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W zakresie gospodarki nieruchomościami i działalności gospodarczej: 
 
1. Przyjęto 198 zgłoszeń do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 
2. Wydano 5 decyzji o wygaśnięciu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. 
3. Wydano 4 decyzje w sprawie zatwierdzenia projektu podziału nieruchomości. 
4. Wydano 6 zawiadomień o nadaniu numeru porządkowego dla nieruchomości, 

położonych na terenie Miasta i Gminy Gryfino. 
5. Sprzedano na rzecz najemców 1 lokal mieszkalny za łączną kwotę  – 17.112,89 zł. 
6. Wydano 1 decyzje w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości 

nieruchomości w związku z jej podziałem na kwotę 12.900,00 zł – opłatę rozłożono  
na 10 rat rocznych.  

7. Zawarto 3 umowy notarialne o ustanowieniu służebności gruntowych i przesyłu  
w związku  z lokalizacją na gruntach gminnych, urządzeń infrastruktury technicznego  
uzbrojenia terenu – służebności odpłatne – 997,00 zł netto. 

8. Wydano 9 umów obejmujących dzierżawę nieruchomości gminnych; 
9. Wyznaczono termin drugiego przetargu na sprzedaż nieruchomości gminnych: 

- na dzień 28 marca 2018 r., - sprzedaż 2 działek, położonych w obrębie 1 m. Gryfino, 
przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną  – cena wywoławcza obu 
działek – 1.185.000,00 zł. 
W zakresie gospodarki nieruchomościami wydano 2 zarządzenia dotyczące 

gospodarowania mieniem gminnym, w sprawie: 
- ustalenia ceny minimalnych miesięcznych stawek czynszu za dzierżawę gruntu  
i powierzchni reklamowych oraz minimalnych stawek czynszu najmu za lokale i budynki 
użytkowe, stanowiące własność Gminy Gryfino – Zarządzenie nr 0050.10.2018 z dnia  
22 stycznia 2018 r., 
- nie wykonania pierwokupu nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie 
ewidencyjnym nr 2 m. Gryfino, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 367/8 o pow. 
59 m2 oraz 367/10 o pow. 57 m2 - Zarządzenie Nr 0050.11.2018 z dnia 22 stycznia 2018  r. 
 

W zakresie inwestycji i rozwoju: 
 
Realizując zadania z zakresu inwestycji (BMI.RI): 
1. Podpisałem umowę na zadanie, związane z budową ulicy Mazurskiej i Mazowieckiej  

w Gryfinie. 
2. Podpisałem umowę na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej 

przebudowy odcinka drogi gminnej nr 410005Z tj. ul. Sportowej w Daleszewie”. 
3. Podpisałem umowę na zadanie pn. „Opracowanie koncepcji zagospodarowania pasa 

drogowego i ciągów pieszych w obrębie ewidencyjnym Wełtyń II”. 
4. Podpisałem umowę na bieżące utrzymanie i remonty dróg gminnych w 2018 r.  

z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie. 
5. Podpisałem umowę na konserwację oświetlenia miejsc publicznych, ulic, placów i dróg 

znajdujących się na terenie Gminy Gryfino w 2018 r.  
6. Uzyskałem pozwolenie na termomodernizację Szkoły Podstawowej nr 3 im. Noblistów 

Polskich przy ul. Iwaszkiewicza 70 w Gryfinie. 
7. Uzyskałem pozwolenie na przebudowę drogi gminnej nr 412505Z, tj. Iwaszkiewicza  

i 11 Listopada w Gryfinie, położonej na terenie działek nr: 21/11, 21/18, 21/92 w obrębie 
4 m. Gryfino. 

8. Wykonałem remont pieca kaflowego w lokalu komunalnym w Gryfinie przy  
ul. Fabrycznej 2/1. 

9. Wykonałem zewnętrzny komin oraz wentylację kuchni i łazienki w lokalach 
komunalnych przy ul. Gryfińskiej 97/1, 3 w Daleszewie. 
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10. Wykonałem przebudowę 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 I” w ramach zadania z funduszu sołeckiego na rok 2017 m. Wełtyń. 

11. Trwają prace związane z budową rampy dla osób niepełnosprawnych na terenie Żłobka 
Miejskiego w Gryfinie. 

 
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. 

 
W zakresie planowania przestrzennego i ochrony środowiska: 

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

− 13 decyzji o warunkach zabudowy,  
− 1 decyzję w sprawie zmiany decyzji o warunkach zabudowy, 
− 2 decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, 
− 3 postanowienia opiniujące wstępne projekty podziału nieruchomości, 
− 18 wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,  
− 25 zaświadczeń z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

2. Podpisałem umowę na sporządzanie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji 
inwestycji celu publicznego, projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz zmian  
ww. decyzji. 

3. Dla potrzeb projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miejscowości Gardno wystąpiłem do Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Departament Gospodarki Ziemią w Warszawieo wyrażenie zgody na przeznaczenie 
gruntów rolnych klasy IIIa i IIIb na cele nierolnicze w obrębie Gardno.  

4. W dniu 22 stycznia 2018 r. zorganizowałem prezentację projektu Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Gryfino. 
Prezentacja miała na celu zapoznanie zainteresowanych z wnioskami wynikającymi  
z opracowania bilansu terenów przeznaczonych pod zabudowę oraz z efektem 
dotychczasowych prac w postaci projektu dokumentu. Przedstawienia opisanych 
zagadnień dokonał autor opracowania mgr inż. arch. Leszek Jastrzębski. 

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

− 4 decyzje dotyczące wydania zezwolenia na usunięcie drzew, 
− 1 postanowienie nakładające obowiązek wystąpienia wnioskodawcy do 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w celu ustalenia, czy usunięcie drzew 
może znacząco negatywnie wpłynąć na obszar Natura 2000, 

− 2 postanowienia opiniujące pozytywnie zmiany w rocznym planie łowieckim, 
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2. Przekazałem do uzgodnienia Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska  
w Szczecinie 1 projekt decyzji zezwalającej na usunięcie drzew. 

3. Wydałem decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć pn.: 
− „Budowa stacji paliw na obszarze miasta Gryfino zlokalizowanej przy ul Łużyckiej na 

działce inwestycyjnej o nr ewid. 65/4 obr. Gryfino 5”; 
− „Budowa 2 studni głębinowych na terenie ujęcia wody podziemnej w Drzeninie, dz. 

nr 27/3 obr. Drzenin, gm. Gryfino”; 
Przyjąłem 2 zgłoszenia eksploatacji przydomowych oczyszczalni ścieków. 

4. Rozpocząłem procedurę zmierzającą do udzielenia zamówienia publicznego na 
demontaż, odbiór, transport i unieszkodliwienie materiałów izolacyjnych  
i budowlanych zawierających azbest, z terenu Gminy Gryfino. 

5. Przyjąłem jedno zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków. 
 

W zakresie gospodarki komunalnej: 
 

W zakresie gospodarki mieszkaniowej: 
1) wydałem 6 skierowań do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego; 
2) zawarłem 38 umów na świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do budynków 

gminnych, 
3) zawarłem umowę na zarządzanie budynkami i lokalami komunalnymi stanowiącymi 

własność Gminy Gryfino w okresie 2018-2020 r. 
 
W zakresie ochrony przyrody: 
1) wystąpiłem do Starosty Gryfińskiego z wnioskiem o wydanie zezwolenia na usunięcie 

drzew z nieruchomości gminnej; 
2) wydałem 3 zgody na usunięcie drzew z nieruchomości gminnych. 
 
W zakresie ochrony zwierząt: 
1) przyjąłem do realizacji 64 wnioski na wykonanie usług sterylizacji i kastracji psów  

i kotów posiadających właściciela, 
2) zawarłem umowę na zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok bezdomnych 

zwierząt lub ich części z terenu Gminy Gryfino w 2018 r., 
3) zawarłem umowę na wyłapywanie, przetrzymywanie i transport bezdomnych psów  

z terenu Gminy Gryfino w 2018 r., 
4) zawarłem umowę na świadczenie usług opieki nad wolnożyjącymi kotami z terenu 

Gminy Gryfino w 2018 r.,  
5) zawarłem umowę na podejmowanie interwencji i opieki nad dzikimi zwierzętami  

w 2018 r., 
6) zawarłem umowę na wykonywanie usług weterynaryjnych świadczonych na 

bezpańskich zwierzętach dzikich oraz na sterylizację i kastrację psów i kotów 
właścicielskich w 2018 r., 

7) zawarłem umowę na przyjmowanie do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt  
w Szczecinie bezpańskich psów z terenu Gminy Gryfino w 2018 r., 

8) dokonałem uzgodnień w zakresie interwencyjnej opieki nad zwierzętami 
gospodarskimi, 

9) dokonałem zamówienia karmy dla wolnożyjących kotów, 
 
W zakresie gospodarki komunalnej: 
1) zawarłem umowę na wykonywanie usług komunalnych na terenie Gminy Gryfino  

w okresie 2018-2020 r., 
2) zleciłem demontaż starych tablic informacyjno-kierunkowych na terenie miasta. 
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W zakresie cmentarzy: 
1) przedłożyłem Wojewodzie Zachodniopomorskiemu rozliczenie dotacji przyznanej na 

bieżące utrzymanie Cmentarza Żołnierzy Armii Radzieckiej w Gryfinie w 2017 r., 
2) dokonałem zakupu kasy fiskalnej dokumentującej obrót z tytułu pobranych opłat za 

korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń komunalnych na terenie Gminy 
Gryfino. 

 
W zakresie gospodarki odpadami: 
1) przedłożyłem Marszałkowi Województwa Zachodniopomorskiego sprawozdanie  

w zakresie dokonanych w 2017 r. wpisów do prowadzonego przez Burmistrza rejestru 
działalności regulowanej w zakresie przedsiębiorców odbierających odpady 
komunalne od właścicieli nieruchomości, 

2) przedłożyłem Marszałkowi Województwa Zachodniopomorskiego sprawozdanie 
dotyczące wyrobów zawierających azbest, znajdujących się na terenie Gminy Gryfino  
w 2017 r. 

 
W zakresie komunikacji: 
1) zawarłem umowę na wykonywanie autobusowych przewozów o charakterze 

użyteczności publicznej w komunikacji miejskiej na terenie Gminy Gryfino w 2018 r., 
2) przedłożyłem Prezydentowi Miasta Szczecin rozliczenie dotacji na organizację 

przewozów o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin, 
3) przedłożyłem Ministrowi Infrastruktury informację o uprawnieniach do wykonywania 

transportu drogowego na terenie Gminy Gryfino, wydanych w II półroczu 2017 r. 
 

W zakresie edukacji i spraw społecznych: 
 

1. Sporządzono rozliczenie wykorzystania dotacji celowych otrzymanych w 2017 r.  
z budżetu Państwa przyznanych na: 
a) wyposażenie szkół podstawowych i gimnazjów w podręczniki, materiały 

edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - kwota w wysokości 373.787,58 zł, 
b) udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów 

edukacyjnych „Wyprawka szkolna” - kwota w wysokości 4.490,00 zł, 
c) dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego - kwota  

w wysokości 1.043.640,00 zł, 
d) wspomaganie w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu 

bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – w ramach 
Rządowego programu „Bezpieczna+” – kwota w wysokości 7.680,00 zł, 

e) rozwijanie szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli  
w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych - „Aktywna tablica” – 
kwota w wysokości 28.000,00 zł, 

f) doposażenie bibliotek szkolnych w książki nie będące podręcznikami, w tym 
nowości wydawnicze w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” – 
kwota w wysokości 36.000,00 zł,  

g) wypłatę pracodawcom dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych 
pracowników – środki Funduszu Pracy w wysokości 355.172,00 zł, 

h) realizację zadania z zakresu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 
obejmującego zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 – 
kwota w wysokości 210.000,00 zł. 

2. Otrzymano dotację celową z budżetu państwa na wyposażenie gabinetów profilaktyki 
zdrowotnej w szkołach prowadzonych przez Gminę Gryfino w wysokości 29.892,00 zł. 
Dotacja została wydatkowana do końca grudnia 2017 r.  

3. W dniu 25 stycznia 2018 r. wydałem zarządzenie Nr 0050.14.2018 w sprawie 
harmonogramu czynności oraz kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu 
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rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 do 
przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych 
szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gryfino.  

4. Dnia 4 stycznia 2018 r. podpisałem 3-letnią umowę z Zachodniopomorskim Oddziałem 
Regionalnym TPD na realizację zadania publicznego pod tytułem „Prowadzenie sześciu 
świetlic środowiskowych (placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego) 
dla dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym.” 

5. W dniu 6 stycznia 2018 r. zorganizowałem wspólnie z Parafią p.w. NMP uroczystość 
„Orszak Trzech Króli”. 

6. Dnia 25 stycznia 2018 r. wziąłem udział w spotkaniu noworocznym u burmistrza miast 
Schwedt, Jurgen’a Polzehl’a. Na spotkaniu burmistrz przedstawił ważniejsze wydarzenia 
i sukcesy z 2017 roku oraz przedstawił plany na 2018 rok. 

7. Zorganizowałem wyjazd studyjny w dniach 25–28 stycznia 2018 r. dla Młodzieżowej 
Rady Miejskiej do Raciechowic. Celem wyjazdu jest wymiana doświadczeń oraz 
szkolenie dot. pisania projektów o dofinansowanie wspólnych przedsięwzięć.   

 
W zakresie spraw organizacyjnych: 

 
1. Wydałem  zarządzenie nr  120.12.2018 z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie powołania 

Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze 
- Koordynator ds. komunikacji.  

2. Wydałem  zarządzenie nr 120.9.2018 z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie aktualizacji 
Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego w Urzędzie Miasta i Gminy  w Gryfinie.  
Na postawie obowiązujących przepisów prawnych Instrukcję Bezpieczeństwa 
Pożarowego należy aktualizować, co najmniej raz na 2 lata, a także po takich zmianach 
sposobu użytkowania obiektu lub procesu technologicznego, które wpływają na 
zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej. 

3. Wydałem zarządzenie nr 120.6.2018 z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie powołania 
komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu i zakończenia służby 
przygotowawczej dla Pani Edyty Welzandt zatrudnionej w Wydziale Działalności 
Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami. Pracownica zdała egzamin ze 
służby przygotowawczej. 

4. Ogłosiłem nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Finansowo – Księgowym 
oraz wydałem zarządzenie nr 120.1.2018 z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie powołania 
Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia ww. naboru. Najlepszą kandydatką do 
zatrudnienia okazała się Pani Dorota Duchowska z Gryfina.   

5. Wystąpiłem z wnioskiem o przeprowadzenie zamówienia publicznego o wartości  
do 30 000 euro na „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym  
i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek 
pocztowych, kurierskich oraz innych paczek i ich ewentualnych zwrotów”. Termin 
składania ofert upływa w dniu 31 stycznia 2018 r. 

6. Podpisałem umowę z  firmą „Alfa” z Miastka na „Dostawę materiałów biurowych” dla 
potrzeb jednostek organizacyjny gminy Gryfino. 

7. Rozstrzygnąłem postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości  
do 30 000 euro na publikowanie ogłoszeń prasowych Urzędu Miasta i Gminy  
w Gryfinie., w wyniku którego zawarte zostały umowy pomiędzy gminą Gryfino,  
a spółką akcyjną „AGORA” Oddział w Szczecinie ul. Ks. Barmina X 2/3, 70-740 Szczecin 
na publikowanie ogłoszeń prasowych na łamach dziennika „Gazeta Wyborcza” oraz ze 
spółką z ograniczoną odpowiedzialnością „DOM JUDY” ul. Bohaterów Warszawy 7A, 72-
200 Nowogard na publikowanie ogłoszeń prasowych na łamach tygodnika „Nowe 7 Dni 
Gryfina”.  

8. W grudniu 2017 r. przeprowadzona została kontrola funkcjonowania archiwum 
zakładowego w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie, w wyniku której Archiwum 
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Państwowe w Szczecinie pozytywnie oceniło funkcjonowanie archiwum zakładowego  
w urzędzie.  

9. Wystąpiłem z wnioskiem o przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego na „Zakup i dostawę środków czystości dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy 
w Gryfinie”.  

 
W zakresie spraw obywatelskich: 

 
Realizacja zadań z zakresu dowodów osobistych:  
Przyjąłem 679 wniosków o wydanie dowodu osobistego.  
Wydałem 468 dowodów osobistych. 
Przyjąłem 47 zgłoszeń o utracie dowodu osobistego.  
 
Realizacja zadań z zakresu ewidencji ludności:    
Udzieliłem odpowiedzi na 49 wniosków o udostępnienie danych z ewidencji ludności  
i dowodów osobistych. 
Wydałem na wniosek 89 zaświadczeń o zameldowaniu mieszkańców naszej gminy. 
Dokonałem 148 czynności z zakresu obowiązku meldunkowego. 
Wydałem: 6 decyzji o wymeldowanie z miejsca pobytu stałego, 3 decyzje o umorzeniu 
postępowania administracyjnego. 
Przygotowałem i przekazałem do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego 
w Szczecinie sprawozdanie z wykonanych czynności z zakresu ewidencji ludności za IV 
kwartał 2017 rok. 
Sporządziłem i przekazałem do Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Szczecinie 
meldunek o stanie rejestru wyborców miasta i gminy Gryfino w okręgach wyborczych  
i obwodach głosowania według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku.   
 

W zakresie obsługi Rady Miejskiej: 
 

Wydałem zarządzenie Nr 120.118.2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie określenia 
odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na XLII sesji w dniu  
21 grudnia 2017 r. 
Na ostatniej sesji radni zgłosili 21 interpelacji, 2 interpelacje zostały złożone w okresie 
międzysesyjnym. Pismami z dnia 5 stycznia 2018 r. określiłem odpowiedzialnych za 
przygotowanie odpowiedzi na interpelacje. 
 

W zakresie zamówień publicznych: 
 

1. Ogłosiłem postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej wartości 
zamówienia poniżej 30 000 euro na zadania:  
1) Rozliczanie projektu pn. „Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Gryfinie oraz terenu 

Górki Miłości i terenu przy ul. Opolskiej i Kołłątaja”;  
2) Wycena nieruchomości na terenie miasta i gminy Gryfino;  
3) Dostawa i montaż samoobsługowego płatnego systemu parkingowego 

zlokalizowanego przy ul. 1 Maja 16 w Gryfinie;  
4) Świadczenie usług pocztowych;  
5) Remont balkonu oraz wymiana pokrycia dachowego w mieszkalnym budynku 

komunalnym, zlokalizowanym przy ul. Kościelnej 18 w Gryfinie. 
2. Ogłosiłem i rozstrzygnąłem postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego  

o szacunkowej wartości zamówienia poniżej 30 000 euro na zadania:  
1) Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu „Budowa ulic 

Mazowieckiej i Mazurskiej w Gryfinie wraz z przyległymi ciągami pieszymi”;  
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2) Sporządzanie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, 
projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz zmian ww. decyzji. 

3. Rozstrzygnąłem postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej 
wartości zamówienia poniżej 30 000 euro na zadania: 
1) Zakup i dostawa sprzętu rehabilitacyjnego z przeznaczeniem na wyposażenie 

pomieszczeń Środowiskowego Domu Samopomocy w Gryfinie;  
2) Zakup oprogramowania VMware vSphere 6 Essentials dla Urzędu Miasta i Gminy  

w Gryfinie;  
3) Zakup i dostawa sprzętu komputerowego z przeznaczeniem na wyposażenie 

pomieszczeń Środowiskowego Domu Samopomocy w Gryfinie;  
4) Udzielenie pomocy zwierzętom dzikim na terenie Gminy Gryfino;  
5) Świadczenie usług weterynaryjnych wykonywanych na bezdomnych zwierzętach  

i zwierzętach dzikich z terenu Gminy Gryfino oraz przeprowadzanie zabiegów 
sterylizacji i kastracji psów i kotów właścicielskich z terenu Gminy Gryfino w 2018 r.;  

6) Czasowe przetrzymywanie oraz opieka nad wolno żyjącymi kotami z terenu Gminy 
Gryfino, wymagającymi udzielenia pomocy;  

7) Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych wraz z usługą kompleksowej obsługi 
serwisowej  urządzeń kopiujących i drukujących marki RICOH;  

8) Zakup i dostawa tuszy i tonerów do urządzeń drukująco - powielających (drukarek  
i kserokopiarek) dla potrzeb jednostek organizacyjnych Gminy Gryfino;  

9) Zakup i dostawa materiałów biurowych dla potrzeb jednostek organizacyjnych 
Gminy Gryfino. 

4. Ogłosiłem postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej wartości 
zamówienia powyżej 30 000 euro na zadania:  
1) Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Gryfinie oraz terenu Górki Miłości i terenu przy 

ulicy Opolskiej i Kołłątaja;  
2) Przebudowa lokalu świetlicy wiejskiej na cele mieszkalne, zlokalizowanego  

w Wysokiej Gryfińskiej przy ul. Lipowej 9;  
3) Budowa i przebudowa drogi wewnętrznej ulicy Pomorskiej w Gryfinie oraz 

przebudowa kanału melioracyjnego Gryfino - Czepino wraz z budową kolektora 
melioracyjno - deszczowego;  

4) Dostosowanie budynku Filii Przedszkola nr 2 przy ul. Sprzymierzonych 5 w Gryfinie 
do wymogów przeciwpożarowych;  

5) Budowa sieci wodociągowej wraz z kanalizacją sanitarną na terenie Przystani 
Wędkarskiej w Gryfinie.  

5. Rozstrzygnąłem postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej 
wartości zamówienia powyżej 30 000 euro na zadania: 

1) Zarządzanie nieruchomościami gminnymi – budynkami komunalnymi z lokalami 
mieszkalnymi i użytkowymi oraz lokalami mieszkalnymi i użytkowymi w budynkach 
wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy Gryfino w okresie 2018 – 2020 r.;  

2) Wykonywanie usług komunalnych na terenie Gminy Gryfino w okresie 2018 – 2020 r.;  
3) Eksploatacja i konserwacja oświetlenia miejsc publicznych, ulic, placów i dróg 

znajdujących się na terenie miasta i gminy Gryfino w 2018 r.;  
4) Budowa ulic Mazowieckiej i Mazurskiej w Gryfinie wraz z przyległymi ciągami 

pieszymi.  
6. Ogłosiłem i rozstrzygnąłem postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego  

o szacunkowej wartości zamówienia powyżej 30 000 euro na zadanie: „Wykonywanie 
zadań gospodarki komunalnej na terenie miasta i gminy Gryfino polegających na 
utrzymaniu gminnych dróg, ulic, mostów, placów”. 
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7. Unieważniłem postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej 
wartości zamówienia powyżej 30 000 euro na zadanie:  
1) Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Gryfinie oraz terenu Górki Miłości i terenu przy 

ulicy Opolskiej i Kołłątaja;  
2) Dostosowanie budynku filii Przedszkola nr 2 przy ul. Sprzymierzonych 5 w Gryfinie 

do wymogów przeciwpożarowych; 
3) Przebudowa lokalu świetlicy wiejskiej na cele mieszkalne, zlokalizowanego  

w Wysokiej Gryfińskiej przy ul. Lipowej 9.   
8. Ogłosiłem i unieważniłem postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego  

o szacunkowej wartości zamówienia powyżej 30 000 euro na zadanie: „Remont balkonu 
oraz wymiana pokrycia dachowego w mieszkalnym budynku komunalnym, 
zlokalizowanym przy ul. Kościelnej 18 w Gryfinie”. 

9. Wydałem: 
1) Zarządzenie Nr 120.119.2017 z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie powołania komisji 

przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego na zadanie: „Remont balkonu oraz wymiana pokrycia dachowego  
w mieszkalnym budynku komunalnym, zlokalizowanym przy ul. Kościelnej 18  
w Gryfinie”; 

2) Zarządzenie Nr 120.2.2018 z dnia 5 stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji 
przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego na zadanie: „Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Gryfinie oraz terenu 
Górki Miłości i terenu przy ulicy Opolskiej i Kołłątaja”; 

3) Zarządzenie Nr 120.3.2018 z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji 
przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego na zadanie: Przebudowa lokalu świetlicy wiejskiej na cele mieszkalne, 
zlokalizowanego w Wysokiej Gryfińskiej przy ul. Lipowej 9”; 

4) Zarządzenie Nr 120.5.2018 z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie zasad wykonywania  
w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie i innych jednostkach organizacyjnych Gminy 
Gryfino ustawy Prawo zamówień publicznych oraz regulaminu pracy komisji 
przetargowej Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie; 

5) Zarządzenie Nr 120.8.2018 z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji 
przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego na zadanie: „Budowa i przebudowa drogi wewnętrznej ulicy 
Pomorskiej w Gryfinie oraz przebudowa kanału melioracyjnego Gryfino – Czepino 
wraz z budową kolektora melioracyjno – deszczowego”;  

6) Zarządzenie Nr 120.10.2018 z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji 
przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego na zadanie: „Przebudowa lokalu świetlicy wiejskiej na cele mieszkalne, 
zlokalizowanego w Wysokiej Gryfińskiej przy ul. Lipowej 9”; 

7) Zarządzenie Nr 120.11.2018 z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji 
przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego na zadanie: „Budowa sieci wodociągowej wraz z kanalizacją sanitarną 
przy na Przystani Wędkarskiej w Gryfinie”. 

W zakresie realizacji zadań związanych z Audytem Wewnętrznym: 
 

W trosce o jak najlepsze realizowanie zasady jawności gospodarowania środkami 
publicznymi, zawartej w art. 34 ust. 1 pkt 6c ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych oraz zapewniając Radnym Rady Miejskiej w Gryfinie dostęp do Sprawozdania  
z wykonania Planu Audytu za rok poprzedni informuję, że z jego treścią można zapoznać 
się m.in. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie 
(www.bip.gryfino.pl). 
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W zakresie działalności Biblioteki Publicznej: 

 
19.12.2017 r. - Rotmistrz Pilecki w szkole im. Bohaterów Powstania Warszawskiego. 
Wystawę warszawskiego IPN pt. „Rotmistrz Witold Pilecki”, od wtorku 19.12.2017 r. można 
było podziwiać uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie. 30 plansz, 
przedstawiających życie rotmistrza od dzieciństwa do śmierci sprowadziła do Gryfina 
Biblioteka Publiczna w Gryfinie przy wsparciu Gminy Gryfino. Profesjonalnie przygotowana 
wystawa pokazuje zarówno epizody z walk rotmistrza podczas wojny polsko-bolszewickiej, 
udział w kampanii wrześniowej, konspiracji, wkład w połączenie organizacji 
konspiracyjnych w Auschwitz oraz proces wytoczony przez władze komunistyczne w 1947. 
Ciekawym epilogiem całości są plansze poświęcone współczesnej pamięci Witolda 
Pileckiego, w tym lista pomników i szkół jego imienia.  
 
10.01.2018 r. - Wystawa "Mistrzowie Ilustracji". Przygotowana przez Wydawnictwo Dwie 
Siostry wystawa „Mistrzowie Ilustracji” prezentuje prace ośmiorga wybitnych ilustratorów, 
którzy współtworzyli świetność polskiej grafiki książkowej w jej najlepszym okresie. 
Bohdan Butenko, Anna Kołakowska, Danuta Konwicka, Zbigniew Lengren, Maria Orłowska-
Gabryś, Mirosław Pokora, Jan Marcin Szancer i Teresa Wilbik to artyści, których niezwykłe 
ilustracje na trwałe zapisały się w pamięci kilku pokoleń młodych czytelników, tworząc  
z ilustrowanymi tekstami nierozerwalną całość. Każdy z nich wypracował własny, 
oryginalny styl graficzny rozpoznawalny na pierwszy rzut oka: smukłych linii Szancera nie 
sposób pomylić z dowcipną lapidarnością Butenki, a oszczędnej kreski Lengrena –  
z subtelnym realizmem Orłowskiej-Gabryś. Reprodukcjom towarzyszą napisane  
z przymrużeniem oka i skrzące się od zaskakujących ciekawostek sylwetki ilustratorów. 
Wystawa zapożyczyła swój tytuł od popularnej serii książek „Mistrzowie Ilustracji”, w której 
Wydawnictwo Dwie Siostry publikuje reedycje klasycznych tytułów literatury dziecięcej 
zilustrowanych przez najwybitniejszych przedstawicieli polskiej grafiki książkowej. 
Poszczególne tytuły serii  można wypożyczyć w Oddziale Dziecięcym Biblioteki Publicznej  
w Gryfinie. Dla dorosłych wystawa będzie sentymentalną podróżą w krainę dzieciństwa. 
Dla dzieci – spotkaniem z najlepszymi tradycjami polskiej grafiki książkowej, które, mimo 
upływu lat, wcale się nie starzeją. Dla wszystkich bez wyjątku – okazją do obejrzenia 
świetnych ilustracji i zastrzykiem pozytywnej energii i uśmiechu. Wystawa powstała ze 
środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (w ramach programu „Literatura  
i czytelnictwo”) i została nam udostępniona przez Wydawnictwo Dwie Siostry.  
 
17.01.2018 r. - Wystawa „Balony wolności”. Co zwykły balon może mieć wspólnego  
z wolnością? Na przekór logice bardzo wiele. Nad Gryfino również dolatywały balony  
z ulotkami przeznaczonymi dla żołnierzy sowieckich stacjonujących w Niemczech i Polsce. 
Roman Grzegorek, przybyły do Gryfina z sowieckiej Syberii w 1945 r., w wydanej przez 
Gminę Gryfino książce „Portret Miasta”, tak je wspominał: „Przynajmniej do 1956 r. teren 
miasta był zasypywany ulotkami przenoszonymi ze strony niemieckiej w zasobnikach pod 
balonami. Tekst był po rosyjsku, czasami po niemiecku. /…/ Nieraz były tam śmieszne 
rysunki satyryczne. Czasami, kiedy wiatr był korzystny, cała ulica Łużycka była nimi 
zasłana.” Trzeba pamiętać, że w okresie stalinowskim za czytanie tych ulotek groziły kary. 
Roman Grzegorek opowiada: „Ojcu innego mojego kolegi, pracującemu w Powiatowej 
Radzie Narodowej, zdarzyło się podnieść ulotkę i zanieść do biura. Dostał dwa lata 
więzienia”. Akcje z użyciem balonów były prowadzone nie tylko w Polsce i nie tylko do 
1956. Na wystawie zobaczymy przykłady ulotek które doleciały w latach pięćdziesiątych do 
Czechosłowacji przez granicę z Bawarią. Bardzo dobrze udokumentowana jest akcja 
wysyłania balonów z duńskiego Bornholmu do Polski w 1982 r. W opisach pod zdjęciami 
przeczytamy wiele zabawnych wydarzeń towarzyszących akcjom balonowym oraz 
odpowiedź na pytanie czy po upadku komunizmu porzucono tego typu przedsięwzięcia. 
Wystawa przygotowana przez Stowarzyszenie Wolnego Słowa, a sfinansowana ze środków 
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Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych potrwa w gryfińskiej Tawernie do 
końca lutego.  
 

W dniach 15-26 stycznia 2018 r. w Oddziale Dziecięcym oraz filiach Biblioteki 
Publicznej w Gryfinie trwają ferie zimowe. Zajęcia odbywają się codziennie według 
ustalonych programów. 
 

W zakresie działalności Gryfińskiego Domu Kultury: 
 

termin nazwa imprezy miejsce 
5 stycznia dodatkowy seans filmowy dla 

szkół/przedszkoli (org. Krzysztof Wawrzyniak) 
Gryfiński Dom Kultury 
Kino Gryf 

5 stycznia pokaz jasełek w wykonaniu dzieci ze Świetlicy 
Wiejskiej w Wełtyniu (org. Magdalena 
Włodarczak i Marta Nowak) 

Gryfiński Dom Kultury 
Świetlica Wiejska  
w Wirowie 

6 stycznia współorganizacja Orszaku Trzech Króli 
(występ Kapeli Ludowej Wełtynianka  
(instr. Katarzyna Papiernik), wykonanie 
scenografii sceny Aneta Kopystyńska, 
obsługa techniczna Stanisław Fabjańczuk) 

Gryfino 
pl. Księcia Barnima I 

7 stycznia siódmy pokaz spektaklu "Epopeja, czyli same 
twórcze dni z życia pewnego zespołu 
rzeźbiarzy słowa" w wykonaniu Grupy 
Teatralnej Gliptykos (instr. Maria Piznal) 

Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 

9 stycznia obsługa techniczna spektaklu w wykonaniu 
dzieci z Przedszkola nr 4 w Gryfinie (2) 
(Stanisław Fabjańczuk) 

Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 

10 stycznia obsługa techniczna spektaklu w wykonaniu 
dzieci z Przedszkola nr 4 w Gryfinie (3) 
(Stanisław Fabjańczuk) 

Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 

10 stycznia udział aktorów Teatru Bomba Bomba  
w spotkaniu dla osób niepełnosprawnych 
Sztuka otwarta w Szczecinie (instr. Violetta 
Janiszewska) 

Szczecin 

12 stycznia dodatkowy seans filmowy dla 
szkół/przedszkoli (org. Krzysztof Wawrzyniak) 

Gryfiński Dom Kultury 
Kino Gryf 

12-13 stycznia cykliczna akcja pomocowa „Napełnij moją 
miskę” / młodzi wolontariusze ze świetlic 
wiejskich w Borzymiu, Chwarstnicy, Czepinie, 
Krajniku, Krzypnicy i Nowym Czarnowie 
zbierają karmę dla bezdomnych gryfińskich 
kotów [1] (org. Barbara Kłonowska, Justyna 
Mendyk, Iwona Łakomiec, Malwina 
Leszczyńska, Dominika Bojko, Sylwia 
Rzeszotarska)  

Gryfino 
Intermarche ul. Flisacza 

14 stycznia współorganizacja 26. Finału Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy / organizacja sceny, 
prezentacje artystyczne zespołów 
artystycznych z Gryfińskiego Domu Kultury 

Gryfino 
pl. Księcia Barnima I 
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15-26 stycznia Przezimuj z nami 2018 - cykl warsztatów 
artystycznych w obu budynkach Gryfińskiego 
Domu Kultury (org. Kuba Kasprzyk, instr. 
Jolanta Romanowska, Eliza Hołubowska, 
Maria Piznal, Elżbieta Narzekalak, Aneta 
Kopystyńska, Karina Tyła, Dorota 
Krutelewicz-Sobieralska, Małgorzata Ragan, 
Kamilla Gadomska, Janusz Janiszewski, 
Krzysztof Gmiter)  

Gryfiński Dom Kultury, 
Pałacyk pod Lwami 

15-26 stycznia półkolonia zimowa organizowana we 
współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej 
w Gryfinie (org. Irena Perlik) 

Gryfiński Dom Kultury 
Pałacyk pod Lwami, 
Szkoła Podstawowa  
w Chwarstnicy 

15-26 stycznia Przezimuj z nami 2018 - cykl zajęć  
i warsztatów w Bartkowie (org. Elżbieta 
Kasprzyk) 

Gryfiński Dom Kultury 
Świetlica Wiejska  
w Bartkowie 

15-26 stycznia Przezimuj z nami 2018 - cykl zajęć  
i warsztatów w Borzymiu (org. Justyna 
Mendyk) 

Gryfiński Dom Kultury 
Świetlica Wiejska  
w Borzymiu 

15-26 stycznia Przezimuj z nami 2018 - cykl zajęć  
i warsztatów w Chwarstnicy (org. Iwona 
Łakomiec) 

Gryfiński Dom Kultury 
Świetlica Wiejska  
w Chwarstnicy 

16-27 stycznia Przezimuj z nami 2018 - cykl zajęć  
i warsztatów w Czepinie (org. Malwina 
Leszczyńska) 

Gryfiński Dom Kultury 
Świetlica Wiejska  
w Czepinie 

15-27 stycznia Przezimuj z nami 2018 - cykl zajęć  
i warsztatów w Daleszewie (org. Joanna 
Żmuda) 

Gryfiński Dom Kultury 
Świetlica Wiejska  
w Daleszewie 

15-26 stycznia Przezimuj z nami 2018 - cykl zajęć  
i warsztatów w Dołgich (org. Katarzyna 
Nowicka) 

Gryfiński Dom Kultury 
Świetlica Wiejska  
w Dołgich 

15-26 stycznia Przezimuj z nami 2018 - cykl zajęć  
i warsztatów w Drzeninie (org. Marlena 
Gwiazda-Gielnik) 

Gryfiński Dom Kultury 
Świetlica Wiejska  
w Drzeninie 

15-26 stycznia Przezimuj z nami 2018 - cykl zajęć  
i warsztatów w Krajniku (org. Dominika Bojko) 

Gryfiński Dom Kultury 
Świetlica Wiejska  
w Krajniku 

16-26 stycznia Przezimuj z nami 2018 - cykl zajęć  
i warsztatów w Krzypnicy (org. Barbara 
Kłonowska) 

Gryfiński Dom Kultury 
Świetlica Wiejska  
w Krzypnicy 

15-26 stycznia Przezimuj z nami 2018 - cykl zajęć  
i warsztatów w Mielenku Gryfińskim (org. 
Maria Mościcka) 

Gryfiński Dom Kultury 
Świetlica Wiejska  
w Mielenku Gryfińskim 

16-26 stycznia Przezimuj z nami 2018 - cykl zajęć  
i warsztatów w Nowym Czarnowie (org. Sylwia 
Rzeszotarska) 

Gryfiński Dom Kultury 
Świetlica Wiejska  
w Nowym Czarnowie 

15-26 stycznia Przezimuj z nami 2018 - cykl zajęć  
i warsztatów w Sobiemyślu (org. Elżbieta 
Florczak) 

Gryfiński Dom Kultury 
Świetlica Wiejska  
w Sobiemyślu 

15-27 stycznia Przezimuj z nami 2018 - cykl zajęć  
i warsztatów w Sobieradzu (org. Danuta 
Świderek) 

Gryfiński Dom Kultury 
Świetlica Wiejska  
w Sobieradzu 
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15-26 stycznia Przezimuj z nami 2018 - cykl zajęć  
i warsztatów w Starych Brynkach (org. Wanda 
Kozłowska) 

Gryfiński Dom Kultury 
Świetlica Wiejska  
w Starych Brynkach 

15-26 stycznia Przezimuj z nami 2018 - cykl zajęć  
i warsztatów w Wełtyniu (org. Marta Nowak) 

Gryfiński Dom Kultury 
Świetlica Wiejska  
w Wełtyniu 

16-25 stycznia Przezimuj z nami 2018 - cykl zajęć  
i warsztatów w Wirowie (org. Magdalena 
Włodarczak) 

Gryfiński Dom Kultury 
Świetlica Wiejska  
w Wirowie 

18 stycznia pokaz spektaklu „Opowieści Ptaka Dunga 
Malunga” w Starych Brynkach (instr. Violetta 
Janiszewska) 

Gryfiński Dom Kultury 
Świetlica Wiejska  
w Starych Brynkach 

19 stycznia pokaz spektaklu „Opowieści Ptaka Dunga 
Malunga” w Pniewie (instr. Violetta 
Janiszewska) 

Biblioteka Publiczna  
w Gryfinie 
Filia w Pniewie 

19 stycznia gryfińska premiera filmu Pawła i Michała 
Kulików pt. „Moja siostra…” z udziałem Elizy 
Hołubowskiej w roli głównej / spotkanie z 
twórcami 

Gryfiński Dom Kultury 
Kino Gryf 

19-20 stycznia cykliczna akcja pomocowa „Napełnij moją 
miskę” / młodzi wolontariusze ze świetlic 
wiejskich w Borzymiu, Chwarstnicy, Czepinie, 
Krajniku, Krzypnicy i Nowym Czarnowie 
zbierają karmę dla bezdomnych gryfińskich 
kotów [2] (org. Barbara Kłonowska, Justyna 
Mendyk, Iwona Łakomiec, Malwina 
Leszczyńska, Dominika Bojko, Sylwia 
Rzeszotarska) 

Gryfino 
Intermarche ul. Flisacza 

20 stycznia pokaz spektaklu „Szafa” Teatru Eliksir  
w Domu Kultury 13 Muz w Szczecinie (instr. 
Janusz Janiszewski) 

Szczecin 
Dom Kultury 13 Muz 

23 stycznia obsługa techniczna Obiadu Czwartkowego we 
Wtorek w Gryfinie (Stanisław Fabjańczuk) 

Gryfino 
restauracja Arkadia 

23 stycznia pokaz spektaklu „Szafa” Teatru Eliksir 
podczas Obiadu Czwartkowego we Wtorek  
w Gryfinie (instr. Janusz Janiszewski) 

Gryfino 
restauracja Arkadia 

26-27 stycznia cykliczna akcja pomocowa „Napełnij moją 
miskę” / młodzi wolontariusze ze świetlic 
wiejskich w Borzymiu, Chwarstnicy, Czepinie, 
Krajniku, Krzypnicy i Nowym Czarnowie 
zbierają karmę dla bezdomnych gryfińskich 
kotów [3] (org. Barbara Kłonowska, Justyna 
Mendyk, Iwona Łakomiec, Malwina 
Leszczyńska, Dominika Bojko, Sylwia 
Rzeszotarska) 

Gryfino 
Intermarche ul. Flisacza 

 
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. 
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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 Gryfino: 
 

Dzień Miejsce Wydarzenie Uczestniczył/a 

21 grudnia Gryfino Spotkanie wigilijne Orkiestry Dętej 
ZEDO 

Burmistrz 
Mieczysław Sawaryn 

21 grudnia Gryfino Uroczyste otwarcie Środowiskowego 
Domu Samopomocy 

Burmistrz 
Mieczysław Sawaryn 
Przewodnicząca RM 
Elżbieta Kasprzyk 
Zastępca Burmistrza 
Paweł Nikitiński 

28 grudnia Gryfino 
Spotkanie Gryfińskiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku z okazji Dnia seniora 
oraz Nowego Roku 

Burmistrz 
Mieczysław Sawaryn 

28 grudnia Gryfino 
Projekcja spektaklu teatralnego 
„Wyklęci przez komunistów Żołnierze 
Niezłomni” 

Burmistrz 
Mieczysław Sawaryn 

28 grudnia Gardno 
Spotkanie z Kapelą Ludową 
„Gardnianki” oraz Kołem Gospodyń 
Wiejskich w Gardnie 

Burmistrz 
Mieczysław Sawaryn 

29 grudnia Gryfino Pierwsza rocznica funkcjonowania 
Żłobka Miejskiego 

Zastępca Burmistrza 
Tomasz Miler 

29 grudnia Szczecin Spotkanie Noworoczne NSZZ 
Solidarność Pomorza Zachodniego 

Burmistrz 
Mieczysław Sawaryn 

5 stycznia Gryfino Pasowanie klasy mundurowej w 
Zespole Szkół Ogólnokształcących 

Kierownik Referatu 
Barbara Lefik-
Żarczyńska 

6 stycznia Gryfino 
Spotkanie pt. "Co się wydarzyło w 
Betlejem" - organizator Kościół 
Zielonoświątkowy w Gryfinie 

Sekretarz 
Ewa Sznajder 

6 stycznia Gryfino Koncert Kolęd 2018 Sekretarz 
Ewa Sznajder  

11 stycznia Szczecin Spotkanie noworoczne w Enea 
Operator 

Burmistrz 
Mieczysław Sawaryn 

11 stycznia Gryfino Spotkanie z seniorami z Klubu CAL Burmistrz 
Mieczysław Sawaryn 

12 stycznia Golczewo Spotkanie noworoczne z władzami 
samorządowymi gminy Golczewo 

Zastępca Burmistrza  
Paweł Nikitiński 

19 stycznia Gryfino Premiera filmu paradokumentalnego 
"Moja Siostra…" 

Burmistrz 
Mieczysław Sawaryn 
Wiceprzewodniczący 
RM 
Zdzisław Kmieciak 
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19-22 
stycznia Raciechowice 

Przygotowanie projektów 
Młodzieżowych Rad Miejskich – 
Gryfino i Raciechowice 

Kierownik Referatu 
Spraw Społecznych 
Barbara Lefik – 
Żarczyńska z 
współpracownikami 
Radni: Łukasz 
Kamiński, Janusz 
Skrzypiński 

23 stycznia Gryfino  

Obiad Czwartkowy we Wtorek - 
„Baśnie Tysiąca i Jednaj Nocy”, 
spotkanie organizowane przez 
Gryfiński Uniwersytet Trzeciego 
Wieku 

Sekretarz 
Ewa Sznajder  

25 stycznia Gryfino Odprawa Roczna Komendy 
Powiatowej Policji w Gryfinie 

Komendant Straży 
Miejskiej  
Roman Rataj  

25 stycznia Schwedt Spotkanie Noworoczne z 
Burmistrzem miasta Schwedt 

Burmistrz 
Mieczysław Sawaryn 

27 stycznia Gryfino Walne Zebranie Polskiego Związku 
Wędkarskiego, Koło w Gryfinie 

Burmistrz 
Mieczysław Sawaryn 

 
 
 
Gryfino, dnia 29 stycznia 2018 r. 
  
   

BURMISTRZ 
Miasta i Gminy Gryfino 
Mieczysław Sawaryn 


