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W zakresie gospodarki nieruchomościami i działalności gospodarczej: 
 
1. przyjęto 178 zgłoszeń do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; 
2. wydano 3 decyzje o wygaśnięciu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych; 
3. wydano 3 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu 

 i poza miejscem sprzedaży; 
4. wydano 1 zezwolenie na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych; 
5. wydano 6 decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu podziału nieruchomości; 
6. wydano 4 zawiadomienia o nadaniu numeru porządkowego dla nieruchomości, 

położonych na terenie miasta i gminy Gryfino; 
7. sprzedano na rzecz najemców 1 lokal mieszkalny za łączną kwotę  – 18.783,33 zł 
8. zawarto 1 umowę notarialną o ustanowieniu służebności gruntowej i przesyłu  

w związku z lokalizacją na gruncie gminnym, urządzeń infrastruktury technicznego  
uzbrojenia terenu – służebność odpłatna – 423,00 zł netto; 

9. wydano 164 umowy obejmujące dzierżawę nieruchomości gminnych; 
10. sprzedano 2 działki przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową za łączną kwotę – 

161.600,00 zł netto; 
11. wyznaczono termin pierwszego  przetargu na sprzedaż nieruchomości gminnej: 
- na dzień 22 marca 2018 r. - sprzedaż działki, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 4 

miasta Gryfino, przeznaczonej pod zabudowę usługową z możliwością zabudowy 
mieszkaniowej  – cena wywoławcza działki – 140.000,00 zł. 

 
W zakresie gospodarki nieruchomościami wydano 1 zarządzenie dotyczące 
gospodarowania mieniem gminnym, w sprawie: 

- ustalenia ceny wywoławczej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego 
nieograniczonego nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 
miasta Gryfino – Zarządzenie nr 0050.21.2018 z dnia 13 lutego 2018 r., 

 
W zakresie inwestycji i rozwoju: 

 
Realizując zadania z zakresu inwestycji (BMI.RI): 
1. Trwają prace związane z budową ulicy Mazurskiej i Mazowieckiej w Gryfinie . 
2. Trwają prace związane z bieżącymi remontami na drogach, stanowiących własność 

gminy Gryfino, realizowane na mocy Porozumienia przez Przedsiębiorstwo Usług 
Komunalnych w Gryfinie. 

3. Podpisałem umowę na zadanie pn.: „Remont balkonu oraz wymiana pokrycia 
dachowego w mieszkalnym budynku komunalnym, zlokalizowanym przy ul. Kościelnej 
18 w Gryfinie” wraz z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru. 

4. Podpisałem umowę na zadanie pn.: „Przebudowa lokalu świetlicy wiejskiej na cele 
mieszkalne, zlokalizowanego w Wysokiej Gryfińskiej przy ul. Lipowej 9” wraz 
z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru. 

5. Zleciłem wymianę instalacji elektrycznej w lokalu komunalnym w Gryfinie przy 
ul. Adama Asnyka 9/7. 

6. Zleciłem wykonanie systemu alarmu włamania, kontroli ppoż, zasilania 230 V oraz 
dodatkowego oświetlenia parkingu dla potrzeb budynku po byłej Komedzie Policji  
w Gryfinie, zlokalizowanego przy ul. Grunwaldzkiej 9. 

7. Zleciłem wymianę pompy w przepompowni ścieków, położonej w Gryfinie przy 
ul. Adama Rapackiego. 

8. Zleciłem badanie geologiczne polegające na wykonaniu 7 szt. odwiertów w okolicy 
ul. Garbarskiej i Nabrzeża w Gryfinie  wraz z opinią geotechniczną w związku 
z planowaną inwestycją budowy miejsc parkingowych. 

 
 



Realizując zadania z zakresu rozwoju (BMI.RR): 
1. Opracowano i złożono dwa wnioski o dofinansowanie w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 
dla (RPO WZ 2014-2020) 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. Podpisano umowę o dofinansowanie i na bieżąco trwają prace związane z realizacją 
projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. 
Noblistów Polskich w Gryfinie” dofinansowanego ze środków RPO WZ 2014-2020. 

3. Podpisano umowę o dofinansowanie i na bieżąco trwają prace związane z realizacją 
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 Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy 
Gryfino. 

5. 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”, 
dofinansowanego z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko. 

6. Na bieżąco prowadzone są działania związane z utrzymaniem trwałości projektów: 
− „Budowa nabrzeża obsługi jednostek pasażerskich oraz turystyki żeglarskiej 

na prawym brzegu rzeki Odry Wschodniej km 717,5-718,6. Nabrzeże pasażerskie – 
północne”, 

− „Rozbudowa Infrastruktur Centrum turystyki wodnej w Schwedt nad Odrą i budowa 
śródmiejskiej części Nabrzeża w Gryfinie w celu zintensyfikowania rozwoju 
transgranicznej turystyki wodnej”, 

− „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Parku Regionalnym w Gryfinie”, 
− „Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Gryfino”. 

7. Wyłoniono Wykonawcę dla zadania pn. „Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Gryfino 
do 2030”. 

8. Wyłoniono Wykonawcę dla zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej na budowę ogródka sensorycznego w Gryfinie - realizowanego w ramach 
Budżetu Obywatelskiego Gminy Gryfino na 2018 rok”. 

9. Ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w drodze zlecenia,  
z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój 
przedsiębiorczości. 

 
W zakresie planowania przestrzennego i ochrony środowiska: 

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

− 7 decyzji o warunkach zabudowy,  
− 3 decyzje w sprawie zmiany decyzji o warunkach zabudowy, 
− 2 decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, 
− 2 postanowienia opiniujące wstępne projekty podziału nieruchomości, 
− 19 wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,  
− 18 zaświadczeń z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

2. Wystąpiłem o uzgodnienia i o wyrażenie opinii o projekcie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino w obrębach nr 1, 2 i 3 miasta Gryfino 
przy ul. Flisaczej. 

3. W dniu 27 lutego br. odbyło się posiedzenie Gminnej Komisji Urbanistyczno - 
Architektonicznej. Komisja opiniowała projekt miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Gryfino - teren Elektrowni Dolna Odra. 



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

− 11 decyzji zezwalających na usunięcie drzew lub krzewów, 
− 1 decyzję ustalającą wysokość odszkodowania za usunięcie drzewa rosnącego pod 

linią elektroenergetyczną  
− 3 zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zamiaru 

usunięcia drzew, 
− 1 postanowienie pozytywnie opiniujące zmianę w rocznym planie łowieckim, 

polegające na zwiększeniu odstrzału dzików. 
2. Sporządziłem i przesłałem do zaopiniowania do Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska projekt decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa z pasa drogowego drogi 
publicznej. 

3. Wszcząłem postępowania administracyjne, w sprawie wydania decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć pn.:  
− „Budowa 18 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z instalacjami 

i urządzeniami technicznymi oraz pozostałą niezbędną infrastrukturą techniczną na 
działkach nr: 62/2, 62/3, 62/4, 62/5, 62/6, 62/7 obr. Czepino, gm. Gryfino ” 

− „Budowa hali produkcyjnej wyrobów stalowych – wiat rolniczych, silosów 
zbożowych, magazynów, maszyn i urządzeń rolniczych ” 

4. Zakończyłem procedurę w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na demontaż, 
odbiór, transport i unieszkodliwienie materiałów izolacyjnych i budowlanych 
zawierających azbest, z terenu Gminy Gryfino. 

5. Zaopiniowałem przedłożony przez firmę „POLMAX S.A. S.K.A.”, z siedzibą 
w Świebodzinie przy ul. Poznańskiej 58, „Projekt robót geologicznych na wykonanie 
piezometrów na terenie stacji paliw w miejscowości Gryfino”. 

6. Wydałem zgodę na zmianę pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych 
z ujęcia wody Tywa na rzecz PUK Sp. z o.o. w Gryfinie. 

7. Przeprowadziłem prace udrażniające na rurociągach odwadniających grunty przyległe 
do tzw. „oczka wodnego” w rejonie ul. Łużyckiej w Gryfinie. 

8. Zweryfikowałem 32 wnioski o przyznanie dotacji celowej ze środków finansowych 
Gminy Gryfino przeznaczonych na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska 
i gospodarki wodnej. 

 
W zakresie gospodarki komunalnej: 

 
w zakresie gospodarki mieszkaniowej: 
1. Wydałem 4 skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego; 
2. Wydałem 1 skierowanie do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego w ramach 

zamiany z urzędu; 
3. Rozpatrzyłem 12 wniosków o przydział lokalu komunalnego; 
4. Rozpatrzyłem 3 wnioski o zamianę lokalu z urzędu; 
5. Rozpatrzyłem 1 wniosek o przyspieszenie przydziału lokalu; 
6. Sporządziłem i opublikowałem na portalu sprawozdawczym GUS sprawozdanie 

statystyczne SG-01 cz. 3, dotyczące gospodarki mieszkaniowej i komunalnej Gminy 
Gryfino w 2017 r. 

 
w zakresie ochrony przyrody: 
1. Wystąpiłem do Starosty Gryfińskiego z 6 wnioskami o wydanie zezwolenia na usunięcie 

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

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



3. Zleciłem wykonanie prac polegających na usunięciu 2 drzew metodą alpinistyczną; 
4. Zleciłem wykonanie ekspertyzy stanu zdrowotnego drzew; 
5. Sporządziłem i opublikowałem na portalu sprawozdawczym GUS sprawozdanie 

statystyczne SG-01 cz. 2, dotyczące leśnictwa i ochrony środowiska Gminy Gryfino 
w 2017 r. 

 
w zakresie ochrony zwierząt: 
1. Przygotowałem i przesłałem do zaopiniowania Powiatowemu Inspektorowi Weterynarii 

w Gryfinie, Towarzystwu Opieki nad Zwierzętami Oddział w Szczecinie oraz kołom 
łowieckim posiadającym obwody na terenie gminy Gryfino, projekt Programu opieki 
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla Gminy 
Gryfino na 2018 r. 

2. Przyjąłem do realizacji 37 wniosków na wykonanie usług sterylizacji i kastracji psów 
i kotów posiadających właściciela, 

 
w zakresie gospodarki komunalnej: 
1. Zleciłem wymianę 10 zniszczonych kratek osadnika piasku oczyszczającego wody 

opadowe. 
 
w zakresie gospodarki odpadami: 
1.   Zleciłem likwidację „dzikiego wysypiska odpadów”. 
 
w zakresie komunikacji: 
1. Przedłożyłem Marszałkowi Województwa Zachodniopomorskiego informację w zakresie 

publicznego transportu zbiorowego za 2017 r.; 
2. Zawarłem umowę z Gminą Miasto Szczecin na realizację zadania w zakresie lokalnego 

transportu zbiorowego; 
3. Wydałem 1 postanowienie uzgadniające zmianę zezwolenia na wykonywanie 

regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym na linii 
komunikacyjnej na obszarze Powiatu Gryfińskiego; 

4. Sporządziłem na potrzeby GUS ankietę dotyczącą badania niskoemisyjnej mobilności 
miejskiej. 

 
W zakresie edukacji i spraw społecznych: 

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

gminy Gryfino Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego „Iskierka” z oddziałami 
ogólnodostępnymi i specjalnymi w Gryfinie w wysokości 116.176,07 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 luty na prowadzenie  
4 punktów przedszkolnych w miejscowościach wiejskich na terenie gminy Gryfino 
dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w wysokości 28.120,13 zł.  

3. W dniu 09 lutego 2018 r. wydałem zarządzenie Nr 0050.19.2018 w sprawie 
wprowadzenia wzoru wniosku o przyjęcie dzieci do publicznych przedszkoli  
oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem 
prowadzącym jest Gmina Gryfino.  

4. Ogłosiłem rekrutację do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach 
podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2018/2019. 

5. W dniu 2 lutego 2018 roku wydałem Zarządzenie Nr 0050.16.2018 w sprawie ogłoszenia 
otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego  
w drodze zlecenia z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi. Zadanie 
zostało ogłoszone z zakresu kultury. Kwota przeznaczona z budżetu gminy: 9.000 zł 



6. W dniu 15 lutego 2018 roku złożyłem wniosek do Ministerstwa Sportu  
i Turystyki na dofinansowanie „Otwartej Strefy Aktywności w Gryfinie”. Wnioskowana 
kwota na realizację zadania to 44.300,00 złotych. 

7. W dniu 12 lutego 2018 r. zorganizowałem w urzędzie spotkanie z sołtysami  
z terenu gminy Gryfino w celu omówienia bieżących spraw związanych  
z  funkcjonowaniem sołectw. 

8. W dniu 15 lutego 2018 r. zorganizowałem w urzędzie spotkanie z klubami sportowymi 
w celu omówienia zasad przyznawania i wysokości nagród  
i wyróżnień dla zawodników osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie 
międzynarodowym i krajowym. 

9. W ramach dotacji celowych na zadania publiczne podpisałem umowy na realizację 
następujących zadań:  

- „Rozwój społeczny osób z niepełnosprawnością, w tym intelektualną” na kwotę 10.000 
złotych ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Most”. 

- „ Organizacja imprezy sportowo-rekreacyjnej – III Turniej Koszykówki Dziewcząt – 
Olimpijczyk Gryfino Cup” na kwotę 3.000 zł z Uczniowskim Klubem Sportowym 
Olimpijczyk Gryfino, 

- „Organizacja 1/16 Mistrzostw Polski w piłce ręcznej juniorów starszych” na kwotę 5.000 zł 
z Klubem Piłki Ręcznej Gryfino, 

- „Kultywowanie wartości patriotycznych poprzez zorganizowanie spotkania  
z zakresu tematyki związanej z Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych” 
na kwotę 2815 zł ze Stowarzyszeniem Gryfiński Ruch Patriotyczny. 

Zadania zostały zlecone na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie w formie tzw. małego grantu. 
 

W zakresie spraw organizacyjnych: 

1. Wydałem zarządzenie nr 120.17.2018 z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie Regulaminu 
przeprowadzania okresowej oceny pracowników samorządowych zatrudnionych  
w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie. Opracowany w 2011 r. Regulamin 
przeprowadzania okresowych ocen był stosowany przez 7 lat i niektóre jego zapisy 
zdezaktualizowały się. Biorąc pod uwagę powyższe należało uaktualnić zapisy 
przedmiotowego regulaminu. W tym zakresie zorganizowałem również spotkanie  
z kierownikami komórek organizacyjnych w celu ustalenia kryteriów oceny okresowej 
za rok 2017 r.  

2. Wydałem zarządzenie nr 120.14.2018 z dnia 1 lutego 2018 r. zmieniające zarządzenie 
w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie. Zmiana 
Regulaminu podyktowana była decyzją o wprowadzeniu zmian organizacyjnych  
w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie. Połączono dwie komórki organizacyjne: Urząd 
Stanu Cywilnego oraz Referat Spraw Obywatelskich. Przygotowane zostały również 
pozostałe dokumenty w tym zakresie.  

3. Ogłosiłem drugi nabór na wolne stanowisko urzędnicze – koordynator  
ds. komunikacji. Termin składania dokumentów upłynął 15 lutego 2018 r. Ponadto  
wydałem zarządzenie nr 120.18.2018 z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie powołania 
Komisji Rekrutacyjnej w składzie Paweł Nikitiński, Tomasz Miler oraz Beata Blejsz  
w celu przeprowadzenia naboru i wyłonienia kandydata do zatrudnienia. 

4. Rozstrzygnąłem  zamówienie publiczne o wartości poniżej 30.000 euro na „Zakup  
i dostawę środków czystości” dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie. 
Najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Handlowe Alfa z Miastka.  

5. Rozstrzygnąłem zamówienie publiczne o wartości poniżej 30.000 euro na „Świadczenie 
usług pocztowych”. Najkorzystniejszą ofertę złożyła Poczta Polska S.A. z którą 
podpisałem umowę na realizację ww. usług. 



6. Podpisałem umowy cywilnoprawne z sołtysami z terenu gminy Gryfino oraz 
pracownikami Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie na doręczenie decyzji podatkowych na 
rok 2018 r.  

7. Podjąłem czynności w zakresie brakowania dokumentacji znajdującej się  
w archiwum zakładowym Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.  

8. Przystąpiłem do realizacji zamówienia publicznego o wartości poniżej 30.000 euro na 
„Zakup i dostawę gadżetów reklamowo – promocyjnych dla potrzeb Urzędu Miasta 
i Gminy w Gryfinie”. 

W zakresie spraw obywatelskich: 
 

Realizacja zadań z zakresu dowodów osobistych:  
Przyjąłem 326 wniosków o wydanie dowodu osobistego.  
Wydałem 314 dowodów osobistych. 
Unieważniłem 326 dowodów osobistych, w tym 31 na podstawie zgłoszeń o utracie 
dokumentu. 
Udzieliłem odpowiedzi na 8 wniosków o udostępnienie dokumentacji związanej 
z dowodem osobistym.  
 
Realizacja zadań z zakresu ewidencji ludności:   
Udzieliłem odpowiedzi na 65 wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców. 
Wydałem na wniosek 85 zaświadczeń o zameldowaniu mieszkańców naszej gminy. 
Dokonałem 158 czynności z zakresu obowiązku meldunkowego. 
Wydałem 6 decyzji o wymeldowaniu z miejsca pobytu stałego. 
Na wniosek dyrektorów szkół podstawowych przygotowałem wykazy dzieci podlegających 
obowiązkowi szkolnemu.   
 
Realizacja zadań z zakresu kwalifikacji wojskowej: 
Od 1 marca 2018 roku rozpoczyna się w Gminie Gryfino tegoroczna kwalifikacja wojskowa. 
Do stawienia się przed powiatową komisją lekarską oraz wojskowym komendantem 
uzupełnień zostało wezwanych: 
- 170 podlegających z rocznika podstawowego, 
- 27  z rocznika starszego, 
- 4 kobiety. 
 

W zakresie obsługi Rady Miejskiej: 
 
1. Wydałem Zarządzenie nr 120.16.2018 z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie określenia   
    odpowiedzialnych za realizację uchwał podjętych na sesji w dniu 30 stycznia 2018 r. 
2. Na ostatniej sesji radni zgłosili 19 interpelacji, pismem z dnia 6 lutego 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) Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę parkingu przy Sądzie 

Rejonowym w Gryfinie; 
2) Budowa sieci wodociągowej DN110 zlokalizowanej na działkach nr 200/16, 197/10  

w obrębie ewidencyjnym Wełtyń II; 
3) Dostawa i montaż samoobsługowego płatnego systemu parkingu zlokalizowanego 

przy ul. 1 Maja w Gryfinie; 



4) Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ulic: Śląskiej, Kujawskiej, 
Podlaskiej oraz odcinków ulic: Mazowieckiej i Limanowskiego w Gryfinie wraz  
z przyległymi ciągami pieszymi; 

5) Zakup i dostawa artykułów spożywczych; 
6) Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu: Rewaloryzacja 

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

2. Ogłosiłem i rozstrzygnąłem postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego  
o szacunkowej wartości zamówienia poniżej 30 000 euro na zadania:  
1) Unieszkodliwianie azbestu z terenu Gminy Gryfino; 
2) Zakup i dostawa środków czystości; 
3) Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Gryfino do 2030 r.; 
4) Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu: Budowa  

i przebudowa drogi wewnętrznej ulicy Pomorskiej w Gryfinie oraz przebudowa 
kanału melioracyjnego Gryfino - Czepino wraz z budową kolektora melioracyjno  
- deszczowego. 

3. Ogłosiłem i unieważniłem postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego  
o szacunkowej wartości zamówienia poniżej 30 000 euro na zadanie: Opracowanie 
dokumentacji projektowej na budowę ulic: Śląskiej, Kujawskiej, Podlaskiej oraz 
odcinków ulic: Mazowieckiej i Limanowskiego w Gryfinie wraz z przyległymi ciągami 
pieszymi. 

4. Rozstrzygnąłem postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej 
wartości zamówienia poniżej 30 000 euro na zadania: 
1) Wycena nieruchomości na terenie miasta i gminy Gryfino; 
2) Świadczenie usług pocztowych; 
3) Remont balkonu oraz wymiana pokrycia dachowego w mieszkalnym budynku 

komunalnym, zlokalizowanym przy ul. Kościelnej 18 w Gryfinie. 
5. Unieważniłem postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej 

wartości zamówienia poniżej 30 000 euro na zadanie: Dostawa i montaż 
samoobsługowego płatnego systemu parkingowego zlokalizowanego przy ul. 1 Maja 16 
w Gryfinie. 

6. Ogłosiłem postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej wartości 
zamówienia powyżej 30 000 euro na zadania: 
1) Remont wielorodzinnego mieszkalnego budynku komunalnego, zlokalizowanego 

przy ul. Armii Krajowej 10 w Gryfinie; 
2) Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej – Szkoły Podstawowej  

nr 3 im. Noblistów Polskich w Gryfinie przy ulicy Iwaszkiewicza 70. 
7. Rozstrzygnąłem postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej 

wartości zamówienia powyżej 30 000 euro na zadania: 
1) Przebudowa lokalu świetlicy wiejskiej na cele mieszkalne, zlokalizowanego  

w Wysokiej Gryfińskiej przy ul. Lipowej 9; 
2) Budowa sieci wodociągowej wraz z kanalizacją sanitarną na terenie Przystani 

Wędkarskiej w Gryfinie.  
8. Wydałem: 

1) Zarządzenie Nr 120.15.2018 z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie powołania komisji 
przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego na zadanie: „Remont wielorodzinnego mieszkalnego budynku 
komunalnego, zlokalizowanego przy ul. Armii Krajowej 10 w Gryfinie”; 

2) Zarządzenie Nr 120.19.2018 z dnia 23 lutego 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”. 



W zakresie działalności Biblioteki Publicznej: 
 

20.02.2018 r. - „Migawki z podróży” to tytuł wystawy, którą można oglądać  
w Bibliotece Publicznej w Gryfinie. Autorką fotografii jest Renata Lis. Ekspozycja składa się 
z 19 zdjęć wybranych spośród przepastnego archiwum. Ukazują one podróż w różnych 
aspektach.  Fotografie przedstawiają drobiazgowe spojrzenie na detal. Autorka prowadzi 
widza przez miasta i miasteczka  Polski i Europy. Wystawę będzie można oglądać 
do 04.03.2018 r. w godzinach otwarcia Biblioteki Publicznej w Gryfinie. 
 
26.02.2018 r. - niewielka salka konferencyjna w gryfińskiej bibliotece była wypełniona 
poezją wysokiej próby. „Moje spotkania z Norwidem” - gościem Gminy Gryfino i Biblioteki 
Publicznej byli Jerzy Michał Kawecki z żoną, którzy czytali wiersze poety i opowiadali 
uczniom gryfińskiego I Liceum Ogólnokształcącego o swoich doświadczeniach  
z poznawaniem poezji.   
Jerzy Michał Kawecki to były opozycjonista, obecnie szeroko znany w Polsce, szczeciński 
miłośnik twórczości Cypriana Kamila Norwida, inicjator licznych akcji społeczno-
oświatowych i kulturalnych o zasięgu krajowym i międzynarodowym, w 1989 pierwszy 
prezes Koła w Szczecinie Społecznego Towarzystwa Oświatowego, potem w latach  
1991-2003 oficjalny przedstawiciel Polski i STO w European Parents Association z siedzibą 
w Brukseli, członek władz naczelnych stowarzyszenia; 1997-2001 organizator  
i przewodniczący Ogólnopolskiego Komitetu Przeniesienia Ziemi z Grobu Cypriana Kamila 
Norwida na Wawel i członek delegacji Instytutu Dziedzictwa Narodowego na audiencji 
specjalnej u Jana Pawła II w celu poświęcenia urny z prochami poety; w 2006 twórca 
Szczecińskiego Salonu Poezji na Zamku Książąt Pomorskich (z udziałem artystów scen 
polskich). 

 
BIBLIOFERIADA 2018 – relacja z ferii zimowych w Oddziale Dziecięcym 

Jak co roku w czasie ferii zimowych dzieci mogły uczestniczyć w zajęciach specjalnie dla 
nich zorganizowanych przez Oddział Dziecięcy. Codziennie przez kilka godzin staraliśmy się 
zagospodarować w ciekawy i nieszablonowy sposób czas wolny ponad 20. dzieci w wieku 
od 7 do 12 lat. Uczestnicy ferii w bibliotece brali czynny udział  
w rozmaitych  konkursach, quizach, warsztatach, spotkaniach z ciekawymi ludźmi, grach, 
zabawach, karaoke,  kalamburach czy kole fortuny. Pierwszego dnia ferii po krótkim 
poznaniu się i zawarciu kontraktu,  Miłosz - pasjonat origami pokazywał rówieśnikom jak 
łatwo zrobić z papieru liska. W ramach spotkań z ciekawymi ludźmi Gryfina - gościem 
tegorocznej BIBLIOFERIADY był pan HENRYK TABAKA - pasjonat i kolekcjoner. Tym razem 
mogliśmy podziwiać jego unikatową kolekcję znaczków pocztowych, kart i kopert. Jak się 
okazuje filatelistyka, bawi, uczy i wychowuje, może stać się także wspaniałą przygodą dla 
dzieci. Pan Henryk wszystkim dzieciom podarował po kilka znaczków ze swojej kolekcji  
i kartę pocztową ze sportowcem z woj. zachodniopomorskiego. Wtorek  był  Dniem 
Komiksu. Najpierw była prezentacja pt.: „Komiksy – Magiczne Obrazki”, przybliżająca 
dzieciom tematykę powieści graficznych. Celem prelekcji była prezentacja szkół komiksu  
z różnych części świata oraz skrócanej historii tego medium. W części warsztatowej, 
uczestnicy mieli okazje wcielić się w rolę komiksowego scenarzysty, w ramach ćwiczenia 
polegającego na dopisaniu własnych linii dialogowych do wybranych komiksów  
o przygodach „Tytusa, Romka i Atomka”. Następnie, jedna z uczestniczek – Maja, 
przeprowadziła kurs robienia papierowego „Piekła-nieba”. Kolejnego dnia odbyło się 
spotkanie z panią Urszulą Czapiewską z Nadleśnictwa Gryfino, która za pomocą prezentacji 
multimedialnej „Leśne abecadło. C…jak ciekawostki leśne - czy wiesz, że w lesie ...? - 
interesująco opowiadała o poszczególnych gatunkach drzew, co zrobić gdy zgubimy się  
w lesie. Uczestnicy spotkania dowiedzieli się także: jak zmieniała się praca leśnika na 
przestrzeni lat, jak to się dzieje, że lasów w Polsce przybywa, które województwo w Polsce 
jest najbardziej zalesione, a które najmniej, który gatunek drzewa jest najliczniej sadzony  



w polskich lasach i dlaczego? Po sporej dawce wiedzy przyszedł czas na leśne koło fortuny, 
łamigłówki, rebusy i quizy o tematyce lasów i zwierząt. Wszyscy otrzymali atrakcyjne 
nagrody ufundowane przez Nadleśnictwo Gryfino. Odwiedziły nas także wróżki anielskie  
z Teatru Eliksir: Wiesława Glińska, Teresa Smolnik, Jolanta Błaszak i wspólnie z dziećmi 
zrobiły magiczny eliksir na dobry humor, który zadziałał! Wszystkich ogarnął śmiech oraz 
apetyt na ciasteczka z pokręconymi tytułami książek dziecięcych. Potem była wróżkowa 
piosenka i wierszyki. Tego dnia świętowaliśmy Dzień Kubusia Puchatka - tego misia  
o małym rozumku znają i mali i duzi .Dzieci dowiedziały się kiedy narodził się Kubuś, kto 
go wymyślił oraz odpowiadały na kubusiowe zagadki. Miłosz pokazał jak za pomocą 
origami można zrobić misia. Tuż przed weekendem, Biblioferiada nie zwalniała. Wśród 
atrakcji, znalazł się pokaz iluzji w wykonaniu Aleksandra Kacprzaka ze szczecińskiego 
„Teatru Iluzji”. Po niesamowitym pokazie, nasz gość nauczył dzieci kilku trików, w ramach 
warsztatów sztuk magicznych. Drugi tydzień BIBLIOFERIADY  rozpoczęliśmy miłym 
wspomnieniem interesującego pisarza. Na zaproszenie biblioteki przyjechał znany lektor, 
dziennikarz i pracownik Książnicy Pomorskiej - STANISŁAW HEROPOLITAŃSKI. W tym roku 
przypada 100. rocznica urodzin popularnego w PRL-u pisarza Adama Bahdaja (1918-1985). 
Wszyscy czytający pamiętają Tolka Banana, Podróż za jeden uśmiech, Wakacje  
z duchami czy Pingwina Pik-Poka. Dlatego pan Heropolitański przeprowadził warsztaty 
czytelnicze - KSIĄŻKI ADAMA BAHDAJA MAJĄ GŁOS! Najpierw po mistrzowsku przeczytał 
fragment powieści "Stawiam na Tolka Banana", a potem chętni czytali wybrane fragmenty 
książek jubilata: Bartosz, Julia, Maciek, Magda, Miłosz, Patryk, Piotrek i Róża. Czytanie 
dzieci było rejestrowane, a następnie razem odsłuchiwane, co miało na celu kształcenie 
umiejętności właściwej interpretacji tekstu i poprawnej, zgodnej z zasadami języka 
polskiego, wymowy. Pan Stanisław wyłonił najlepszych: Mistrzem Czytania okazał się Piotr 
Dzięcioł, a Mistrzynią Julia Drywa. Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody rzeczowe,  
a mistrzowie książki. Bawiliśmy się też teatralnie po japońsku , bo tworzyliśmy ilustracje 
do papierowego teatrzyku pochodzącego z Japonii - KAMISHIBAI. Za inspirację posłużył 
nam wiersz Jana Brzechwy - "Na straganie". Powstały świetne karty z warzywami. Potem 
dzieci wystawiły swoją wierszowaną sztukę z własnymi ilustracjami. Miały też okazję 
obejrzeć teatrzyk KAMISHIBAI  do "Stasia Pytalskiego" autorstwa uczestników 
BIBLIOFERIADY 2017. Na koniec odwiedził nas ponownie pan Henryk Tabaka ze swoją 
kolekcją starych monet i banknotów. Oczywiście wszyscy byli bardzo ciekawi jakie kiedyś 
używano pieniądze w różnych krajach. Z kolei Miłosz (wnuk pana Henryka) interesująco 
opowiadał o historii banknotów. Na zakończenie spotkania wszystkie dzieci wybrały sobie 
po dwie monety z jego kolekcji. Jednak najwięcej frajdy mieliśmy podczas warsztatów 
muzyczno-teatralnych z Teatrem GWITAJCIE ze Szczecina. W ramach cyklu: Bajkogranie, 
czyli wierszyki ze szczyptą muzyki, dzieci odegrały „Rzepkę” Juliana Tuwima pod fachowym 
okiem aktora - Jakuba Gwita. Przed biblioteczną premierą nastąpił casting, rozgrzewka 
logopedyczna i wybór kostiumów. Oprawę muzyczną zapewnił nam Maciej Marcinkowski 
grając na klarnecie m.in.: Polkę Dziadek. Dziecięcy aktorzy zagrali fenomenalnie i bajkowo. 
Po spektaklu były muzyczno-filmowe zagadki na klarnecie, poznaliśmy też budowę tego 
instrumentu dętego, a nawet każdy mógł sobie na nim zagrać. W przerwie Magda 
pochwaliła się swoją kolekcją monet, a Miłosz zaprezentował sześć sztuczek magicznych.  
W przedostatnim dniu naszych feryjnych spotkań bawiliśmy się przy muzyce chustkami 
KLANZA w zabawy integrujące grupę terapeutyczną. Często dzieci podczas konkursów, 
turniejów czy zawodów nie radzą sobie z przegraną, porażką. Reagują wtedy złością, 
płaczem lub agresją. Na zajęciach bajkoterapeutycznych - Porażki i zwycięstwa, dzieci 
doskonaliły umiejętności współpracy w grupie, zdrowego współzawodnictwa, uczyły się 
wartości sukcesu wypracowanego zespołowo oraz jak radzić sobie z przegraną. Tak jak w 
przeczytanym opowiadaniu Marty Jurek – „Smak wspólnego zwycięstwa”, dzieci przekonały 
się, że wspólnie wypracowane zwycięstwo smakuje dużo bardziej. Ostatniego dnia ferii w 
Oddziale Dziecięcym zamiast piór wzięliśmy do rąk długopisy i weszliśmy w rolę autorów 
tworząc cztery absurdalne i śmieszne bajki zainspirowani książką Przemysława 



Wechterowicza - "Królewna z wieży". Po warsztatach kreatywnego pisania mieliśmy okazję 
spotkać się z prawdziwą poetką i pisarką ze Szczecina - Barbarą Stenką. Autorka 
opowiedziała o swoich wędrujących książkach oraz o piosenkach, które pisze dla zespołu 
dziecięcego ARFIK i młodzieżowego KOSTKA CUKRU. Ujawniła swój kolejny talent rysownika 
- powstała SOWA, KOŃ I KOTOWĄŻ. Na zakończenie spotkania przeczytała rozdział ze 
swojej najnowszej książki – „FISIOWANIE”, odpowiadała na pytania, a dzieci i dorośli 
opowiadali co to znaczy "fisiować". Jubileuszowa, bo 10. BIBLIOFERIADA już się niestety 
skończyła, ale mamy  nadzieję, że będziemy spotykać się przy okazji innych imprez 
bibliotecznych! 

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

Filia Biblioteczna w Żabnicy 
Już tradycyjnie biblioteka w Żabnicy organizuje w czasie zimowych ferii zajęcia dla dzieci  
i młodzieży. Ich uczestnicy mogli dzięki temu przyjemnie spędzić czas wolny od nauki. 
 Program spotkań był bardzo bogaty, a głównym tematem przewodnim było tym razem 
poznawanie krajów Europy. Uczestnicy zajęć  poznawali najważniejsze europejskie kraje w 
 przygotowywanych prezentacjach, wyszukiwali wiadomości w internecie oraz rozwiązywali 
łamigłówki i krzyżówki związane z europejskimi tradycjami. Rywalizowano również w 
halowym turnieju piłki nożnej dla trzyosobowych drużyn w którym walczono  
o piękny puchar ufundowany przez firmę budowlaną BRUKPOL 2. A ponieważ turniej także 
wiązał się z tematyką ferii to jego uczestnicy reprezentowali barwy trzech europejskich 
potęg piłkarskich: Portugalii, Włoch i Anglii. Na zakończenie zajęć przygotowano typowo 
europejską potrawę, którą był włoski makaron. Łącznie we wszystkich zajęciach wzięło 
udział prawie 100 dzieci. Warto podkreślić, że brali w nich udział zarówno uczniowie z klas 
młodszych, ale nie zabrakło także starszych uczestników z klas IV-VI, a nawet 
gimnazjalistów. Organizatorzy i uczestnicy serdecznie dziękują wszystkim za wszelką 
pomoc w organizacji ferii zimowych w Żabnicy. 

 
Filia Biblioteczna w Wełtyniu 

Przez dwa tygodnie zajęcia odbywały się w godz.: 11:00 – 16:00, w których wszyscy 
uczestnicy, a było ich w sumie 215 osób (175 dzieci i 40 rodziców), mogli wykazać się swoimi 
umiejętnościami i miło spędzić czas. W pierwszym dniu ferii po krótkiej pogadance  
o bezpieczeństwie, odbywały się gry planszowe i zabawy. W drugim dniu na dworze było 
„zimowe szaleństwo”, bo akurat niespodziewanie i ku wielkiej radości dzieci spadł śnieg. 
Wykonywano też na zajęciach plastycznych laurki na zbliżający się Dzień Babci i Dziadka, 
oraz wybierano dla każdego dziecka wierszyki z książki „Najlepsze życzenia na różne okazje 
i nie tylko…”. Środa upłynęła pod hasłem „Ugotowani.pl”, czyli robimy sałatkę warzywną. 
Jest smacznie, zdrowo i kolorowo. Niesamowite jak dzieci z ochotą kroiły te wszystkie 
warzywa, ubrane w kolorowe fartuszki, a potem odbyła się oczywiście wspólna degustacja.  
W czwartek robiono maski karnawałowe. W ruch poszły nożyczki, kolorowy papier, 
wstążeczki, kokardki i mnóstwo brokatu. W piątek zajęciom literackim z głośnym czytaniem 
fragmentów bajek o zimie towarzyszyły zajęcia plastyczne pt.: „Zimowe podróże  
z bohaterami książek”, gdzie głównym bohaterem wybranym przez dzieci był oczywiście 
bałwanek, tworzony metodą z dzieciństwa, czyli malowany palcami, pastą do zębów. 
Kolejne dni ferii mijały, a dzieci bawiły się w najlepsze. W drugi tydzień ferii w poniedziałek 
było „Smerfowe gotowanie”, czyli pieczenie pysznych czekoladowych babeczek dla naszych 
babć i dziadków w świetlicowej kuchni. W Dniu Babci i Dziadka dzieci pięknie 
zaprezentowały się w programie artystycznym. Kolejny dzień ferii upłynął przy grach 
planszowych. Były także zabawy ruchowe m.in. Twister – gra, która dzieci zaplątała w 
supełki i którą uwielbiają, a w czwartek „Mały chemik” i „wybuchowe” zajęcia z wulkanem. 
To był strzał w dziesiątkę! W ostatnim dniu ferii na balu karnawałowym bawiło się 24 
dzieci. 



Filia Biblioteczna w Chwarstnicy 
W Filii Bibliotecznej w Chwarstnicy w czasie ferii odbyło się wiele atrakcyjnych zajęć. 
Młodzi czytelnicy wykonali zakładki do ulubionych książek. Robili także kolorowe korale. 
Nie zapomnieli też o swoich najbliższych. Babciom przygotowali kwiatki i kartki  
z życzeniami, a dziadkom podkładki pod kubki. Prezenty przekazali z okazji ich święta. 
Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia kulinarne. Dzieci chętnie robiły 
ciasteczka - orzeszki nadziewane masą czekoladową, które smakowały znakomicie. 
Czytaniu fragmentów różnych pozycji książkowych towarzyszyła fontanna czekoladowa, 
którą robiliśmy aż trzy razy. Ciepła „Milka” z owocami i chrupkami poprawiła humor 
uczestnikom zajęć. Ciekawy seans filmowy w towarzystwie popcornu zachęcał do kolejnych 
spotkań  
w bibliotece. Dlatego też odbyły się różne zajęcia plastyczne. Dzieci grały w gry planszowe, 
układały puzzle, bawiły się również chustą KLANZA. Wszystkim dopisywały dobre humory, 
a wspólnie spędzony czas był przyjemnością.  
 

W zakresie działalności Gryfińskiego Domu Kultury: 
 

termin nazwa imprezy miejsce 
29 stycznia obsługa techniczna spotkania z pracownikiem 

IPN i projekcja filmu „Grudzień 1970 - styczeń 
1971” (org. Gryfiński Ruch Patriotyczny) 

Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 

3 lutego Szachowe Grand Prix Gryfina 2018 - turniej 1. 
(org. Krzysztof Rudnicki) 

Gryfiński Dom Kultury 
Pałacyk pod Lwami 

8 lutego obsługa techniczna balu (obsługa techniczna) 
(Stanisław Fabjańczuk) 

Środowiskowy Dom 
Samopomocy w 
Gryfinie 

9 lutego współorganizacja uroczystości 78. rocznicy 
pierwszej masowej deportacji Polaków na 
Sybir (Krzysztof Rudnicki, Dorota Krutelewicz-
Sobieralska, Stanisław Fabjańczuk) 

Golgota Wschodu 
Cmentarz Komunalny  
w Gryfinie 

10 lutego Szachowe Grand Prix Gryfina 2018 - turniej 2. 
(org. Krzysztof Rudnicki) 

Gryfiński Dom Kultury 
Pałacyk pod Lwami 

13 lutego obsługa techniczna akcji „Nazywam się 
Miliard” (Stanisław Fabjańczuk) 

Nabrzeże Miejskie  
w Gryfinie 

16 lutego pokaz spektaklu Teatru 6 i PÓŁ „Kronika 
przypadków” w Wirowie (org. Magdalena 
Włodarczak, Krzysztof Gmiter) 

Gryfiński Dom Kultury 
Świetlica Wiejska w 
Wirowie 

17 lutego zimowy rajd pieszy Czepino-Gryfino (org. 
Kamilla Gadmska) 

okolice Gryfina 

19 lutego obsługa techniczna spotkania pt. „Wyklęty - 
ponieważ żył prawem wilka” (org. Gryfiński 
Ruch Patriotyczny) 

Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 

20 lutego dodatkowy seans filmowy dla 
szkół/przedszkoli (org. Krzysztof Wawrzyniak) 

Gryfiński Dom Kultury 
Kino Gryf 

20 lutego miejsko-gminne eliminacje Małego Konkursu 
Recytatorskiego (org. Dorota Krutelewicz-
Sobieralska) 

Gryfiński Dom Kultury 
Pałacyk pod Lwami 

20 lutego pokaz spektaklu „Księżniczka na ziarnku 
grochu” Teatru Kameleon w Szczecinie (instr. 
Dorota Krutelewicz-Sobieralska) 

Dom Kultury 13 Muz 
w Szczecinie 

22 lutego -  
4 marca 

12. Gryfiński Festiwal Miejsc i Podróży 
Włóczykij (prelekcje podróżników, spotkania 

Gryfino i okolice 



autorskie, koncerty, degustacja kuchni świata, 
kino świata, Bal Włóczykija, wystawy, 
wycieczki, Włóczykij Trip Extreme - rajd pieszy 
na 25 i 50 km) 

24 lutego powiatowe eliminacje Małego Konkursu 
Recytatorskiego i 63.Ogólnopolskiego 
Konkursu Recytatorskiego (org. Dorota 
Krutelewicz-Sobieralska) 

Gryfiński Dom Kultury 
Pałacyk pod Lwami 

 
We wskazanym okresie instruktorzy Gryfińskiego Domu Kultury oraz świetlic wiejskich 
prowadzili działalność artystyczną i edukacyjną z podopiecznymi, a także zajęcia 
w ramach współpracy z Gryfińskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku (teatralne, 
plastyczne, malarskie, taneczne i turystyczne), któremu nieodpłatnie udostępnialiśmy 
sale zajęć w obu budynkach; 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 

3 lutego Czepino 

Bal Charytatywny Koła Polskiego 
Stowarzyszenia na rzecz Osób z 
Niepełnosprawnością Intelektualną w 
Gryfinie 

Zastępca Burmistrza 
Tomasz Miler 
Skarbnik Beata Blejsz  

9 lutego Gryfino 78. Rocznica deportacji Polaków na Sybir 

Zastępca Burmistrza 
Paweł Nikitiński 
Sekretarz Ewa 
Sznajder 

19 lutego Gryfino 
Projekcja filmu "Wyklęty" i spotkanie z 
aktorem Marcinem Kwaśnym 
 

Burmistrz       
Mieczysław Sawaryn 
Zastępca Burmistrza 
Paweł Nikitiński  
Przewodnicząca 
Elżbieta Kasprzyk 
Wiceprzewodniczący 
Zdzisław Kmieciak 
Wiceprzewodniczący 
Tomasz Namieciński 

21 lutego Warszawa Posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i 
Samorządu Terytorialnego   

Burmistrz       
Mieczysław Sawaryn 

21 lutego Warszawa Posiedzenia Zarządu Unii Miasteczek 
Polskich 

Burmistrz       
Mieczysław Sawaryn 

22 lutego Gryfino Inauguracja 12. Gryfińskiego Festiwalu 
Miejsc i Podróży "Włóczykij" 

Burmistrz        
Mieczysław Sawaryn 
Zastępca Burmistrza 
Tomasz Miler 



26 lutego Gryfino 

Spotkanie na temat przedstawienia oraz 
skoordynowania działań związanych z 
organizowanymi na terenie powiatu 
gryfińskiego wydarzeniami poświęconymi 
jubileuszowi stulecia odzyskania 
niepodległości przez Polskę 

Naczelnik             
Grzegorz Jastrowicz 

27 lutego Gryfino 
Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i 
Porządku Powiatu Gryfińskiego 
 

Inspektor               
Henryk Nowakowski 
Komendant           
Roman Rataj 

 
 

 
 
Gryfino, dnia 28 lutego 2018 r.            Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino 
                         Mieczysław Sawaryn 

 
 

 
 


