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W zakresie gospodarki nieruchomościami i działalności gospodarczej: 
 
1. przyjęto 101 zgłoszeń do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; 
2. wydano 9 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu 

 i poza miejscem sprzedaży; 
3. wydano 5 zezwoleń na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych; 
4. wydano 4 decyzje w sprawie zatwierdzenia projektu podziału nieruchomości; 
5. wydano 1 decyzję w sprawie ustalenia jednorazowej opłaty adiacenckiej z tytułu 

wzrostu wartości nieruchomości w związku z jej podziałem – na kwotę 6.600,00 zł; 
6. ustalono odszkodowanie za przejętą z mocy prawa nieruchomość przeznaczoną pod 

drogę publiczną gminną na kwotę 32.347,00 zł; 
7. wydano 4 zawiadomienia o nadaniu numeru porządkowego dla nieruchomości, 

położonych na terenie miasta i gminy Gryfino; 
8. zawarto 2 umowy notarialne o ustanowieniu służebności gruntowych i przesyłu  

w związku  z lokalizacją na gruntach gminnych urządzeń infrastruktury technicznego  
uzbrojenia terenu – służebności odpłatne – 2.595,00 zł netto; 

9. wydano 24  umowy obejmujące dzierżawę nieruchomości gminnych; 
10. wyznaczono na dzień 5 września 2018 r. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 

nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 4 m. Gryfino – 
rejon ul. A. Fredry, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – 
łączna cena wywoławcza nieruchomości wynosi – 85.000,00 zł; 

11. przyjęto 4 wnioski o oszacowanie szkód łowieckich, wyrządzonych w uprawach  
 i płodach rolnych; 

12.  wydano 6  zaświadczeń dotyczących nieruchomości; 
13. przyjęto 3 wnioski o oszacowanie szkód powstałych w związku z niekorzystnym 

zjawiskiem atmosferycznym – susza; 
14. sprzedano w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokal mieszkalny za kwotę 

184.000,00 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. Odebrałem dokumentację projektowo-kosztorysową na budowę podjazdu dla osób 
niepełnosprawnych w Gryfinie – zejście do Parku Miejskiego w Gryfinie od ul. Armii 
Krajowej przy przejeździe kolejowym. 

3. Zrealizowałem zadanie pn. „Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej wraz                              
z modernizacją ciągów pieszych przy świetlicy wiejskiej w m. Wełtyń”. 

4. Podpisałem umowę z wykonawcą robót budowlanych dla zadania pn.: „Przebudowa 
drogi gminnej nr 412505Z, tj. ulic Iwaszkiewicza i 11 Listopada w Gryfinie”. 

5. Podpisałem umowę z wykonawcą robót budowlanych dla zadania pn. „Budowa 
oświetlenia ulicznego na ul. Sosnowej w miejscowości Pniewo”. 

6. Podpisałem umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego 
dla zadania pn. „Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Sosnowej w miejscowości 
Pniewo”. 

7. Zrealizowałem zadanie pn. „Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania sali 
gimnastycznej na świetlicę, położoną przy ul. Szkolnej w Wełtyniu wraz z zewnętrzną 



instalacją kanalizacji sanitarnej, zlokalizowaną na terenie działek nr: 180/1, 524  
w obrębie Wełtyń – etap II”. 

8. Zrealizowałem zadanie pn. „Poprawa infrastruktury w obrębie boiska sportowego                   
na działce nr 141/5 w m. Daleszewo, gmina Gryfino – etap II”. 

9. Otrzymałem Decyzję nr 335/2018 dot. zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia 
pozwolenia na budowę dla zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy 
wiejskiej w miejscowości Czepino wraz z przebudową zewnętrznej i wewnętrznej 
instalacji gazowej, zlokalizowanego na terenie działki nr 428/6 w obrębie 
ewidencyjnym Czepino”. 

10. Podpisałem umowę z wykonawcą dla zadanie pn. „Kruszenie gruzu betonowego                    
na kruszywo do ponownego wykorzystania”. 

11. Zrealizowałem zadanie pn. „Rozbiórka nieczynnej kotłowni w Starych Brynkach”. 
 
Realizując zadania z zakresu rozwoju (BMI.RR): 
1. Dokonano odbioru ostatecznego robót wykonanych dla zadania pn. „Budowa sieci tras 

rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Zielonego Pogranicza odcinek Gryfino – 
Trzcińsko Zdrój” zrealizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 na podstawie Umowy 
Partnerskiej z dnia 27.09.2017 r. zawartej z Województwem Zachodniopomorskim. 

2. Opracowano projekt Strategii Rozwoju Gminy Gryfino do 2030 r. i rozpoczęto proces 
konsultacji społecznych dokumentu.  

3. Zleciłem zaprojektowanie, wykonanie, dostawę i montaż tablicy 
informacyjnej/pamiątkowej dla inwestycji drogowej realizowanej w ramach projektu 
pn. „Budowa infrastruktury technicznej w celu poprawy funkcjonowania i wzrostu 
konkurencyjności MŚP w rejonie drogi krajowej nr 31 ul. Pomorska w Gryfinie”. 

 
W zakresie planowania przestrzennego i ochrony środowiska: 

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

− 7 decyzji o warunkach zabudowy, 
− 1 decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego,  
− 3 decyzje w sprawie zmiany decyzji o warunkach zabudowy, 
− 11 wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,  
− 12 zaświadczeń z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

2. Ogłosiłem w prasie, na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń UMiG, a także 
zawiadomiłem organy i instytucje o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino dla terenu obiektów sportowych 
przy ul. Sportowej w Gryfinie. 

3. W dniu 6 sierpnia 2018 r. zorganizowałem dyskusję publiczną nad rozwiązaniami 
przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 
Gryfino w rejonie wsi Stare Brynki. 

 
Realizując zadania z zakresu ochrony środowiska (BMP.ROŚ): 
1. Wydałem 7 decyzji zezwalających na usunięcie drzew lub krzewów. 
2. Wydałem ponownie negatywną opinię do projektu robót geologicznych na poszukiwanie  
 i rozpoznanie złoża piasków i piasków ze żwirami miejscowości Wirów i Borzym, 
 obejmującego działki ewidencyjne nr 177, 178/1, 178/2, 179/1, 182/4, 316/1, 321/1, 321/2, 
 321/3, 207, 208/1, 210/7, 211/1, 212, obręb Borzym oraz działek ewidencyjnych nr 3/2, 11, 
 15/1 obręb  Wirów.  

3. Dokonałem kontroli 6 umów dotacji, w związku ze złożeniem sprawozdań o wykonaniu 
 zadań objętych umowami dotacji na zakup kotłów ekologicznych. 



4.  Dokonałem płatności za I kwartał 2018 r. z tytułu opłat zmiennych za usługi wodne - 
wprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu miasta Gryfina na rachunek 
Wód Polskich. 

5.   Zleciłem opracowanie ekspertyzy meteorologicznej IMGW w Gdyni w zakresie : - ilość 
opadów w I kwartale 2018 roku, - liczba dnia z opadem ≥0,1 l/m² w I kwartale 2018 
roku, - ilość opadów w II kwartale 2018 roku, - liczba dnia z opadem ≥0,1 l/m² w II 
kwartale 2018 roku, w rejonie miejscowości Gryfino, celem pozyskania danych 
do wymiaru opłaty zmiennej za usługi wodne. 

6.  Przyjąłem 2 zgłoszenia przydomowych oczyszczalni ścieków. 
 

W zakresie gospodarki komunalnej: 
 

w zakresie gospodarki mieszkaniowej: 
1. wydałem 2 skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego; 
2. zatwierdziłem listę mieszkaniową na okres 2018/2019 r. 
 
w zakresie ochrony przyrody: 
1. wystąpiłem do Starosty Gryfińskiego z 2 wnioskami o wydanie zezwolenia na usunięcie 

drzew lub krzewów z nieruchomości gminnej; 
2. wystąpiłem do Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z 3 

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

3. wydałem 1 zgodę na usunięcie drzew z nieruchomości gminnej; 
4. dokonałem do Starosty Gryfińskiego 1 zgłoszenia uprzątnięcia wywrotu 

na nieruchomości gminnej; 
5. rozpocząłem akcję „Moje podwórko”, mającą na celu poprawę funkcjonalności terenu 

przy ul. Niepodległości w Gryfinie; 
6.  dokonywałem na bieżąco zakupów paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarek 

ze środków funduszu sołeckiego. 
 
w zakresie gospodarki komunalnej: 
1. zapewniłem ustawienie 2 ławek – przy ul. Kolejowej i przy Cmentarzu Wojennym 

Żołnierzy Armii Radzieckiej w Gryfinie. 
 
w zakresie ochrony zwierząt: 
1. nadałem 1 status opiekuna społecznego w zakresie opieki nad wolnożyjącymi kotami; 
2. przeprowadziłem 2 interwencje w zakresie niewłaściwych warunków przetrzymywania 

psów. 
 

W zakresie edukacji i spraw społecznych: 
 

1. Przekazano dotację z budżetu Gminy Gryfino za miesiąc lipiec dla Niepublicznego 
Przedszkola Integracyjnego „Iskierka” z oddziałami ogólnodostępnymi  
i specjalnymi w Gryfinie w wysokości 128.562,75 zł. 

2. Przekazano dotację z budżetu Gminy Gryfino za miesiąc lipiec dla 4 punktów 
przedszkolnych TPD funkcjonujących w miejscowościach wiejskich na terenie gminy 
Gryfino prowadzonych przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w wysokości 30.960,18 zł. 

3. W ramach dotacji celowych na zadania publiczne podpisałem umowę na realizację 
następującego zadania: „Organizacja obozu sportowego dla dzieci i młodzieży". 
Zadanie zostało zlecone na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie. 



4.  W ramach funduszu sołeckiego zleciłem doposażenia obiektów sportowo-rekreacyjnych 
w miejscowościach Stare Brynki, Żabnica oraz Krzypnica na łączną kwotę 6.272,40 
złotych brutto.  

5. W ramach realizacji umowy na „Rozbudowę kąpieliska w miejscowości Steklno” 
zakupiłem pomost pływający za łączną kwotę 13.001,10 złotych brutto. 

6. W ramach dotacji celowych na zadania publiczne podpisałem umowę na realizację 
następującego zadania: „Organizacja Mistrzostw Świata w Rzucie Sztachetą, zawodów 
sportowo-pożarniczych oraz kampanii profilaktyczno-edukacyjnych". Zadanie zostało 
zlecone na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie. 

7.  Prowadziłem bieżące działania informacyjne gminy. 
 

W zakresie spraw organizacyjnych: 

1. Ogłosiłem nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Edukacji i Spraw 
Społecznych.  W celu przeprowadzenia naboru powołałem Komisję Rekrutacyjną  
w składzie: Grzegorz Jastrowicz - Przewodniczący Komisji, Ewa Sznajder - Członek 
Komisji, Beata Ludwiczak - Członek Komisji, Barbara Lefik - Żarczyńska - Członek 
Komisji. W najbliższym czasie wyłoniony zostanie kandydat do zatrudnienia  
w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie. 

2. Ogłosiłem nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Planowania 
Przestrzennego i Ochrony środowiska. W celu przeprowadzenia naboru powołałem 
Komisję Rekrutacyjną w składzie: Joanna Ekiert - Przewodnicząca Komisji, Mariusz 
Tarka - Członek Komisji, Janina Major - Członek Komisji. W wyniku przeprowadzonego 
naboru najlepszą kandydatką okazała się Pani Angelika Jagła – Błasiak. 

3. Ogłosiłem nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Wydziale Inwestycji 
i Rozwoju. W celu przeprowadzenia naboru powołałem Komisję Rekrutacyjną 
w składzie Tomasz Miler - Przewodniczący Komisji, Ewa Sznajder - Członek Komisji, 
Joanna Ekiert - Członek Komisji, Mariusz Tarka - członek Komisji.  
W wyniku przeprowadzonego naboru najlepszym kandydatem na stanowisko 
Naczelnika Wydziału Inwestycji i Rozwoju okazał się Mariusz Andrusewicz. 

4. Podpisałem nowe polisy na ubezpieczenie majątku gminy Gryfino na kolejny rok 
ubezpieczeniowy.  

5. Zorganizowałem praktykę studencką dla studenta Zachodniopomorskiego 
Uniwersytetu Technologicznego.  

6. Zorganizowałem staż dla uczennicy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2   
w Gryfinie. 

W zakresie działalności Urzędu Stanu Cywilnego i spraw obywatelskich: 
 

Urząd Stanu Cywilnego 
Sporządziłem: 
- 21 aktów urodzeń,  
- 31 aktów małżeństwa,  
- 26 aktów zgonu. 
Przyjąłem 4 uznania ojcostwa.  
Nadałem 19 numerów PESEL. 
Transkrybowałem 13 zagranicznych aktów stanu cywilnego.  
Przyjąłem 13 zapewnień o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.   
Wydałem: 
- 3 decyzje o zmianie nazwiska, 
- 9 zaświadczeń o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa wyznaniowego, 



- 1 zaświadczenie o nieposiadaniu księgi stanu cywilnego, 
- 1 zaświadczenia o stanie cywilnym, 
- 1 zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo, 
- 458 odpisów z aktów stanu cywilnego. 
Dokonałem: 
- 38 zmian w aktach stanu cywilnego, w tym 8 o rozwiązaniu małżeństwa w wyniku 
rozwodu,  
- 207 przypisków w aktach stanu cywilnego,  
- 253 migracji aktów stanu cywilnego do Centralnego Rejestru Stanu Cywilnego. 
 

Udzieliłem 18 ślubów cywilnych, w tym 8 poza Urzędem Stanu Cywilnego. 
 
Referat Spraw Obywatelskich  
Realizacja zadań z zakresu dowodów osobistych  
Przyjąłem 305 wniosków o wydanie dowodu osobistego.  
Wydałem 318 dowodów osobistych. 
Unieważniłem 247 dowodów osobistych. 
Udzieliłem odpowiedzi na 16 wniosków o udostępnienie dokumentacji związanej                           
z dowodem osobistym.  
Nadałem 14 numerów PESEL dla obcokrajowców oraz dla obywateli Polskich urodzonych 
poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 
 
Realizacja zadań z zakresu ewidencji ludności    
Udzieliłem odpowiedzi na 38 wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców. 
Wydałem na wniosek 78 zaświadczeń o zameldowaniu mieszkańców naszej gminy. 
Dokonałem 53 czynności z zakresu obowiązku meldunkowego. 
Wydałem 1 decyzję orzekającą o wymeldowaniu z miejsca pobytu stałego. 
Wydałem 1 decyzję o umorzeniu postępowania administracyjnego. 
 

W zakresie obsługi Rady Miejskiej: 
 
1. Wydałem Zarządzenie nr 120.52.2018 z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie określenia   
    odpowiedzialnych za realizację uchwał podjętych na sesji w dniu 26 lipca 2018 r. 
2. Na ostatniej sesji radni zgłosili 12 interpelacji, w trybie międzysesyjnym radni zgłosili 
 2 interpelacje, pismem z dnia 3 sierpnia 2018 r. określiłem odpowiedzialnych 
 za przygotowanie 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 elementów zabawowych na placach zabaw;  
2) Dostawa i montaż siłowni zewnętrznych;  
3) Świadczenie usługi wynajmu miejsc noclegowych, sali szkoleniowej, usługi 

żywieniowej z cateringiem w ramach realizacji projektu „Ucząc się z przeszłości, 
przygotowujemy się na przyszłość – inteligenta wioska”, dofinansowanego  
w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; 

4) Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu: Budowa budynku 
usługowego – inkubatora kuchennego wraz z zagospodarowaniem terenu  
w miejscowości Steklno, gmina Gryfino. 

2. Rozstrzygnąłem postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej 
wartości zamówienia poniżej 30 000 euro na zadania:  



1) Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu: 
Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Szkoły Podstawowej nr 3 im. 
Noblistów Polskich w Gryfinie przy ulicy Iwaszkiewicza 70;  

2) Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy kaplicy cmentarnej, położonej 
na Cmentarzu Komunalnym w Gryfinie; 

3) Kruszenie gruzu betonowego na kruszywo do ponownego wykorzystania na terenie 
gminy Gryfino. 

3. Ogłosiłem postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej wartości 
zamówienia powyżej 30 000 euro na zadania: 
1) Budowa ogródka sensorycznego w Gryfinie;  
2) Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do posesji 

przy ul. Artyleryjskiej w Gryfinie;  
3) Przebudowa drogi gminnej nr 410005Z w Daleszewie, tj. ulic Sportowej i Akacjowej; 
4) Wykonanie kompleksowej usługi nadzoru inwestorskiego związanego z budową hali 

sportowo – widowiskowej w Gryfinie;  
5) Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Gryfinie; 
6) Budowa usługowego – inkubatora kuchennego wraz z zagospodarowaniem terenu 

w miejscowości Steklno, gmina Gryfino.   
4. Rozstrzygnąłem postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej 

wartości zamówienia powyżej 30 000 euro na zadanie: Termomodernizacja budynku 
użyteczności publicznej – Szkoły Podstawowej nr 3 im. Noblistów Polskich w Gryfinie 
przy ul. Iwaszkiewicza 70. 

5. Unieważniłem postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej 
wartości zamówienia powyżej 30 000 euro na zadania:  
1) Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Gryfinie; 
2) Budowa miejsc parkingowych w Gryfinie przy ulicy Grunwaldzkiej;  
3) Przebudowa drogi gminnej nr 410005Z w Daleszewie, tj. ulic Sportowej i Akacjowej. 

6. Wydałem:  
1) Zarządzenie Nr 120.60.2018 z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania komisji 

przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego na zadanie: „Budowa ogródka sensorycznego w Gryfinie”; 

2) Zarządzenie Nr 120.61.2018 z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania komisji 
przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego na zadanie: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz  
z przyłączami do posesji przy ul. Artyleryjskiej w Gryfinie”; 

3) Zarządzenie Nr 120.62.2018 z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania komisji 
przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego na zadanie: „Przebudowa drogi gminnej nr 410005Z w Daleszewie,  
tj. ulic Sportowej i Akacjowej”; 

4) Zarządzenie Nr 120.63.2018 z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania komisji 
przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego na zadanie: „Wykonanie kompleksowej usługi nadzoru inwestorskiego 
związanego z budową hali sportowo – widowiskowej w Gryfinie”; 

5) Zarządzenie Nr 120.65.2018 z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania komisji 
przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego na zadanie: „Modernizacja boiska sportowego przy Szkole 
Podstawowej nr 2 w Gryfinie”; 

6) Zarządzenie Nr 120.66.2018 z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania komisji 
przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego na zadanie: „Budowa usługowego – inkubatora kuchennego wraz  
z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Steklno, gmina Gryfino”. 

 
 



W zakresie działalności Biblioteki Publicznej: 
 

W okresie sprawozdawczym Biblioteka Publiczna w Gryfinie podjęła działania wspierające 
obchody rocznicy Powstania Warszawskiego. W jej ramach przygotowała i udostępniła 
wystawę fotografii związanych z Powstaniem oraz wykonała we współpracy z Gryfińskim 
Domem Kultury śpiewniki dla uczestników obchodów.  
Zawarto umowę o współpracy pomiędzy biblioteką, a Stowarzyszeniem Wolnego Słowa 
z Warszawy, organizacją pozarządową pożytku publicznego, grupującym artystów, 
dziennikarzy, drukarzy, kolporterów i podziemnych wydawców zaangażowanych w 
działalność niezależną w latach 1976–1989 oraz osoby zainteresowane problematyką 
wolności słowa. Archiwum Stowarzyszenia zawiera min. fotografie z rocznic, strajków, 
manifestacji, obozów internowania, pielgrzymek;  dokumenty, grypsy, komiksy 
z internowania z lat 80 XX wieku, okładki wydawnictw drugiego obiegu oraz 40 
zdigitalizowanych audycji z Radia "Solidarność" Siedlce z lat 1984-1989, nadawanych na 
fonii I programu TV oraz na falach UKF zbliżonych do III Programu Polskiego Radia. Audycje 
dotyczą spraw związanych z Siedlacami, bojkotem wyborów w 1984 i 1985 roku, akcji 
protestacyjnych, wspomnień o ks. Jerzym Popiełuszko. Stowarzyszenie posiada również 
zbiór czasopism i książek II obiegu, banknotów, cegiełek, kalendarzy, pieczątek, plakatów, 
pocztówek, ulotek, znaczków, wydawanych przez Siedlecki Komitet Oporu Społecznego, 
wydawnictwo Metrum oraz Oddziałową Komisję Wykonawczą NSZZ "Solidarność" 
w Siedlcach a także twórczość internowanych z obozów w Białej Podlaskiej, Darłówku, 
Kielcach Piaskach, Kwidzynie, Lublinie, Rzeszowie Załężu, Włocławku- Mielęcinie, 
Włodawie. W zbiorach Stowarzyszenia znajdują się też listy ks. Jerzego Popiełuszko z 1983 
r., fragmenty komiksów, listów, grypsów z więzień z 1985 r., tygodnik "Robotnik" z 1983 r., 
poczta podziemna ze zbiorów filatelistycznych Towarzystwa Poczty Podziemnej, Robotnik 
Pomorza Zachodniego z 1986 r., zdigitalizowane dokumenty z Instytutu Pamięci Narodowej: 
teczkę Mirosława Chojeckiego i Krystyny Kalitki, jak również archiwum "Tygodnika 
Wojennego" oraz twórczość Mirka Andrzejewskiego w postaci więziennych komiksów, 
grypsów i listów.   
Ze względu na okres urlopowy godziny otwarcia biblioteki zostały skrócone (biblioteka 
nieczynna w soboty), wszystkie działy z włączeniem dziecięcego i czytelni pracują w ciągu 
tygodnia i udostępniają książki czytelnikom.  

 
W zakresie działalności Gryfińskiego Domu Kultury: 

 
termin nazwa imprezy miejsce 

23-27 lipca Twórcze wakacje 2018 w Gryfinie - cykl piąty: 
warsztaty makramy „Spotkanie z makramą” 
prowadzone przez Marię Witkowską 

Gryfiński Dom Kultury 

23-27 lipca Twórcze wakacje 2018 w świetlicach wiejskich - 
cykl piąty: warsztaty „Zanim wyrzucisz do kosza” 
prowadzone przez Wandę Kozłowską 

Gryfiński Dom Kultury 
filia w Świetlicy 
Wiejskiej  
w Starych Brynkach 

28 lipca IX piknik Gotowanie na polanie w Sobieradzu 
(org. Danuta Świderek) / występ zespołu 
wokalnego Ad Hoc (instr. Jolanta Romanowska) 

Sobieradz 

30 lipca -  
3 sierpnia 

Twórcze wakacje 2018 w świetlicach wiejskich - 
cykl szósty: warsztaty „O zasadach sztuki żywego 
słowa” prowadzone przez Marię Piznal 

Gryfiński Dom Kultury 

30 lipca -  
3 sierpnia 

Twórcze wakacje 2018 w świetlicach wiejskich - 
cykl szósty: warsztaty „Roztańczone wakacje” 
prowadzone przez Barbarę Kłonowską 

Gryfiński Dom Kultury 
filia w Świetlicy 
Wiejskiej w Krzypnicy 



30 lipca -  
3 sierpnia 

Twórcze wakacje 2018 w świetlicach wiejskich - 
cykl szósty: warsztaty „Sportowe zmagania” 
prowadzone przez Dominiką Bojko 

Gryfiński Dom Kultury 
filia w Świetlicy 
Wiejskiej w Krajniku 

1 sierpnia gminne uroczystości 74. rocznicy wybuchu 
Powstania Warszawskiego / występ zespołu 
wokalnego Ad Hoc (instr. Jolanta Romanowska) 

Gryfino, pl. 
Solidarności 

4 sierpnia  IX Amatorski Turniej Piłki Siatkowej w Bartkowie 
(org. Elżbieta Kasprzyk) 

Bartkowo 

6-10 
sierpnia 

Twórcze wakacje 2018 w świetlicach wiejskich - 
cykl siódmy: warsztaty „W roli głównej papier 
czerpany” prowadzone przez Elżbietę Narzekalak 

Gryfiński Dom Kultury 

6-10 
sierpnia 

Twórcze wakacje 2018 w świetlicach wiejskich - 
cykl siódmy: warsztaty „Zabawa z włóczką” 
prowadzone przez Katarzyną Nowicką 

Gryfiński Dom Kultury 
filia w Świetlicy 
Wiejskiej w Sobiemyślu 

11 sierpnia obsługa techniczna (Stanisław Fabjańczuk) VIII 
Mistrzostw Świata w Rzucie Sztacheta w 
Radziszewie / występ kapel ludowych 
Borzymianka (instr. Zygmunt Rosiński) 
i Wełtynianka (instr. Katarzyna Papiernik) 

stadion KS Odrzanka 
w Daleszewie 

18 sierpnia IX Festiwal Twórczości Ludowej w Barkowie (org. 
Elżbieta Kasprzyk) / występ kapeli ludowych 
Borzymianka (instr. Zygmunt Rosiński), 
Gardnianki (instr. Zygmunt Rosiński),  
i Wełtynianka (instr. Katarzyna Papiernik) 

Bartkowo 

20-24 
sierpnia 

Twórcze wakacje 2018 w świetlicach wiejskich - 
cykl ósmy: warsztaty „Pocztówka z Gryfina” 
prowadzone przez Piotra Ostrowskiego 

Gryfiński Dom Kultury 
Pałacyk pod Lwami 

20-24 
sierpnia 

Twórcze wakacje 2018 w świetlicach wiejskich - 
cykl ósmy: warsztaty „Wakacje na sportowo” 
prowadzone przez Martę Nowak 

Gryfiński Dom Kultury 
filia w Świetlicy 
Wiejskiej w Wełtyniu 

20-24 
sierpnia 

Twórcze wakacje 2018 w świetlicach wiejskich - 
cykl ósmy: warsztaty „W zdrowym ciele zdrowy 
duch” prowadzone przez Małgorzatą 
Grzegorzewską 

Gryfiński Dom Kultury 
filia w Świetlicy 
Wiejskiej w Borzymiu 

 
We wskazanym okresie 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, świetlice wiejskie oraz najważniejsze 
nasze imprezy organizowane przez Gryfiński Dom Kultury, posiadają swoje strony 
internetowe, w tym także na portalu społecznościowym Facebook 

 
Zaproszenia, spotkania, konferencje Burmistrza Miasta i Gminy: 

 
Dzień Miejsce  Wydarzenie  Uczestniczył/a  

30 lipca Gryfino 

Spotkanie Posła na Sejm Michała Jacha 
z ks. proboszczem Stanisławem 
Helakiem ws. dotacji na remont 
kościoła pw. NNMP w Gryfinie 

Burmistrz        
Mieczysław Sawaryn 



31 lipca Gryfino 

Podpisanie listu intencyjnego z 
Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i 
Autostrad Oddział Szczecinie w sprawie 
wspólnej realizacji inwestycji "Budowa 
chodnika łączącego Gryfino z 
Czepinem" 

Burmistrz        
Mieczysław Sawaryn  

1 sierpnia Gryfino 
Gminne uroczystości upamiętniające 
74. rocznicę wybuchu Powstania 
Warszawskiego 

Burmistrz        
Mieczysław Sawaryn 
Przewodnicząca RM 
Elżbieta Kasprzyk 
Radny Zenon 
Trzepacz 
Radny Janusz 
Skrzypiński 
Radny Piotr Zwoliński 
Sekretarz Ewa 
Sznajder 

4 sierpnia Bartkowo 9. Amatorski Turniej Piłki Siatkowej 

Burmistrz         
Mieczysław Sawaryn 
Przewodnicząca RM 
Elżbieta Kasprzyk 

5 sierpnia Żabnica Uroczystości odpustowe w Żabnicy 

Zastępca Burmistrza        
Paweł Nikitiński 
Wiceprzewodniczący 
RM Zdzisław Kmieciak 

11 
sierpnia Daleszewo 

VIII Mistrzostwa Świata w Rzucie 
Sztachetą - Stadion LKS "Odrzanka" w 
Daleszewie 

Burmistrz        
Mieczysław Sawaryn   
Przewodnicząca RM 
Elżbieta Kasprzyk 
Wiceprzewodniczący 
RM Zdzisław Kmieciak 
Radny Zenon 
Trzepacz 
Radny Janusz 
Skrzypiński 
Radny Piotr Zwoliński 
Skarbnik Beata Blejsz  

18 
sierpień Bartkowo Festiwal Twórczości Ludowej 

Burmistrz        
Mieczysław Sawaryn 
Zastępca Burmistrza 
Paweł Nikitiński 
Przewodnicząca RM 
Elżbieta Kasprzyk 
Radny Piotr Zwoliński 
Radny Janusz 
Skrzypiński 

 
 
     
Gryfino, dnia 22 sierpnia 2018 r.    Burmistrz Miasta i Gminy  
            Mieczysław Sawaryn  


