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W zakresie gospodarki nieruchomościami i działalności gospodarczej: 
 

1. przyjęto 111  zgłoszeń do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; 
2. wydano 2 decyzje w sprawie zatwierdzenia projektu podziału nieruchomości; 
3. wydano 5 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu i poza 

miejscem sprzedaży; 
4. wydano 2 zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych; 
5. wydano 2 decyzje o wygaśnięciu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych; 
6. wydano 88 zaświadczeń potwierdzających przekształcenie z mocy prawa z dniem  

1 stycznia 2019 r. użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych w prawo 
własności;   

7. wydano 7 zawiadomień o nadaniu numeru porządkowego dla nieruchomości, 
położonych na terenie miasta i gminy Gryfino; 

8. zawarto 7 umów notarialnych o ustanowieniu służebności gruntowych i przesyłu 
w związku  z lokalizacją na gruntach gminnych, urządzeń infrastruktury technicznego  
uzbrojenia terenu – służebności odpłatne – 3.477,00 zł netto; 

6.  wydano 14 zaświadczeń dotyczących nieruchomości oraz 14 zaświadczeń dotyczących 
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; 

7.    wydano  150 umów dzierżawy  obejmujących  nieruchomości  gminne; 
8.   sprzedano 1 lokal mieszkalny na rzecz najemcy – cena sprzedaży 14.375,24 zł; 
9. wydano oświadczenie o niewykonaniu prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej 

niezabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjny6m Żórawki, oznaczonej nr działki 
119/19 o pow. 0,2148 ha; 

10. wyznaczono na dzień 10 kwietnia 2019 r. pierwszy przetarg ustny nieograniczony 
na sprzedaż nieruchomości gruntowych oznaczonych numerami: 

       - 1256 i 1259 o łącznej powierzchni 0,1347 ha, położone w obrębie ewidencyjnym nr 4  
m. Gryfino, przeznaczone pod zabudowę jednorodzinną – cena wywoławcza  netto 
130.000,00 zł. 

       - 1197 o powierzchni 0,1046 ha, położona w obrębie ewidencyjnym nr 4 m. Gryfino, 
przeznaczona pod zabudowę wielorodzinną z usługami wbudowanymi w parterze – 
cena wywoławcza  netto 80.000,00 zł. 

 
W zakresie gospodarki nieruchomościami wydano 4 zarządzenia dotyczące 
gospodarowania mieniem gminnym w sprawie: 
- ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym 
nr 5 miasta Gryfino, przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz jej 
obecnego użytkownika wieczystego – Zarządzenie Nr 0050.26.2019 z dnia 28.02.2019 r., 
- ustalenia ceny brutto nieruchomości lokalowej, położonej w Chlebowie przy 
ul. Słonecznej 1 a przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy – Zarządzenie 
Nr 0050.33.2019 z dnia 15.03.2019 r., 
- ustalenia ceny brutto nieruchomości lokalowej, położonej w Chlebowie przy 
ul. Słonecznej 1 przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy – Zarządzenie 
Nr 0050.34.2019 z dnia 15.03.2019 r., 
- ustalenia ceny brutto nieruchomości lokalowej, położonej w Sobiemyślu 15b/3  
przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemców – Zarządzenie Nr 0050.35.2019 z dnia 
15.03.2019 r. 
 

W zakresie inwestycji i rozwoju: 
 

Realizując zadania z zakresu inwestycji (BMI.RI): 
1. Trwają prace związane z bieżącymi remontami na drogach, stanowiących własność 

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



2. Odebrałem ekspertyzę o stanie technicznym obiektu oraz program prac 
konserwatorskich dot. rewitalizacji murów obronnych od strony południowej Starego 
Miasta na odcinku od rzeki Odry do ulicy Kościelnej w Gryfinie. 

3. Trwają prace przy realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 412505Z, tj. ulic 
Iwaszkiewicza i 11 Listopada w Gryfinie”. 

4. Trwają prace przy realizacji zadania pn. „Budowa hali sportowo-widowiskowej  
w Gryfinie.” 

5. Trwają prace przy realizacji zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej Szkoły 
Podstawowej nr 3 im. Noblistów Polskich w Gryfinie”. 

6. Trwają prace przy realizacji zadania pn. „Przebudowa ulic: Sportowa i Akacjowa  
w Daleszewie.” 

7. Trwają prace przy realizacji zadania pn. „Przebudowa wewnętrznych dróg tj. ulic: Fredry  
i Miłosza w Gryfinie” wraz z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru. 

8. Podpisałem umowę na opracowanie dokumentacji rozbiórkowych budynków 
komunalnych położonych na terenie miasta Gryfino. 

9. Zrealizowałem zadanie pn. „Rozbiórka budynku gospodarczego wraz z ogrodzeniem  
na działce nr 383/15 w miejscowości Wełtyń, gmina Gryfino”. 

10. Podpisałem umowę na zadanie pn. „Budowa oświetlenia ulicznego na ulicach 
Klonowej, Bukowej i Dębowej w miejscowości Pniewo, gmina Gryfino” wraz 
z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru realizowanego w ramach Budżetu 
Obywatelskiego na 2019 rok. 

11. Zrealizowałem zadanie pn. „Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej 
w wielorodzinnym mieszkalnym budynku komunalnym, zlokalizowanym przy 
ul. Szczecińskiej 52 w Gryfinie”. 

12. Podpisałem umowę o nadzór autorski dla zadania pn. Budowa hali sportowo-
widowiskowej w Gryfinie. 

 
Realizując zadania z zakresu rozwoju (BMI.RR): 
1. Podpisałem umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie 

oświetlenia i monitoringu na terenie Górki Miłości. 
2. Trwają prace związane z realizacją zadania pn.: „Budowa pochylni dla osób 

niepełnosprawnych w Parku Miejskich w Gryfinie”. 
3. Wystąpiłem z wnioskiem o dofinansowanie wraz ze studium wykonalności dla zadania  

pn. „Rewitalizacja centrum Gryfina – przebudowa Placu Księcia Barnima I w Gryfinie”. 
 

W zakresie planowania przestrzennego i ochrony środowiska: 
 

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

− 11 decyzji o warunkach zabudowy,  
− 2 decyzje w sprawie zmiany decyzji o warunkach zabudowy, 
− 2 decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, 
− 3 postanowienia opiniujące wstępne projekty podziału nieruchomości, 
− 20 wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,  
− 24 zaświadczenia z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

2. Udzieliłem odpowiedzi na 1 wniosek o udostępnienie informacji publicznej. 
3. Wyłożyłem do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy Gryfino - miejscowość Gardno wraz z prognozą oddziaływania 
na środowisko, na okres od 11 marca 2019r. do 9 kwietnia 2019r. 

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



− 9 decyzji zezwalających na usunięcie drzew lub krzewów, 
− 2 decyzje wnoszącą sprzeciw do zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew, 
− 1 decyzję umarzającą opłatę za usunięcie drzewa, która była odroczona na okres 3 

lat w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczych, 
− 2 decyzje zmieniające decyzje w zakresie przesunięcia terminu usunięcia drzew 

oraz wykonania nasadzeń zastępczych drzew  
− 4 zaświadczenia o braku sprzeciwu dot. zamiaru usunięcia drzew z terenu 

nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych. 
2. Przyjąłem 7 zgłoszeń zamiaru usunięcia drzew i krzewów z terenów nieruchomości 

stanowiących własność osób fizycznych. 
3. Zaopiniowałem 4 roczne plany łowieckie kół łowieckich na rok gospodarczy 2019/2020. 
4. Udzieliłem odpowiedzi na 2 wnioski o udostępnienie informacji publicznej. 
5. Wszcząłem postępowanie na wniosek PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. 

w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. "Budowa dwóch 
bloków gazowo-parowych (CCGT) klasy 700 każdy w Elektrowni Dolna Odra.  

6. Zawarłem umowę z firmą EXITO w Gorzowie Wlkp. na unieszkodliwianie 
azbestu w 2019r. w ramach realizacji „Programu Usuwania Wyrobów Zawierających 
Azbest dla Gminy Gryfino na lata 2009 – 2032 – AKTUALIZACJA I”. 

7. Złożyłem wniosek w ramach konkursu "AZBEST 2019" organizowanego przez 
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, na pozyskanie środków finansowych 
przeznaczonych na aktualizację inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na 
terenie gminy Gryfino. 

8. Rozpatrzyłem pozytywnie 25 wniosków o udzielenie dotacji celowej ze środków 
finansowych Gminy Gryfino przeznaczonych na finansowanie zadań z zakresu ochrony 
środowiska i gospodarki wodnej na 2019r., z czego 19 wniosków dotyczyło wymiany 
kotła na ekologiczny, a 6 wniosków dotyczyło  zakupu biologicznej przydomowej 
oczyszczalni ścieków. 

 
W zakresie gospodarki komunalnej: 

 
W zakresie gospodarki mieszkaniowej: 
1. wydałem 6 skierowań do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego; 
2. rozpatrzyłem 1 wniosek o przydział lokalu komunalnego; 
 
W zakresie ochrony przyrody: 
1. uzyskałem 4 decyzje zezwalające na usunięcie drzew z nieruchomości gminnych; 
2. zawarłem umowę na zakup sadzonek kwiatów jednorocznych na potrzeby dokonania 

nasadzeń na terenie miasta Gryfino w 2019 r.; 
3. w ramach bieżącego utrzymania zieleni na terenach gminnych zleciłem: 

a) usunięcie 2 złomów, 
b) wykonanie cięć sanitarnych i pielęgnacyjnych 4 drzew, 
c) nasadzenie 3 szt. krzewów, 
d) wykonanie nasadzeń wiosennych sadzonek kwiatów jednorocznych; 

4. wystąpiłem do Starosty Gryfińskiego z 1 wnioskiem o wydanie zezwolenia na usunięcie 
drzewa z nieruchomości gminnej, 

5. wydałem zgodę posiadaczowi nieruchomości gminnej na usunięcie drzew z jej terenu; 
 
W zakresie ochrony zwierząt: 
1. wydałem zgodę na sterylizację 2 wolnożyjących kotów; 
2. przekazałem opiekunom społecznym na podstawie umowy użyczenia sprzęt 

specjalistyczny przeznaczony do odławiania i transportowania wolnożyjących kotów; 



3. przyjąłem do realizacji 30 wniosków na wykonanie usług sterylizacji i kastracji psów 
i kotów posiadających właściciela. 

 
W zakresie gospodarki komunalnej: 
zleciłem naprawę 8 szt. ławek parkowych. 
 
W zakresie gospodarki odpadami: 
1. uczestniczyłem w akcji ekologicznej „Książka za worek śmieci”, w tym - zleciłem odbiór 

zebranych w jej trakcie odpadów komunalnych; 
2. przekazałem Ministerstwu Środowiska, za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego, 

uwagi do projektu nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 
 
W zakresie transportu zbiorowego: 
1. wydałem przewoźnikowi 1 zezwolenie zmieniające warunki wykonywania regularnych 

przewozów osób na linii komunikacyjnej na terenie Gminy Gryfino; 
2. sporządziłem aneks do umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu 

zbiorowego, rozszerzający dni kursowania 4 kursów autobusowych; 
 

W zakresie edukacji i spraw społecznych: 
 

1. Przekazano dotację z budżetu Gminy Gryfino za miesiąc marzec dla Niepublicznego 
Przedszkola Integracyjnego „Iskierka” z oddziałami ogólnodostępnymi i specjalnymi  
w Gryfinie w wysokości 129.212,24 zł .  

2. Przekazano dotację z budżetu Gminy Gryfino za miesiąc marzec dla 3 punktów 
przedszkolnych oraz 1 niepublicznego przedszkola funkcjonujących w miejscowościach 
wiejskich na terenie gminy Gryfino prowadzonych przez Towarzystwa Przyjaciół Dzieci  
w wysokości 28.355,04 zł.  

3. W dniu 28 lutego 2019 r. wydałem zarządzenie Nr 0050.27.2019 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 2019/2020. 

5. W dniu 25 lutego 2019 r. wydałem zarządzenie Nr 0050.25.2019 w sprawie wyznaczenia 
nauczyciela pełniącego zastępstwo podczas nieobecności dyrektora Szkoły 
Podstawowej im. Małych Zesłańców Sybiru w Radziszewie.  

6. W dniu 8 marca 2019 r. wydałem zarządzenie Nr 0050.31.2019 w sprawie zmiany 
zarządzenia nr 0050.148.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie powołania 
Zespołu Zarządzającego dla projektu „Inwestujemy w naukę!” – podnoszenie szans 
edukacyjnych uczniów oraz kluczowych kompetencji i nauczycieli ze szkół z terenu 
Gminy Gryfino.  

7. W 2019 roku wpłynęło do urzędu 110 wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny, 
41 wniosków o wydanie Zachodniopomorskiej Karty Seniora oraz 1 wniosek o wydanie 
Zachodniopomorskiej Karty Rodziny. 

8. W dniu 21 marca odbyła się Gala Sportu - wyróżnienie dla sportowców związanych 
z gminą za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym w roku 2018. 
Wyróżnionych zostało 42 sportowców i 14 trenerów. 

 
W zakresie spraw organizacyjnych: 

 
1. Wydałem zarządzenie Nr 120.22.2019 z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie zmiany 

załączników do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych  



w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie. Dotychczasowe oświadczenia sprawiały  
problemy przy ich wypełnianiu osobom uprawnionym, w związku z powyższym 
uproszczono ich wzory. 

2. Wydałem zarządzenie nr 120.21.2019 z dnia 19 marca 2019 r. zmieniające zarządzenie  
nr 120.31.2018 w sprawie ustalenia opiekunów dla sołectw gminy Gryfino oraz 
określenia zakresu ich obowiązków. Zmiana personalna w Urzędzie Miasta i Gminy 
w Gryfinie spowodowała konieczność wskazania innego pracownika Urzędu na 
opiekuna sołectwa Czepino. 

3. Wydałem zarządzenie nr 120.17.2019 z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie powołania komisji 
do dokonania oceny i wydzielenia dokumentacji aktowej niearchiwalnej zdeponowanej 
w archiwum zakładowym Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie  
z przeznaczeniem jej do zniszczenia. W związku z potrzebą dokonania brakowania 
dokumentacji aktowej, dla której upłynął okres przechowywania w archiwum 
zakładowym Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie – niezbędnym było powołanie komisji 
dla dokonania oceny tej dokumentacji. 

4. Wydałem zarządzenie nr 120.16.2019 z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powołania nowej 
osoby na członka komisji Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych  
w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie. W związku z tym, że jeden z członków komisji 
przestał być pracownikiem Urzędu należało uzupełnić skład członków komisji. 

5. Ogłosiłem nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Inwestycji i Rozwoju 
Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie. Termin składania ofert upływa 29 marca 2019 r.  

6. 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.  

7. Podpisałem umowy cywilnoprawne z sołtysami z terenu gminy Gryfino oraz 
pracownikami Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie na doręczenie decyzji podatkowych 
na rok 2019 r. 

8. Podjąłem czynności w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich 
na terenie Gminy Gryfino na nową kadencję 2019 – 2024.  

 
W zakresie działalności Urzędu Stanu Cywilnego i spraw obywatelskich: 

 
Urząd Stanu Cywilnego 
Sporządziłem: 
- 11 aktów urodzeń,  
- 10 akty małżeństw,  
- 37 aktów zgonu. 
Przyjąłem  1 uznanie ojcostwa.  
Nadałem 10 numerów PESEL. 
Transkrybowałem 8 zagranicznych aktów stanu cywilnego.  
Przyjąłem 15 zapewnień o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.   
 
Wydałem: 
- 1 decyzję o zmianie nazwiska, 
- 616 odpisów z aktów stanu cywilnego, 
- 8 zaświadczeń o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa wyznaniowego, 
- 1 zaświadczenie o stanie cywilnym, 
- 2 zaświadczenia stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo. 
 
Dokonałem: 
- 31 zmian w aktach stanu cywilnego, w tym  6 o rozwiązaniu małżeństwa w wyniku 
rozwodu,  
- 174 przypisków w aktach stanu cywilnego,  



- 559 migracji aktów stanu cywilnego do Centralnego Rejestru Stanu Cywilnego. 
 

Udzieliłem 9 ślubów cywilnych. 
 
Referat Spraw Obywatelskich 
Realizując zadania z zakresu dowodów osobistych:  
Przyjąłem 256 wniosków o wydanie dowodu osobistego.  
Wydałem 222 dowody osobiste. 
Unieważniłem 213 dowodów osobistych, w tym 34 na podstawie zgłoszeń o utracie lub 
uszkodzeniu dokumentu. 
Udzieliłem odpowiedzi na 9 wniosków o udostępnianie dokumentacji związanej 
z dowodem osobistym.  
Od 4 marca br. przyjmuję wnioski o wydanie e-dowodów. E-dowód oprócz zachowania 
wszystkich dotychczasowych funkcji dowodu osobistego zapewnia nowe dodatkowe 
możliwości. Zaktualizowany wzór dokumentu ma służyć przede wszystkim do logowania się 
do portali administracji publicznej (np. ePUAP), do elektronicznego podpisywania 
dokumentów oraz umożliwi korzystanie z automatycznych bramek granicznych np. na 
lotniskach. 
 
Realizując zadania z zakresu ewidencji ludności: 
Udzieliłem odpowiedzi na 14 wniosków o udostępnianie danych z rejestru mieszkańców. 
Wydałem na wniosek 98 zaświadczeń o zameldowaniu mieszkańców naszej gminy. 
Dokonałem 157 czynności z zakresu obowiązku meldunkowego. 
Wydałem 3 decyzje orzekające wymeldowanie z miejsca pobytu stałego. 
 
Realizując zadania z zakresu kwalifikacji wojskowej: 
W dniach od 19 do 25 marca dla Gminy Gryfino została przeprowadzona kwalifikacja 
wojskowa. Do stawienia się przed powiatową komisją lekarską oraz wojskowym 
komendantem uzupełnień zostało wezwanych 172 podlegających; 142 mężczyzn z rocznika 
podstawowego, 26 mężczyzn z rocznika starszego, 4 kobiety.  
 

W zakresie obsługi Rady Miejskiej: 
 
1. W dniu 4 marca 2019 r. wpłynęło pismo Przewodniczącego Rady, przekazujące 

42 interpelacje radnych, które zostały złożone w trakcie sesji w dniu 28 lutego. 
Interpelacje przekazałem do wydziałów merytorycznych celem przygotowania 
odpowiedzi, a ich treść została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej. 

2. W dniu 7 marca 2019 r. wydałem zarządzenie nr 120.18.2019 w sprawie określenia 
odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej, podjętych na sesji w dniu 
28 lutego 2019 r.  

 
W zakresie zamówień publicznych: 

 
1. Wszcząłem postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej 

wartości zamówienia poniżej 30 000 euro na zadania:  
1) Pełnienie funkcji inspektora nadzoru na zadaniu pn.: „Poprawa efektywności 

energetycznej wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Piastów 
23 w Gryfinie”; 

2) Budowa studni wierconej na boisku sportowym w miejscowości Pniewo, gmina 
Gryfino; 

3) Wymiana stolarki okiennej w mieszkalnych lokalach komunalnych położonych na 
terenie miasta i gminy Gryfino. 



2. Wszcząłem i unieważniłem postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego  
o szacunkowej wartości zamówienia poniżej 30 000 euro na zadanie: Opracowanie 
dokumentacji projektowej na zadanie Linia 273: Budowa w ramach przystanków 
przesiadkowych urządzeń związanych z integracją transportu: Stacja Gryfino, Stacja 
Daleszewo Gryfińskie, Przystanek Czepino, w ramach Budowy Szczecińskiej Kolei 
Metropolitarnej. 

3. Wszcząłem i rozstrzygnąłem postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego  
o szacunkowej wartości zamówienia poniżej 30 000 euro na zadanie: Opracowanie 
koncepcji budowy ścieżek rowerowych: Gryfino – Wełtyń i Wełtyń – Strefa Przemysłowa 
w Gardnie. 

W zakresie działalności Biblioteki Publicznej: 
 
1 marca – wystawa z okazji Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” w sali 
konferencyjnej biblioteki. 
Marzec 2019 r. – seria projekcji filmu wypożyczonego z Zamku Książąt Pomorskich. Taśmy 
z filmem ukazującym powojenny Szczecin oraz zamek, odnalezione zostały w 2006 r.  
w archiwum zamkowego kina. Film w 2013 roku został poddany obróbce cyfrowej oraz 
nagrany został do niego komentarz. Dzięki uprzejmości Zamku Książąt Pomorskich, 
Biblioteka Publiczna w Gryfinie mogła zorganizować serię bezpłatnych pokazów dla 
mieszkańców Gryfina. Film przedstawiany był w Domu Pomocy Społecznej w Dębcach, 
Środowiskowym Domu Samopomocy w Gryfinie, Dziennym Domu Senior+, a także 
dwukrotnie w sali konferencyjnej gryfińskiej biblioteki. 
 

Oddział dla Dzieci i Młodzieży 
DATA TEMATY  I  FORMY PRACY UCZESTNICY LICZBA 

UCZEST. 
RODZAJ 
FORMY 

5 marca Wielkie Małe Kobietki   gazetka 
ścienna 

6 marca Magiczna biblioteka Gr.3-6-latki 
„Niedźwiadki” z 

Przedszkola nr 1 z 
nauczycielkami 

24 wycieczka 

 Głośne czytanie książki Olivera 
Jeffersa – „O niezwykłym chłopcu, 
który pożerał książki” 

 24 spotkanie 
z książką 

 Dyskusja o książce Olivera Jeffersa 
– „O niezwykłym chłopcu, który 
pożerał książki” 

 21 DKK 

 Zagadki Smoka Obiboka  21 konkurs  
12 marca Głośne czytanie książki Kariny 

Schaapman – „Mysi domek – Sam i 
Julia” 

Gr. 4-latki 
„Pszczółki” z 

Przedszkola nr 3 z 
nauczycielką 

16 spotkanie 
z książką 

 Dźwiękowe zagadki  15 konkurs 
15 marca Wiosna, ach to Ty!   gazetka 

ścienna 
16 

marca 
Moja przygoda z Mikołajkiem   wystawka  

20 
marca 

Nie bądź jak słup soli – reaguj, gdy 
komuś dzieje się krzywda! – 
zajęcia biblioterapeutyczne o 
krzywdzie do fragm. książki 

Kl. 3a z SP nr 3 z 
nauczycielkami 

15 bibliotera
pia 



Elżbiety Zubrzyckiej „Słup soli” 
21 marca Mikołajek super kumpel! – gra 

czytelnicza 
Kl. 4d z SP nr 1 z 
nauczycielkami 

10 konkurs 

22 
marca 

Mikołajek super kumpel! – gra 
czytelnicza 

Kl. 4a z SP nr 1 z 
nauczycielkami 

12 konkurs 

 BibRoboty II - warsztaty robotyki i 
programowania 

Najlepsi Czytelnicy 10 warsztaty 
edukacyjn

e 
 

Filia „Górny Taras” 
- Spotkanie pt.: "Lubimy bajki" dla grupy przedszkolnej z Przedszkola nr 3 w Gryfinie. 
- Warsztaty czytelnicze "Sztuka wyrażania emocji na podstawie lektur dla nastolatków". 
- Wycieczka do biblioteki : grupy przedszkolne. 
 

Filia Biblioteczna w Pniewie 
Marzec 2019 r. – spotkanie warsztatowe. Przy wykorzystaniu metody decoupage 
wykonywano ozdobne jajka oraz anioły. 
22.03. – kolejna seria spotkań w Środowiskowym Domu Samopomocy w ramach zajęć 
biblioterapeutycznych. 
 

Filia Biblioteczna w Żabnicy 
- Przygotowanie razem z dziećmi z SP w Żabnicy wiosennej gazetki. 
- Wyszukiwanie z młodymi czytelnikami wierszy o tematyce wiosennej na między klasowy 
konkurs recytatorski klas 0-3 przygotowywany we współpracy z pracownikiem biblioteki 
szkolnej. 
- Spotkanie z dorosłymi czytelnikami w związku z przygotowaniem palmy wielkanocnej, 
wykonywanie elementów ozdobnych . 
 

W zakresie działalności Gryfińskiego Domu Kultury: 
 

termin nazwa imprezy miejsce 
21 lutego 
- 3 marca 

13. Gryfiński Festiwal Miejsc i Podróży 
Włóczykij (prelekcje podróżników, spotkania 
autorskie, Mały Włóćzykij - warsztaty dla 
najmłodszych, koncerty, degustacja kuchni 
świata, kino świata, Bal Włóczykija, wystawy, 
wycieczki, Włóczykij Trip Extreme - rajd pieszy 
na 25 i 50 km) 

Gryfino i okolice 

2 marca powiatowe eliminacje Małego Konkursu 
Recytatorskiego i 64. Ogólnopolskiego 
Konkursu Recytatorskiego, Poezji Śpiewanej i 
Teatru Jednego Aktora (org. Dorota 
Krutelewicz-Sobieralska)  
- kwalifikacja wychowanków GDK do 
przeglądu wojewódzkiego: 
*w kategorii klas I-III - Hanna Sztylke 
*w kategorii klas IV-VI - Lena Żelech i Amelia 
Maciążek (instr. Dorota Krutelewicz-
Sobieralska) 

Gryfiński Dom Kultury  
- filia w Pałacyku pod 
Lwami 

7 marca obsługa techniczna (Stanisław Fabjańczuk) 
spektaklu Teatru Cogito z Krakowa dla szkół 

Gryfiński Dom Kultury  
(sala widowiskowa) 

8 marca koncert - Babski Wieczór z Piosenką, występ Gryfino, 



zespołów wokalnych Ad Hoc i Desire oraz 
sióstr Żurowskich (org. Jolanta Romanowska, 
obsługa techniczna Stanisław Fabjańczuk) 

pub u Suszka 

9 marca współorganizacja eliminacji powiatowych 47. 
Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju 
Torystyczno-Krajoznawczego (org. Kamilla 
Gadomska) 

Szkoła Podstawowa nr 3 
w Gryfinie 

9 marca Szachowe Grand Prix Gryfina - turniej 2. (org. 
Krzysztof Rudnicki) 

Gryfiński Dom Kultury  
- filia w Pałacyku pod 
Lwami 

11 marca dodatkowy seans filmowy dla 
szkół/przedszkoli (org. Krzysztof Wawrzyniak) 

Gryfiński Dom Kultury 
Kino Gryf 

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

Gryfiński Dom Kultury 
Kino Gryf 

16 marca Szachowe Grand Prix Gryfina - turniej 3. (org. 
Krzysztof Rudnicki) 

Gryfiński Dom Kultury  
- filia w Pałacyku pod 
Lwami 

16 marca obsługa (Joanna Macioszek, Stanisław 
Fabjańczuk) spektaklu dla dzieci (org. 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie) 

Gryfiński Dom Kultury  
(sala widowiskowa) 

21 marca obsługa techniczna (Stanisław Fabjańczuk) 
Gali Sportu (org. Urząd Miasta i Gminy w 
Gryfinie) 

Gryfiński Dom Kultury  
(sala widowiskowa) 

23 marca rajd pieszy „Powitanie wiosny” (org. Kamilla 
Gadomska) 

okolice Gryfina 

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

 
 
 

Zaproszenia, spotkania, konferencje Burmistrza Miasta i Gminy: 
 

Dzień  Miejsce Wydarzenie Uczestniczył/a 
28 lutego Gryfino Spotkanie Noworoczne w Powiatowym 

Zakładzie Aktywności Lokalnej 
Burmistrz Mieczysław 
Sawaryn 

4 marca Urząd Miasta 
i Gminy w 
Gryfinie 

Konferencja prasowa dotycząca Dni 
Gryfina 2019 

Burmistrz Mieczysław 
Sawaryn 
Zastępca Burmistrza 
Paweł Nikitiński 
Sekretarz Ewa Sznajder 
Skarbnik Beata Blejsz 



9 marca Gryfino Walne Zebranie członków ROD im. A. 
Zawadzkiego w Gryfinie 

Burmistrz Mieczysław 
Sawaryn 

11 marca Urząd Miasta 
i Gminy w 
Gryfinie 

Spotkanie z Sołtysami Gminy Gryfino z 
okazji Dnia Sołtysa 

Burmistrz Mieczysław 
Sawaryn 
Sekretarz Ewa Sznajder 

14 marca  Urząd Miasta 
i Gminy w 
Gryfinie 

Posiedzenie Zarządu Gminnego 
Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych w Gryfinie – podsumowanie 
działalności w 2018 r. oraz rozpoczęcie 
akcji informacyjnej o wypalaniu traw i 
nieużytków 

Zastępca Burmistrza 
Paweł Nikitiński 

16 marca Gryfino Spektakl "Tajemnicza szkatułka 
Sindbada" 

Zastępca Burmistrza 
Paweł Nikitiński 

18 marca Gryfino Eliminacje Gminne Ogólnopolskiego 
Turnieju Wiedzy Pożarniczej 

Burmistrz Mieczysław 
Sawaryn 

21 marca Gryfino Gala Sportu Burmistrz Mieczysław 
Sawaryn 
Zastępca Burmistrza 
Paweł Nikitiński 

22 marca  Szczecin III spotkanie Komitetu Sterującego 
Projektu pn. Budowa Szczecińskiej 
Kolei Metropolitalnej z 
wykorzystaniem istniejących odcinków 
linii kolejowych Nr 406,273,3651 

Zastępca Burmistrza 
Tomasz Miler 

24 marca Wełtyń Koncert w Kościele  p.w. Matki Boskiej 
Różańcowej w Wełtyniu 

Burmistrz Mieczysław 
Sawaryn 

27 marca Barzkowice Konferencja "Perspektywy dla 
mieszkańców obszarów wiejskich" 

Sekretarz Ewa Sznajder 

 
 

Gryfino, dnia 27 marca 2019 r.    Burmistrz Miasta i Gminy 
      Mieczysław Sawaryn 


