
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             
                                                                      
 
 

 
INFORMACJA  

BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO  
Z REALIZACJI ZADAŃ W OKRESIE  

OD 3 GRUDNIA 2015 DO 16 GRUDNIA 2015 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
GRUDZIEŃ 2015 



W zakresie gospodarki nieruchomościami i działalności gospodarczej: 
 

1. przyjąłem 74 zgłoszenia do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej, 

2. wydałem 7 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu  
i poza miejscem sprzedaży, 

3. wydałem 2 decyzje o wygaśnięciu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, 
4. wydałem  4  decyzje w sprawie zatwierdzenia projektu podziału nieruchomości, 
5. wydałem 11 zawiadomień o nadaniu numeru porządkowego dla nieruchomości, 

położonych na terenie Miasta i Gminy Gryfino, 
6. wykupiłem od współwłaścicieli działkę położoną w obrębie Wełtyń II, przeznaczoną pod 

ciągi komunikacyjne, cena sprzedaży dla 5 współwłaścicieli wypłacona została jako 
kwota jednorazowa w łącznej wysokości 5.862,48 zł, dla jednego współwłaściciela cena 
sprzedaży płatna jest w 3 ratach rocznych w wysokości po 2.512,50 zł - I rata płatna 
w terminie 30 dni od daty spisania aktu notarialnego, 

7. podpisałem protokół uzgodnień w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania  
za działkę przejętą z mocy prawa na własność Gminy Gryfino pod drogę publiczną 
gminną o powierzchni 0,0353 ha – na kwotę 20.020,00 zł, 

8. zawarłem 3 umowy notarialne w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnych 
przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową na łączną kwotę 178.900,00 zł, 

9. wydałem 2 umowy obejmujące dzierżawę nieruchomości gminnych. 
 

W zakresie gospodarki nieruchomościami wydałem 1 zarządzenie w zakresie 
gospodarowania mieniem gminnym w sprawie: 

- ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości lokalowej, położonej w Gryfinie przy ul. Zielnej 
6A/1, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego – 
Zarządzenie Nr 0050.157.2015 z dnia 24.11.2015 r.; 

Informacja z przebiegu konsultacji społecznych z mieszkańcami miejscowości Radziszewo: 

                                                             PROTOKÓŁ                                            
z przebiegu konsultacji społecznych z mieszkańcami miejscowości Radziszewo,             
w przedmiocie projektu  uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie,  w sprawie nadania  nazw 
ulicom w miejscowości  Radziszewo. 
 
1. Celem    konsultacji    społecznych    było    zebranie    od    mieszkańców,    propozycji  
nazw     ulic   dla   poszczególnych   numerów   dróg   oznaczonych   numerami   działek :  
120/1,108, 149 i 167,  231, 287, 280 położonych  w miejscowości Radziszewo. 
2. Przedmiot,   forma   oraz    termin    rozpoczęcia   i   zakończenia    konsultacji    
społecznych      określono    w    Zarządzeniu   Nr    0050/149/2015    Burmistrza   Miasta    
i   Gminy   Gryfino    z   dnia   26   października   2015 r.   w   sprawie  przeprowadzenia 
konsultacji   społecznych,   w przedmiocie projektu uchwały w sprawie nadania nazw ulicom 
w miejscowości Radziszewo. 
3.  Konsultacje społeczne przeprowadzono w formie: 
     -  umieszczenia projektu przedmiotowej uchwały na stronie internetowej Urzędu   
       Miasta i Gminy Gryfino  www.gryfino.pl,    
     - w Biuletynie Informacji Publicznej,  
     - na tablicy ogłoszeń w miejscowości Gardno, 
     - na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta  i Gminy Gryfino, 
     - w   formie   przyjmowania   pisemnych   opinii   z   wykorzystaniem   ankiet  (zał. Nr 2 do   
       Zarządzenia  Nr 0050/21/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino). 
4.  Forma konsultacji: 

- mieszkańcy mogli wyrażać swoje opinie,  poprzez  przesłanie na adres mailowy Urzędu  
Miasta i Gminy Gryfino, www.gryfino.pl, 



- poprzez wypełnienie ankiet znajdujących się u Sołtysa Sołectwa Radziszewo, 
- składając przedmiotowe ankiety bezpośrednio w Urzędzie w Biurze Obsługi Interesanta.  

5. Konsultacje przeprowadzono w terminie od 26 października 2015 r.  
do 25 listopada 2015 r. 
6. Wynik konsultacji społecznych: na   ręce   sołtysa   wsi   Radziszewo  mieszkańcy złożyli 9 
ankiet z propozycjami nazw ulic  dla poszczególnych dróg. 
7. Proponowane   nazwy   ulic   przedstawiono   w   załączniku   nr   1   do   ww   zarządzenia  
     -  projekcie Uchwały.   
8. Zgodnie   z   §   8   pkt   4  i  § 11 pkt. 1 uchwały  Nr XLIX/408/14 Rady Miejskiej   
w   Gryfinie   z  dnia 8 sierpnia 2014 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji   
społecznych,   konsultacje   mają   charakter  opiniodawczy  i  nie  są  wiążące  dla  organu  
uchwałodawczego   lub   wykonawczego   gminy,    uważa   się   je  za  ważne bez względu  
na  ilość uczestniczących w nich mieszkańców.  
 
Na tym protokół zakończono. 
Sporządziła: Urszula Włodarczyk                                               
                                                                                               Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino                        
                                                                                                       Mieczysław  Sawaryn            

 
                                                           Załącznik nr 1 do zarządzenia 0050 149 2015 

                                          Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 26  października  2015 r. 
                                                                                                 

                         UCHWAŁA  Nr ………………… 
       RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE 

                                                      z dnia …………………………..  
 
  w sprawie: nadania  nazw   ulicom  w  miejscowości  Radziszewo. 
 
      Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.                        
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ) uchwala się, co następuje 
       § 1. Nadać nazwę „ul. Stokrotki”  drodze  oznaczonej numerem działki 120/1, położonej     
w obrębie ewidencyjnym Radziszewo, gmina Gryfino.  
       § 2. Nadać nazwę „ul. Tulipanowa”  drodze  oznaczonej numerem działki 108, 
położonej   w obrębie ewidencyjnym Radziszewo, gmina Gryfino.  
      §  3. Nadać nazwę „ul. Liliowa ” drogom  oznaczonym  numerami działek 149  i 167                           
położonym w obrębie ewidencyjnym Radziszewo, gmina Gryfino. 
      § 4. Nadać nazwę „ul. Fiołkowa” drodze  oznaczonej  numerem działki 231, położonej        
w obrębie ewidencyjnym Radziszewo, gmina Gryfino. 
      § 5. Nadać nazwę „ul. Konwaliowa” drodze  oznaczonej  numerem działki 287, 
położonej  w obrębie ewidencyjnym Radziszewo, gmina Gryfino. 
      § 6. Nadać nazwę „ul. Różana” drodze  oznaczonej  numerem działki 280, położonej            
w obrębie ewidencyjnym Radziszewo, gmina Gryfino. 
      § 7. Nadać nazwę „ul. Dębowa” drodze publicznej,  oznaczonej  numerem działki 275        
w części (od ul. Kościelnej do działki numer 284) do  położonej  w obrębie ewidencyjnym 
Radziszewo, gmina Gryfino. 
      § 8. Nadać nazwę „ul. Maciejki” drodze  oznaczonej  numerem działki 275 w części          
(od działki numer 284 do działki numer 255/1), położonej  w obrębie ewidencyjnym 
Radziszewo, gmina Gryfino. 
      § 9. Przebieg ulic stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 
      § 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino. 
      § 11. Uchwała wchodzi w  życie  po  upływie  14  dni  od  dnia  ogłoszenia                        
w  Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. 
 
 
 



W zakresie planowania przestrzennego, strategii, rozwoju i inwestycji: 
 

Realizując zadania z zakresu planowania przestrzennego: 
Wydałem: 

1. 4 decyzje o warunkach zabudowy, 
2. 8 wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 
3. 33 zaświadczenia z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

 
Realizując zadania z zakresu inwestycji: 
1. Odebrałem zadanie pn. „Przebudowa części lokalu mieszkalnego nr 6 wraz z instalacjami 

wewnętrznymi: c.o., elektrycznej, wod-kan, wentylacyjnej i gazowej w budynku przy  
ul. Słowiańskiej 11, położonego na działce nr 176/1 w obrębie ewidencyjnym Gryfino 3”. 

2. Odebrałem zadanie pn. „Wymiana instalacji elektrycznej w lokalach komunalnych przy 
ul. Bol. Chrobrego 19/2 w Gryfinie oraz przy ul. Gryfińskiej 19/3 w Daleszewie. 

3. Odebrałem zadanie pn. „Wymiana instalacji elektrycznej w lokalu komunalnym Steklno 
10/1. 

4. Odebrałem zadanie pn. „Wymiana stolarki okiennej w lokalu komunalnym przy 
ul. Gryfińskiej 19/2 w Daleszewie. 

5. Odebrałem zadanie pn. „Wykonanie przewodów spalinowych w lokalach komunalnych 
przy: ul. Łużyckiej 23/4 oraz ul. Słowiańskiej 11/6 w Gryfinie. 

6. Odebrałem zadanie pn. „Wykonanie utwardzenia placu w miejscowości Pniewo działka 
nr 502 – zadanie realizowane z funduszu sołeckiego. 

7. Odebrałem zadania – zakup płyt OSB, wykonanie drewnianej podbitki w istniejącej 
wiacie, zabudowy szczytu wiaty oraz prac związanych z odtworzeniem nawierzchni i 
skarpy pod wiatą w sołectwie Stare Brynki. 

8. Odebrałem zadanie pn. „Poprawa infrastruktury w obrębie działki boiska sportowego 
poprzez wykonanie nawierzchni utwardzonej kostką brukową o powierzchni 45 m2 
w Daleszewie – zadanie realizowane z funduszu sołeckiego”. 

9. Odebrałem zadanie pn. „Docieplenie sufitu podwieszanego wełną powierzchni 120 m2  
w pomieszczeniu Świetlicy Wiejskiej ZAGRODA w Daleszewie – zadanie realizowane z 
funduszu sołeckiego”. 

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

11. Odebrałem zadania pn. „Przebudowa wewnętrznej drogi dojazdowej wraz z budową 
kanalizacji deszczowej i oświetleniem w rejonie ul. Flisaczej w Gryfinie” oraz 
„Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z budową kanalizacji deszczowej w rejonie 
ul. Pomorskiej w Gryfinie”. 

 
W zakresie gospodarki komunalnej, mieszkaniowej i ochrony środowiska: 

 
w zakresie ochrony przyrody: 
1. wydałem 6 decyzji zezwalających na usunięcie drzew; 
2. wystąpiłem do Starosty Gryfińskiego z 4 wnioskami o wydanie zezwolenia na usunięcie 

drzew z nieruchomości gminnych. 
 
w zakresie gospodarki mieszkaniowej: 
1. wydałem 3 skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego; 
2. wydałem 1 skierowanie do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego; 
3. rozpatrzyłem 3 wnioski o przydział lokalu komunalnego; 
4. rozpatrzyłem 1 wniosek o zamianę lokalu z urzędu; 
5. rozpatrzyłem 2 wnioski o przyspieszenie przydziału lokalu mieszkalnego.  
 
w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami: 
1. wydałem 2 decyzje określające środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację 

przedsięwzięć; 



2. zrealizowałem 1 wniosek w zakresie demontażu, odbioru, transportu i utylizacji wyrobów 
zawierających azbest. 

 
w zakresie gospodarki komunalnej: 
1. wydałem 1 decyzję zezwalającą na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania 

zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. 
 
w zakresie transportu zbiorowego: 
1. zleciłem wykonanie informacyjnych tabliczek przystankowych. 
 

W zakresie edukacji i spraw społecznych: 
 

1. Przyznałem dofinansowanie kosztów kształcenia 17 młodocianych pracowników  
10 pracodawcom na łączną kwotę 84.186,77 zł . Środki na wypłatę przedmiotowego 
dofinansowania są przekazywane przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty ze 
środków Funduszu Pracy. 

2. Złożyłem wniosek o udzielenie wsparcia finansowego na zakup książek do bibliotek 
szkolnych w ramach programu wieloletniego – „Narodowy Program Rozwoju 
Czytelnictwa”. Wnioskowana kwota wsparcia to 64 000 złotych.  

3.   Z zakresu realizacji zadań funduszu sołeckiego zleciłem:  
- wykonanie i transport elementów zabawowych na place zabaw w Gminie Gryfino na 
łączną kwotę 16.381,00 złotych, 
- zakup ziemi oraz ogrodzenia na boisko sportowe w m. Żabnica, zakup kosza do gry 
w koszykówkę w m. Pniewo oraz stojaków rowerowych w m. Nowe Czarnowo na łączną 
kwotę 8.843,83  złotych. 

4.  W dniu 3 grudnia 2015 ogłosiłem zadanie pn.: „Utrzymanie, modernizacja i konserwacja 
obiektu sportowo-rekreacyjnego – terenu przystani żeglarskiej w Gryfinie”. Kwota na 
realizację zadania 10.000 złotych. 

5. W dniu 10 grudnia 2015 ogłosiłem zadanie pn.: „Organizacja zawodów sportowych 
„LAGUNA CUP” w karate i pływaniu”. Kwota na realizację zadania 5.000 złotych. 

6.  W dniu 04.12.2015 odbyło się uroczyste wręczenie statuetek z okazji XXI turnieju MIAST I 
GMIN w woj .Zachodniopomorskim - 9 miejsce. 

7. W dniu 08.12.2015 odbyło się spotkanie organizacyjne TAŃCZYMY PRZECIW 
PRZEMOCY.  

8.   W dniu 07.12.2015 odbyło się spotkanie z NGO - przygotowanie wniosków do FIO. 
9.   W miesiącu grudniu przygotowano regulamin konkursu „Żywy wolontariat” oraz powołano 

kapitułę konkursowa w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia ww. konkursu. 
10. Rozpoczęto pracę nad utworzeniem Środowiskowego Domu Samopomocy dla 15 osób                    

z niepełnosprawnością intelektualną.  
11. Zlecono wykonanie zajęć rehabilitacyjnych dla piątki dzieci niepełnosprawnych. 

 
W zakresie spraw organizacyjnych; 

 
1. Wydałem: 

1. ZARZĄDZENIE Nr 120.79.2015 z dnia 04 grudnia 2015 r. w sprawie powołania komisji 
egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu i zakończenia służby przygotowawczej. 
2. ZARZĄDZENIE Nr 120.80.2015 z dnia 04 grudnia 2015 r. w sprawie powołania Komisji 
Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale 
Zamówień Publicznych. 

2. Rozstrzygnąłem nabory na wolne stanowiska urzędnicze: 
 - kasjer w Wydziale Finansowo- Księgowym, 
 - stanowisko ds. remontów i inwestycji w Wydziale Planowania Przestrzennego, Strategii, 
Rozwoju i Inwestycji - Referat Inwestycji. 

 
 



W zakresie spraw obywatelskich: 
 
Realizacja zadań z zakresu dowodów osobistych  
Przyjąłem 177  wniosków o wydanie dowodu osobistego.  
Wydałem 200 dowodów osobistych. 
Przyjąłem 20 zgłoszenia o utracie dowodu osobistego.  
 
Realizacja zadań z zakresu ewidencji ludności    
Udzieliłem odpowiedzi na  36 wniosków o udostępnienie danych z ewidencji ludności.  
Udzieliłem odpowiedzi na 3 wnioski o udostępnienie danych z dowodów osobistych, 
wydałem 34 zaświadczenia o  zameldowaniu mieszkańców naszej gminy. 
Po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego wydałem decyzje o umorzeniu 
postępowania. 
Sporządziłem i przekazałem do Starostwa Powiatowego w Gryfinie wykaz osób 
podlegających kwalifikacji wojskowej w 2016 roku z rocznika podstawowego 1997 oraz 
roczniki starsze1992-1996.  
 

W zakresie obsługi Rady Miejskiej: 
 
1.  Wydałem Zarządzenie nr 120.81.2015 z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie określenia  

  odpowiedzialnych za realizację uchwał podjętych na sesji w dniu 3 grudnia 2015 r. 
2. Na ostatniej sesji radni zgłosili 10 interpelacji. Pismem z dnia 17 listopada 2015 r. 

  określiłem odpowiedzialnych za przygotowanie odpowiedzi na te interpelacje.  
 

W zakresie zamówień publicznych: 
 

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

1) Zakup i dostawa komputerów dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie; 
2) Zakup i dostawa sprzętu rehabilitacyjnego i medycznego na potrzeby Dziennego 

Domu Senior-WIGOR zlokalizowanego w Centrum Wodnym „Laguna” w Gryfinie; 
3) Wykonanie mapy zasadniczej i sporządzenie w wersji wektorowej wtórnika oraz map 

stanu władania do celów planistycznych w obrębie Gardno i obrębie Drzenin – tereny 
produkcyjno-usługowe Gryfino; 

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

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

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

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

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

1) Zakup i dostawa płyt drogowych betonowych; 
2) Zakup fabrycznie nowego samochodu osobowego; 
3) Zakup, dostawa, instalacja i konfiguracja wyposażenia informatycznego Dziennego 

Domu „Senior-WIGOR” zlokalizowanego w Centrum Wodnym „Laguna” w Gryfinie; 
4) Wykonanie przeglądów okresowych: rocznych i pięcioletnich obiektów budowlanych 

administrowanych przez jednostki organizacyjne Gminy Gryfino; 
5) Zakup i dostawa tuszy i tonerów do urządzeń drukująco-powielających dla potrzeb 

jednostek organizacyjnych Gminy Gryfino. 



3. Ogłosiłem postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej wartości 
zamówienia powyżej 30 000 euro na zadanie: Budowa drogi gminnej łączącej drogę 
krajową nr 31 (ul. Pomorska) ze strefą przemysłową. 

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

5. Wydział Zamówień Publicznych uczestniczy w przygotowaniu i przeprowadzeniu 
postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, którego Zamawiającym są jednostki 
organizacyjne Gminy Gryfino o wartości zamówienia od 30 000 euro do kwot 
określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo 
zamówień publicznych na zadania:  

1) Zakup i dostawa oleju opałowego dla potrzeb Zespołu Szkół w Chwarstnicy; 
2) Zakup i dostawa oleju opałowego dla potrzeb Zespołu Szkół w Gardnie; 
3) Zakup i dostawa produktów spożywczych do stołówki szkolnej w Zespole Szkół  

w Gryfinie. 
 

W zakresie działalności Gryfińskiego Domu Kultury; 
 

termin nazwa imprezy miejsce 
4 grudnia nagrody podczas Ogólnopolskiego 

Konkursu Plastycznego Ja i Król Maciuś 
Pierwszy dla: Julii Godziuk (instr. 
Narzekalak) oraz Niny Kłopotek (instr. 
Małgorzata Ragan) 

Młodzieżowy Dom Kultury  
w Płocku 

4 grudnia nagrody podczas XXXVII 
Międzynarodowego Konkursu Plastycznego 
dla Dzieci i Młodzieży: nagroda dla Oliwii 
Wach, wyróżnienie dla Leny Żelech (instr. 
Małgorzata Ragan); nagroda dla instruktora 
Małgorzaty Ragan 

Muzeum Okręgowe w 
Toruniu 

4 grudnia dodatkowe seanse filmowe dla 
przedszkoli/szkół 

Gryfiński Dom Kultury 
Kino Gryf 

5 grudnia Mikołajkowe Marsze na Orientację teren Gryfina 
5 grudnia impreza mikołajkowa Gryfiński Dom Kultury 

Świetlica Wiejska Zagroda  
w Daleszewie 

6 grudnia impreza plenerowa Gryfiński Mikołaj 2015: 
Święty Mikołaj i metamorfoza bałwana Olafa

Gryfino, Pl. Księcia Barnima 
I 

7 grudnia dodatkowe seanse filmowe dla 
przedszkoli/szkół 

Gryfiński Dom Kultury 
Kino Gryf 

9 grudnia dodatkowe seanse filmowe dla 
przedszkoli/szkół 

Gryfiński Dom Kultury 
Kino Gryf 

9 grudnia świąteczne warsztaty plastyczne dla 
uczniów SP1 w Gryfinie prowadzone przez 
Anetę Kopystyńską z GDK 

Szkoła Podstawowa nr 1  
w Gryfinie 

12 grudnia organizacja zabawy mikołajkowej dla dzieci 
pracowników straży pożarnej 

Gryfiński Dom Kultury 
 

12 grudnia zabawa mikołajkowa w Sobieradzu Gryfiński Dom Kultury 
Świetlica Wiejska w 
Sobieradzu 

12 grudnia świąteczne spotkanie dla mieszkańców 
Starych Brynek 

Gryfiński Dom Kultury 
Świetlica Wiejska w Starych 
Brynkach 

13 grudnia obsługa techniczna koncertu wigilijnego w kościół w Mescherin 



Mescherin (Niemcy) 
 14 grudnia obsługa techniczna spotkania w sprawie 

wsparcia Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Zachodniopomorskiego 

Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 

15 grudnia otwarcie wystawy prac plastycznych 
wychowanków pracowni plastycznej 
Małgorzaty Ragan z Gryfińskiego Domu 
Kultury 

Gryfino 
Centrum Informacji 
Turystycznej 

16 grudnia Mikołajkowy Koncert dziecięcego zespołu 
tanecznego Step by Step 

Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 

17 grudnia obsługa techniczna spektaklu w wykonaniu 
dzieci z Przedszkola ner 4 w Gryfinie 

Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 

 
We wskazanym okresie instruktorzy Gryfińskiego Domu Kultury oraz świetlic wiejskich 
prowadzili działalność artystyczną i edukacyjną z podopiecznymi, a także zajęcia w 
ramach współpracy z Gryfińskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku (teatralne, plastyczne, 
taneczne i turystyczne), któremu nieodpłatnie udostępnialiśmy sale w obu budynkach GDK 
oraz salę widowiskową z obsługą techniczną w celu przeprowadzenia wykładów; Kino Gryf 
realizowało zaplanowane wcześniej repertuarowe projekcje filmowe. 
 

 zachęcamy do odwiedzania strony internetowej: www.gdk.com.pl,gdzie można 
odnaleźć szczegółowe informacje dotyczące działalności Gryfińskiego Domu Kultury 
i świetlic wiejskich 

 informujemy, że zespoły artystyczne, Kino Gryf oraz najważniejsze nasze imprezy 
posiadają swoje strony internetowe, w tym także na portalu społecznościowym Facebook 

 
W zakresie działalności Biblioteki Publicznej: 

 
Termin Opis działalności  Uczestnicy 
 
30 
listopada 

Wernisaż wystawy Aleksandra Chmielewskiego ,,Piękno 
Gryfina”. Szereg prac ukazujących nasze miasto, jak i 
piękno międzyodrza, można było podziwiać w Sali 
konferencyjnej biblioteki do 14.12.br. 

mieszkańcy 
miasta i okolic 

2 grudnia ,,Świerszczyk” kończy 70 lat! Lekcja biblioteczna  SP Klasa  I 
4 grudnia 04. grudnia ,,Dzień Górnika” Lekcja biblioteczna Grupa 

przedszkolna  
5 grudnia 
 

„Mikołaj w bajkowym ogrodzie”- Spektakl teatralny dla 
dzieci 
W ramach projektu „Rodzinne spotkania w bibliotece” na 
Mikołajki w Czytelni dla Dzieci BP w Gryfinie odbył się 
spektakl teatralny pt. „Mikołaj w bajkowym ogrodzie” w 
wykonaniu  aktorów z Fundacji Pogotowie Teatralne  ze 
Szczecina.    

Dzieci od lat 2 do 
9 lat wraz z 
opiekunami 

7-8 
grudnia 

,,Świerszczyk” kończy 70 lat! Lekcja biblioteczna SP Klasa II 

 
12 grudnia 

Wernisaż wystawy poświęconej Marii Dobromilskiej. 
Uhonorowaniem spotkania była sama Pani Maria 
Dobromilska, która zaszczyciła organizatorów i dawnych 
uczniów swoją obecnością. Będąc nauczycielką, 
wychowała kilka pokoleń gryfinian, w jej ogrodzie do dziś 
rośnie brzoza, którą dzieci z sąsiedztwa nazwały „Panią 
Marią”. Na wernisażu wystawy zobaczyć można było 
sprzęty szkolne z lat pionierskich. Wernisażowi 

mieszkańcy 
miasta i okolic 



towarzyszył performance, odtwarzający klimat nauki w 
szkole z lat 40-tych. 
Wystawa potrwa w „Rybakówce” do godz. 20.00. oraz w 
dniach 14.-16.12.br od godz. 18.00 do 20.00. 

 
13 grudnia 
 

Polsko-niemieckie spotkanie opłatkowe w kościele 
ewangelickim w Mescherin. Głównymi organizatorami 
była Biblioteka Publiczna oraz Stowarzyszenie Pokolenie 
Pokoleniom. Głównymi bohaterami Detlev von 
Blumenthal i Jerzy Romaniuk. Zaprezentowany został 
zwiastun filmu dokumentalnego „Art Location” autorstwa 
braci Kulik. Muzycznie imprezę uświetniły występy: Klary 
Gmiter, Tadka Wasilewskiego, Krzysztofa Stempińskiego 
i zespołu Flötenkreis Sankt Stephan. Gośćmi spotkania 
byli Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino oraz Dyrektor 
Urzędu Gminnego w Gartz. 

mieszkańcy 
miasta Gryfino 
oraz Mescherin i 
okolic  

14 grudnia ,,Świerszczyk” kończy 70 lat! Lekcja biblioteczna SP Dwie klasy II. 
 

Spotkania, zaproszenia, konferencje Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino: 
 

termin nazwa imprezy miejsce 
5 grudnia Koncert jubileuszowy z okazji 15 lecia 

istnienia chóru Res Musica 
Kościół p.w. NNMP  

6 grudnia MIKOŁAJ 2015   Plac Barnima  
7 grudnia Posiedzenie Wojewódzkiej Rady 

Programowej OHP  
Sala konferencyjna 

Zachodniopomorskiej 
Wojewódzkiej Komendy 

OHP w Szczecinie  
8 grudnia Spotkanie opłatkowe Polskiego Związku 

Niewidomych  
Restauracja WODNIK  

w Gryfinie  
8 grudnia Spotkanie wigilijne Stowarzyszenia 

Amazonek EWA  
Klub Nauczyciela  

12 grudnia Akcja charytatywna Dzień Sportu dla Adelki Zespół Szkół, 
ul.Iwaszkiewicza 70  

12 grudnia Wystawa w RYBAKÓWCE poświęcona 
sylwetce Marii Dobromilskiej  

Siedziba RYBAKÓWKI  

13 grudnia Wigilia nad Odrą w Mescherin Kościół ewangelicki  
 w Mescherin - Niemcy  

14 grudnia Prezentacja założeń RPOWZ 2014-2020  Sala widowiskowa GDK  
w Gryfinie  

16 grudnia Spotkanie świąteczno-noworoczne Stowarz. 
Emerytów i Rencistów Policyjnych 

 Klub ODYS  

16 grudnia Spotkanie wigilijne pracowników Komendy 
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  

Restauracja WODNIK  
w Gryfinie  

16 grudnia Spotkanie świąteczno-noworoczne 
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów 

Policyjnych  

Klub ODYS  

 

 

             Gryfino, dnia 16 grudnia 2015 r. 

 
      Burmistrz Miasta i Gminy  

                                       Mieczysław Sawaryn 



 
 
 
 

 
 


