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W zakresie gospodarki nieruchomo ściami i działalno ści gospodarczej:  
 
1. przyjęto 126 zgłoszeń do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, 
2. wydano 6 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu  

i poza miejscem sprzedaży, 
3. wydano 4 zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych, 
4. wydano 2 decyzje o wygaśnięciu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, 
5. wydano 3 decyzje w sprawie zatwierdzenia projektu podziału nieruchomości, 
6. wydano 1 decyzję w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 

obejmującego nieruchomość przeznaczoną na cele mieszkaniowe, w prawo własności z 
zastosowaniem bonifikaty w opłacie za to przekształcenie ustalonej na kwotę – 8.532,00 
zł.  

7. wydano 6 zawiadomień o nadaniu numeru porządkowego dla nieruchomości położonych 
na terenie Miasta i Gminy Gryfino; 

8. wyznaczono przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gminnych: 
      - I przetarg na sprzedaż 4 działek, położonych w obrębie ewidencyjnym Steklno, 

przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – przetarg wyznaczony na 
9.09.2016 r. 
- I przetarg na sprzedaż 2 działek, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 2 m. Gryfino, 
przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną – przetarg wyznaczony na 
5.10.2016 r. 

 
W zakresie gospodarki nieruchomo ściami wydano 4 zarz ądzenia dotycz ące 
gospodarowania mieniem gminnym, w sprawie: 

 
- ustalenia ceny nieruchomości zabudowanej, położonej w Chlebowie nr 11c – Zarządzenie 
nr 0050.94.2016 z dnia 2.08.2016 r., 
- niewykonania pierwokupu nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym 
Gardno, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 72/30  
o pow. 7,5806 ha - Zarządzenie Nr 0050.99.2016 z dnia 10.08.2016 r., 
- niewykonania pierwokupu nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym 
Gardno, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki  
nr: 72/28 o pow. 4,3556 ha, 72/29 o pow. 4,3553 ha, 72/31 o pow. 3,7264 ha oraz 72/322 
o pow. 3,7599 ha - Zarządzenie Nr 0050.101.2016 z dnia 11.08.2016 r., 
- ustalenia ceny nieruchomości gruntowych oznaczonych nr działek: 21/4 oraz 21/21, 
położonych w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino, przeznaczonych do sprzedaży 
w drodze bezprzetargowej na rzecz obecnego użytkownika wieczystego.  
 

W zakresie planowania przestrzennego, strategii, ro zwoju i inwestycji:  
 

Realizuj ąc zadania z zakresu planowania przestrzennego (BMP- PP): 
 
1. Wydałem:  

− 7 decyzji o warunkach zabudowy,  
− 1 decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego, 
− 2 postanowienia opiniujące wstępny projekt podziału nieruchomości,  
− 16 wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,  
− 10 zaświadczeń z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.  

2. Wystąpiłem o uzgodnienia i o wyrażenie opinii o projekcie zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino w rejonie Pniewo i Żórawki – teren 
byłego sanatorium w Nowym Czarnowie. 

3. Wystąpiłem o uzgodnienia i o wyrażenie opinii o projekcie zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Wełtyń – obejście 
drogowe. 



Realizuj ąc zadania z zakresu inwestycji (BMP-PI): 
 
1. Trwają prace związane z bieżącymi remontami na drogach, stanowiących własność 

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

2. Trwają prace związane z przebudową ulicy Targowej w Gryfinie. 
3. Trwają prace związane z wykonaniem przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków 

gminnych w Pniewie przy ulicy Gryfińskiej 16 i 22 oraz w Wełtyniu przy ulicach: 
Wirowskiej 1, Szkolnej 1 w ramach aglomeracji Gryfino. 

4. Trwają prace związane z budową wodociągu w obrębie Wełtyń II na działkach 200/16, 
200/15, 201/10, 207/2. 

5. Trwają prace związane z wykonaniem przyłączy kanalizacji sanitarnej w Pniewie przy ul. 
Polnej. 

6. Trwają prace związane z bieżącą konserwacją elewacji, polegającą na uzupełnieniu 
ubytków tynków wraz z uzupełnieniem powłok malarskich budynku Urzędu Miasta 
i Gminy Gryfino. 

7. Zrealizowałem zadanie pn. „Wymiana instalacji gazowej w budynku przy ul. Łużyckiej 7 
w Gryfinie”. 

8. Wykonałem i odebrałem zadanie pn. „Modernizacja lokalu mieszkalnego przy ul. 
Targowej 11/3 w Gryfinie”.  

9. Zrealizowałem zadanie pn. „Wykonanie rozdzielni elektrycznej na działce nr 27/2 w m. 
Mielenko Gryfińskie” – realizowane z funduszu sołeckiego. 

10. Zleciłem wymianę stolarki okiennej w lokalu komunalnym przy ul. Bol. Krzywoustego 1/10  
w Gryfinie. 

11. Zleciłem przebudowę przewodów kominowych wraz z wentylacją w lokalach 
komunalnych przy: ul. Orląt Lwowskich 1/1, 1/2, 3/1, 3/2, 3/4, 5/1, 5/2 w Gryfinie, 
ul. Gryfińskiej 22, 22/2, 22/3 w Pniewie. 

12. Trwają prace projektowe i rozbiórkowe, związane z zadaniem pn. „Budowa Żłobka 
Miejskiego w Gryfinie w formule zaprojektuj i wybuduj”. 

13. Trwają prace związane z zadaniem pn. „Modernizacja budynku Przedszkola nr 5 
w Gryfinie w zakresie poprawy bezpieczeństwa pożarowego”. 

14. Trwają prace związane z zadaniem pn. "Modernizacja terenu boiska sportowego Szkoły 
Podstawowej w Żabnicy polegająca na wykonaniu bieżni lekkoatletycznej oraz skoczni 
w dal". 

15. Wykonałem i odebrałem zadanie pn. "Modernizacja w budynku Szkoły Podstawowej im. 
ks. Barnima I w Żabnicy polegająca na doprowadzeniu do prawidłowego stanu sanitarno 
– technicznego ścian i sufitów korytarzy komunikacyjnych". 

16. Wykonałem i odebrałem zadanie pn. „Modernizacja łazienki Przedszkola nr 5 przy ul. 
Żeromskiego 12, 74-100 Gryfino”. 

17. Wykonałem i odebrałem zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa pożarowego w budynku 
Zespołu Szkół w Gardnie” 

18. Zrealizowałem zadanie pn. „Modernizacja części dachu w Przedszkolu nr 2 przy ul. 
      Sprzymierzonych 5 w Gryfinie”. 
 
Realizuj ąc zadania z zakresu strategii i rozwoju (BMP-PS): 
 
1. Przygotowałem postępowanie na wybór Wykonawcy dla zadania pn. sporządzenie 

dokumentacji projektowej na podstawie koncepcji uzgodnionej z Zamawiającym, wraz  
z kosztorysem inwestorskim i przedmiarem robót dla zadania inwestycyjnego 
polegającego na odnowie Parku Miejskiego w Gryfinie, zagospodarowaniu terenu Górki 
Miłości oraz zagospodarowaniu terenu przy ulicy Opolskiej i Kołłątaja o łącznej 
powierzchni ok. 15,6 ha dla działania 2.5.2 Rozwój terenów zieleni w miastach  
i obszarach funkcjonalnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura  
i Środowisko. 



2. Na bieżąco, we współpracy z PUK Sp. z o.o. prowadzone są działania zmierzające do 
osiągnięcia wskaźników rezultatu projektu pn. „Budowa i przebudowa kanalizacji 
sanitarnej w aglomeracji Gryfino”. 

3. 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”, 
- „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Parku Regionalnym w Gryfinie”, 

4. Zaktualizowałem dokumentację projektową budowy ścieżek rowerowych po nieczynnych 
     liniach kolejowych na terenie Gminy Gryfino.  
5. Przygotowałem postępowania na wybór wykonawcy dla zadań realizowanych  

w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Szczecińskiego Obszaru 
Metropolitalnego dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 dla 3 projektów: 

a) „Budowa infrastruktury technicznej w celu poprawy funkcjonowania  
i wzrostu konkurencyjności MŚP w rejonie drogi krajowej 31 (ul. Pomorska) w Gryfinie” – 
postępowanie na przygotowanie studium wykonalności. 

b) „Zintegrowane centrum przesiadkowe w Gryfinie” – postępowanie na przygotowanie 
koncepcji programowo-przestrzennej oraz studium wykonalności. 

c) „Przebudowa dróg lokalnych łączących centrum przesiadkowe w Gryfinie  
z siecią TEN-T” – postępowanie na przygotowanie studium wykonalności. 

6. W ramach projektu „Zintegrowane centrum przesiadkowe w Gryfinie” uzyskałem ze 
Starostwa Powiatowego w Gryfinie oraz Polskich Kolei Państwowych S.A. zaświadczenia 
o prawie do dysponowania nieruchomościami drogowymi w celu realizacji inwestycji. 

7. W ramach projektu „Przebudowa dróg lokalnych łączących centrum przesiadkowe  
w Gryfinie z siecią TEN-T” ze Starostwem Powiatowym w Gryfinie podpisałem umowę  
w sprawie użyczenia gruntów ulicy Kolejowej w Gryfinie. Starostwo Powiatowe 
przekazało dokumentację techniczną, w tym projekt budowlany dotyczący ul. Kolejowej 
oraz 9 Maja w Gryfinie. Do Urzędu Miasta Szczecin przygotowałem wniosek  
o przeniesienie pozwolenia na budowę oraz oświadczenia o posiadanym prawie do 
dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 

6. Przygotowałem dokumenty formalne oraz załączniki do wniosku o dofinansowanie 
składanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Zachodniopomorskiego na lata 2014-2016 dla działania 2.6 Modernizacja energetyczna 
obiektów użyteczności publicznej dla Zespołu Szkół w Gryfinie przy ulicy Iwaszkiewicza 
70. 

7. Na bieżącao aktualizowałem treści (merytoryczne i graficzne) - administracja 
inwestycyjnego serwisu internetowego – www.parkregionalny.gryfino.pl  

8.  Przygotowałem oferty inwestycyjne na sprzedaż działek inwestycyjnych zlokalizowanych 
na terenie Parku Regionalnego w Gardnie.  

9. Przygotowywałem oferty inwestycyjne na sprzedaż działek zlokalizowanych na terenie 
      gminy Gryfino.  
10. Zorganizowałem spotkania z potencjalnymi inwestorami na terenie: Parku Regionalnego, 
       Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, na terenie gminy Gryfino. 
11. Zaktualizowałem oferty Parku Regionalnego w internetowych serwisach branżowych. 
12. Wstępnie oszacowałem koszty podjęcia prac obejmujących wieloetapowy proces 
budowania marki miasta i gminy Gryfino.  

 
W zakresie gospodarki komunalnej, mieszkaniowej i o chrony środowiska:  

 
W zakresie ochrony przyrody:  
1. Wydałem 11 decyzji zezwalających na usunięcie drzew lub krzewów, 
2. Wydałem 1 decyzję umarzającą opłatę za usunięcie drzew lub krzewów, 
3. Wydałem 1 decyzję umarzającą postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na 

usunięcie drzew lub krzewów z uwagi na jego bezprzedmiotowość, 



4. Wydałem 1 decyzję uchylającą decyzję zezwalającą na usunięcie drzew lub krzewów 
i umarzającą postępowanie na wniosek strony, 

5. Wystąpiłem do Starosty Gryfińskiego z 4 wnioskami o wydanie zezwolenia na usunięcie 
drzew z nieruchomości gminnych. 

 
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 zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami:  
Przyjąłem do realizacji 2 wnioski w zakresie demontażu, odbioru, transportu 
i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest. 
 
W zakresie gospodarki komunalnej:  
1. Przyjąłem 1 zgłoszenie oddania do eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków, 
2. Dokonałem awaryjnego udrożnienia sieci kanalizacji deszczowej w miejscowości 

Sobieradz. 
 
w zakresie ochrony zwierz ąt:  
Nadałem status opiekuna społecznego 1 osobie zajmującej się opieką nad bezdomnymi 
kotami. 
 

W zakresie edukacji i spraw społecznych:  
 
1. Wydałem zarządzenie Nr 0050.100.2016 z dnia 10 sierpnia 2016 r. w sprawie ustalenia 

terminu składania wniosków o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników 
i materiałów edukacyjnych w ramach „wyprawki szkolnej”. 

2. Przekazano dotację z budżetu Gminy Gryfino za miesiąc lipiec na prowadzenie na 
terenie gminy Gryfino Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego „Iskierka”  
z oddziałami ogólnodostępnymi i specjalnymi w Gryfinie w wysokości 78.164,74 zł dla 
„OM” Sp. Z o. o. z siedzibą przy Al. Wojska Polskiego 58/4, 70-477 Szczecin.  

3. Przekazano dotację z budżetu Gminy Gryfino za miesiąc lipiec na prowadzenie pięciu 
punktów przedszkolnych na terenie gminy Gryfino dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci  
w wysokości 11.429,12 zł . 

4. Wsparłem działania Centrum Aktywności Lokalnej w Gryfinie. 
5. Prowadziłem bieżące działania informacyjne gminy. 
6.   Przygotowano wydarzenie związane z 72. rocznicą wybuchu Powstania 

Warszawskiego. Uroczystości połączone były z koncertem „Gryfino śpiewa pieśni 
walczącej stolicy”. Wydarzenie odbyło się w dniu 1.08 na Placu Solidarności w 
Gryfinie. 

7.  Trwają przygotowania do zorganizowania koncertu „Na Gotyckim Szlaku- Muzyka 
w zabytkach Pomorza Zachodniego” w Gryfinie w dniu 10 września 2016 r. 
w Kościele pw. Narodzenia NMP. 

8. Trwają przygotowania do zorganizowania rekonstrukcji historycznej „Orły nad 
     Nijmegen” w dniu 24 września 2016 r. w Gryfinie. 
9. Wsparłem lokalnego artystę młodego pokolenia Kamila Kokota, finansując 

wykonanie teledysku do autorskiej kompozycji. W teledysku promowana będzie 
Gmina Gryfino oraz jej mieszkańcy. 

10. Trwają prace nad powołaniem Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gryfinie. 
11. Przekazałem dotację w wysokości 3.000 zł – w formie małego grantu – dla 

 Stowarzyszenia Na Rzecz Aktywizacji oraz Wspierania Osób Starszych  
 i Niepełnosprawnych „Pokolenia Pokoleniom” na realizację zadania „Gryfińska 
 Koperta Życia”.  



12. Przekazałem dotację w wysokości 5.000 zł – w formie małego grantu – dla 
 Stowarzyszenia Wspólnota Polska Koło w Gryfinie na realizację zadania „Festyn 
 pieśni ludowej kresowej”. 

13. Przekazałem dotację w wysokości 6.200 zł – w formie małego grantu – dla 
 Parafialnego Zespołu Caritas Parafii Narodzenia NMP w Gryfinie na realizację 
 zadania „Przewóz młodzieży do Krakowa na Światowe Dni Młodzieży”. 

 
W zakresie spraw organizacyjnych:  

 
1. Przy współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Gryfinie wystąpiłem z wnioskiem 

o zorganizowanie prac interwencyjnych dla jednej osoby z terenu gminy Gryfino. 
2. Zorganizowałem w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie praktyki studenckie dla dwóch 

osób. 
3. Wydałem zarządzenie w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu 

przeprowadzenia egzaminu i zakończenia służby przygotowawczej. Ustawa  
o pracownikach samorządowych nakłada obowiązek zorganizowania służby 
przygotowawczej dla osób podejmujących po raz pierwszy pracę w jednostkach 
samorządu terytorialnego. W związku z tym, że w Urzędzie Miasta i Gminy  
w Gryfinie zorganizowano służbę przygotowawczą dla jednej osoby z Wydziału 
Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju  I Inwestycji, należało powołać komisję 
egzaminacyjną, która przeprowadziła egzamin i zakończyła procedury wymagane przy 
organizacji służby przygotowawczej.  

4. Zrealizowałem umowę na zakup i dostawę urn wyborczych dla Gminy Gryfino. 
Obowiązek stosowania przezroczystych urn wyborczych wynika z wejścia w życie  
z dniem 1 lipca 2016 r. przepisu art. 41a §1 Kodeksu wyborczego. Na pokrycie kosztów 
zakupu urn wyborczych przyznana została przez Dyrektora Delegatury Krajowego Biura 
Wyborczego dotacja celowa.  

5. Zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy dokonałem okresowego przeglądu 
gaśnic p.poż. będących na wyposażeniu Urzędu oraz w samochodach służbowych.  

 
W zakresie spraw obywatelskich:  

 
Realizacja zada ń z zakresu dowodów osobistych  
Przyjąłem 303  wnioski o wydanie dowodu osobistego.  
Wydałem 297 dowodów osobistych. 
Przyjąłem 28 zgłoszeń o utracie dowodu osobistego.  
 
Realizacja zada ń z zakresu ewidencji ludno ści    
Udzieliłem odpowiedzi na 59 wniosków o udostępnienie danych z ewidencji ludności. 
Udzieliłem odpowiedzi na 7 wniosków o udostępnienie danych z dowodów osobistych. 
Na wniosek wydałem 49 zaświadczeń o zameldowaniu mieszkańców naszej gminy. 
Dokonałem 94 czynności z zakresu obowiązku meldunkowego.  
 
Po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego wydałem: 
- 2 decyzje o wymeldowaniu z miejsca pobytu stałego, 
- 1 decyzję o wymeldowaniu z pobytu czasowego.  
 

W zakresie obsługi Rady Miejskiej:  
 

1. Wydałem Zarządzenie nr 120.63.2016 z dnia 3 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia 
odpowiedzialnych za realizację uchwał, podjętych na sesji w dniu 1 sierpnia 2016 r.  

2.  W okresie międzysesyjnym została zgłoszona 1 interpelacja. Pismem z dnia 11 sierpnia 
2016 r. określiłem odpowiedzialnego za przygotowanie odpowiedzi na interpelacje. 

 



W zakresie zamówie ń publicznych:  
 

1. Unieważniłem i ponownie ogłosiłem postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego 
o szacunkowej wartości zamówienia poni żej 30 000 euro  na zadania:  
1) Przebudowa lokalu mieszkalnego wraz z budową podjazdu dla osoby 

niepełnosprawnej, zlokalizowanego przy ul. Łużyckiej 4/3 w Gryfinie, 
2) Przebudowa zatoki autobusowej w miejscowości Wirów, gmina Gryfino, 
3) Budowa podjazdu dla osoby niepełnosprawnej do lokalu komunalnego położonego 

w Gryfinie przy ul. 1 Maja 11/3. 
2. Ogłosiłem postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej wartości 

zamówienia poni żej 30 000 euro  na zadania: 
1) Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 

Gryfino w obrębie Gardno i obrębie Drzenin - tereny produkcyjno-usługowe strefa 
Gardno - etap I, 

2) Unieszkodliwianie azbestu z terenu Gminu Gryfino, 
3) Wykonanie trawiastego podłoża na boisku piłkarskim przy Szkole Podstawowej 

w Żabnicy, gmina Gryfino. 
 

W zakresie działalno ści Biblioteki Publicznej:  
 
Oddział Dzieci ęcy: 
- 4 sierpnia  – wykonanie gazetki ściennej na 15 sierpnia – Święto Wojska Polskiego, 
- 17 sierpnia - wykonanie gazetki ściennej na 18 sierpnia – Dzień Latarni Morskiej. 
 

W zakresie działalno ści Gryfi ńskiego Domu Kultury:  
 

Termin  Nazwa imprezy  Miejsce  
1 sierpnia Gryfińskie obchody 72. rocznicy wybuchu 

Powstania Warszawskiego 
Gryfino 
pl. Solidarności 

1 - 5 sierpnia Twórcze wakacje 2016 - cykl pięciodniowych 
warsztatów w Drzeninie (prow. Marlena 
Gwiazda) 

Gryfiński Dom Kultury 
Świetlica Wiejska  
w Drzeninie 

1 - 5 sierpnia Twórcze wakacje 2016 - cykl pięciodniowych 
warsztatów w Daleszewie (prow. Anna Żamojda) 

Gryfiński Dom Kultury 
Świetlica Wiejska  
w Daleszewie 

1 - 5 sierpnia Twórcze wakacje 2016 - cykl pięciodniowych 
warsztatów teatralnych (prow. Krzysztof Gmiter) 

Gryfiński Dom Kultury 

1 - 5 sierpnia Twórcze wakacje 2016 - cykl pięciodniowych 
warsztatów teatralnych (prow. Janusz 
Janiszewski) 

Gryfiński Dom Kultury 
Pałacyk pod Lwami 

5 sierpnia koncert Rozśpiewany Pałacyk 2016 cz. 3: 
piosenka patriotyczna 

Gryfiński Dom Kultury 
Pałacyk pod Lwami 

5 - 7 sierpnia udział Teatru Tańca EGO VU w I Drawskich 
Prezentacjach Tańca (nagroda dla zespołu za 
choreografię pt. "1, 2, 3, 4") 

Drawsko Pomorskie 

6 sierpnia 7. Festiwal Twórczości Ludowej w Bartkowie 
(koncerty artystyczne, Akademia Cyrkowa dla 
najmłodszych, stoiska rękodzielnicze) 

Bartkowo 

8 - 14 
sierpnia 

udział aktorów Teatru 6 i PÓŁ w koordynacji 
międzynarodowego projektu teatralnego 
EDERED, którego Gryfiński Dom Kultury był 
partnerem 

Joachimsthal 
Niemcy 

8 - 12 
sierpnia 

Twórcze wakacje 2016 - cykl pięciodniowych 
warsztatów w Krzypnicy (prow. Barbara 

Gryfiński Dom Kultury 
Świetlica Wiejska  



Kłonowska) w Krzypnicy 
8 - 12 

sierpnia 
Twórcze wakacje 2016 - cykl pięciodniowych 
warsztatów tanecznych (prow. Eliza 
Hołubowska) 

Gryfiński Dom Kultury 

8 - 12 
sierpnia 

Twórcze wakacje 2016 - cykl pięciodniowych 
warsztatów plastycznych (prow. Karina Tyła) 

Gryfiński Dom Kultury 
Pałacyk pod Lwami 

13 sierpnia 7 Amatorski Turniej Piłki Siatkowej w Bartkowie Bartkowo 
13 sierpnia festyn z okazji 11. rocznicy powstania Świetlicy 

Wiejskiej w Starych Brynkach 
Stare Brynki 

15 - 23 
sierpnia 

udział aktorów Teatru 6 i PÓŁ oraz tancerzy 
Teatru Tańca EGO VU w Festiwalu Teatralnym 
Mezalians w Kamieńcu Ząbkowickim 

Kamieniec Ząbkowicki 

16 - 19 
sierpnia 

Twórcze wakacje 2016 - cykl czterodniowych 
warsztatów w Krajniku (prow. Dominika Bojko) 

Gryfiński Dom Kultury 
Świetlica Wiejska  
w Krajniku 

16 - 19 
sierpnia 

Twórcze wakacje 2016 - cykl czterodniowych 
warsztatów plastycznych (prow. Elżbieta 
Narzekalak) 

Gryfiński Dom Kultury 

16 - 19 
sierpnia 

Twórcze wakacje 2016 - cykl czterodniowych 
warsztatów plastycznych (prow. Małgorzata 
Ragan) 

Gryfiński Dom Kultury 
Pałacyk pod Lwami 

19 sierpnia koncert Rozśpiewany Pałacyk 2016 cz. 4: 
piosenka polska lat 60. i 70. 

Gryfiński Dom Kultury 
Pałacyk pod Lwami 

22 - 26 
sierpnia 

Twórcze wakacje 2016 - cykl pięciodniowych 
warsztatów w Sobiemyślu (prow. Elżbieta 
Florczak) 

Gryfiński Dom Kultury 
Świetlica Wiejska  
w Sobiemyślu 

22 - 26 
sierpnia 

Twórcze wakacje 2016 - cykl pięciodniowych 
warsztatów w Wirowie (prow. Aleksandra 
Świtelska) 

Gryfiński Dom Kultury 
Świetlica Wiejska  
w Wirowie 

22 - 26 
sierpnia 

Twórcze wakacje 2016 - cykl pięciodniowych 
warsztatów teatralnych (prow. Maria Piznal) 

Gryfiński Dom Kultury 
 

22 - 26 
sierpnia 

Twórcze wakacje 2016 - cykl pięciodniowych 
warsztatów teatralnych (prow. 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, 
taneczne i turystyczne), któremu nieodpłatnie udostępnialiśmy sale zajęć 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 

 
Spotkania, zaproszenia, konferencje Burmistrza Mias ta i Gminy Gryfino:  

 
Dzień Miejsce  Wydarzenie  Uczestniczył/a  

1 sierpnia Gryfino 
Gryfińskie obchody 72. rocznicy 
wybuchu Powstania 
Warszawskiego 

Burmistrz  
Mieczysław Sawaryn 
Przewodnicząca RM 



Elżbieta Kasprzyk 
Zastępca Burmistrza 
Paweł Nikitiński 
Wiceprzewodniczący RM 
Tomasz Namieciński 
Sekretarz 
Ewa Sznajder 

2 sierpnia Gryfino 
Spotkanie z przedstawicielami 
zespołów Borzymianka, 
Wełtynianka, Gardnianki 

Burmistrz  
Mieczysław Sawaryn 
Sekretarz 
Ewa Sznajder 

4 sierpnia Żabnica Uroczystości odpustowe w Parafii 
pw. Św. Jana Marii Vianney’a 

Burmistrz 
Mieczysław Sawaryn 
Wiceprzewodniczący RM 
Zdzisław Kmieciak 
Wiceprzewodniczący RM 
Tomasz Namieciński 

6 sierpnia Bartkowo VII Festiwal Twórczości Ludowej 
w Bartkowie 

Burmistrz 
Mieczysław Sawaryn 
Przewodnicząca RM 
Elżbieta Kasprzyk 
Wiceprzewodniczący RM 
Tomasz Namieciński 

12 sierpnia Bełchatów Dzień Energetyka 2016 Burmistrz  
Mieczysław Sawaryn 

13 sierpnia Bartkowo VII Amatorski Turniej Piłki 
Siatkowej 

Przewodnicząca RM 
Elżbieta Kasprzyk 

13 sierpnia Krajnik Festyn „Dzień Sportu” 

Burmistrz  
Mieczysław Sawaryn 
Radna  
Małgorzata Rubczak 

19 sierpnia Szczecin 
Uroczystości pogrzebowe 
Wojewody Zachodniopomorskiego  
Piotra Jani 

Burmistrz  
Mieczysław Sawaryn 

 
 
 

Gryfino, dnia 24 sierpnia 2016 r. 
 

      Burmistrz Miasta i Gminy 
                                                                     Mieczysław Sawaryn 

 
 


