 im. Misia Uszatka 

Burmistrz       
Mieczysław Sawaryn 

11 maja Gryfino 

Impreza integracyjna - warsztaty 
muzyczno-plastyczne "Wiosna 
malowana muzyką" z okazji Dnia 
Godności Osoby z 
Niepełnosprawnością Intelektualną w 
Szkole Podstawowej    Nr 1 z 
Oddziałami Integracyjnymi im. Marii 
Dąbrowskiej 

Burmistrz       
Mieczysław Sawaryn 

11 maja Gryfino 70-lecie istnienia i działalności 
Biblioteki Publicznej w Gryfinie 

Burmistrz       
Mieczysław Sawaryn 
Wiceprzewodniczący 
RM Zdzisław 
Kmieciak 
Wiceprzewodniczący 
RM Tomasz 
Namieciński 
Sekretarz Ewa 



Sznajder 

11 maja Wełtyń 
Uroczystości pogrzebowe Grzegorza 
Łączyńskiego wieloletniego instruktora 
Kapeli Ludowej „Wełtynianka” 

Burmistrz        
Mieczysław Sawaryn 

13 maja Czepino Uroczystości odpustowe  

Burmistrz       
Mieczysław Sawaryn 
Zastępca Burmistrza 
Paweł Nikitiński 
Wiceprzewodniczący 
Zdzisław Kmieciak 

16 maja Gryfino 
Uroczystości pogrzebowe Ryszarda 
Chrząstka, zasłużonego strażaka OSP 
Radziszewo 

Burmistrz       
Mieczysław Sawaryn 

17 maja Nowe 
Czarnowo 

Impreza turystyczno-integracyjna 
"LEŚNA POLANA" zorganizowana przez 
Stowarzyszenie na Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych „MOST” oraz 
Zespół Szkół Specjalnych w Nowym 
Czarnowie  

Burmistrz       
Mieczysław Sawryn 

17 maja Gryfino Gala Sportu 2018 

Burmistrz       
Mieczysław Sawaryn 
Zastępca Burmistrza 
Paweł Niktiński 

18 maja Mescherin 
Spotkanie "Po drugiej stronie Odry" – 
Dzienny Dom Senior+ w Gryfinie oraz 
Animatorzy z Mescherin i Staffelde 

Sekretarz Ewa 
Sznajder 

18 maja Kołbacz 
Polsko-Niemieckie Spotkania 
Strażaków, Powiatowe obchody Dnia 
Strażaka 2018  

Burmistrz       
Mieczysław Sawaryn 

18 maja Gryfino 8. Rocznica Powstania Klubu "Jesień 
Życia" 

Burmistrz       
Mieczysław Sawaryn 

19 maja Myślibórz Wojewódzkie Obchody Dnia Strażaka 
2018 

Burmistrz       
Mieczysław Sawaryn 

19 maja Gryfino Doroczny Koncert Szkoły Muzycznej I 
stopnia w Gryfinie 

Sekretarz Ewa 
Sznajder 

21 maja Gryfino 
Uroczystości pogrzebowe Edwarda 
Zalewskiego, jednego z najstarszych 
rzemieślników w Gryfinie 

Burmistrz       
Mieczysław Sawaryn 

21 maja Szczecin Konferencja dotycząca obchodów 
jubileuszu Państwowej Inspekcji Pracy 

Burmistrz       
Mieczysław Sawaryn 

22 maja Gryfino 

Obiad Czwartkowy we Wtorek – „Gdy 
zapachnie nam muzyka” – Zarząd 
Gryfińskiego Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku 

Zastępca Burmistrza 
Tomasz Miler 
Sekretarz Ewa 
Sznajder 

23 maja Szczecin 
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej, 
Posiedzenie Zarządu oraz Walne 
Zebranie Członków SSOM 

Burmistrz       
Mieczysław Sawaryn 

 
 
 
 Gryfino, dnia 23 maja 2018 r.    Burmistrz Miasta i Gminy 
           Mieczysław Sawaryn 


