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W zakresie gospodarki nieruchomościami i działalności gospodarczej: 
 

1. przyjęto 134 zgłoszenia 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 2 zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych, 
4. wydano 4 decyzje o wygaśnięciu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, 
5. wydano 5  decyzji w sprawie zatwierdzenia projektów podziału nieruchomości, 
6. wydano 4 zawiadomienia o nadaniu numeru porządkowego dla nieruchomości, 

położonych na terenie Miasta i Gminy Gryfino, 
7.  wydano 153 umowy obejmujące dzierżawę nieruchomości gminnych, 
8. sprzedano 1 działkę przeznaczoną pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną za 

kwotę netto – 50.910,00 zł, 
9. sprzedano 3 lokale mieszkalne na rzecz najemcy za ogólną kwotę – 78.518,47 zł, 
10. wyznaczono terminy przetargów na sprzedaż nieruchomości gminnych: 
- I przetarg ustny nieograniczony: na dzień 14 maja 2015 r., na sprzedaż działki  

nr 163/10 zabudowanej budynkami po byłej betoniarni, położonej w Gryfinie obręb nr 5,–- 
łączna cena wywoławcza wynosi 535.000,00 zł;  

- II przetarg ustny nieograniczony: na dzień 24 kwietnia 2015 r., na sprzedaż lokalu 
mieszkalnego o pow. 47,10 m2, położonego w Gryfinie przy ul. Zielnej 6 A/1 –- łączna 
cena wywoławcza wynosi 30.000,00 zł;  

11.  zawarto 2 umowy notarialne o ustanowieniu służebności przesyłu w związku  
 z lokalizacją na gruntach gminnych, urządzeń infrastruktury technicznego  uzbrojenia 
 terenu – 1 służebność odpłatna - 80,00 zł, jedna służebność nieodpłatna. 

 
W zakresie planowania przestrzennego, strategii, rozwoju i inwestycji: 

 
Realizując zadania z zakresu planowania przestrzennego: 
1. Wydałem: 
   - 2 decyzje o warunkach zabudowy, 
   - 1 decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego, 
   - 4 postanowienia opiniujące wstępny projekt podziału nieruchomości, 
   - 8 wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 
   - 14 zaświadczeń z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 
2. Zleciłem opublikowanie Obwieszczenia o przystąpieniu do sporządzenia Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Gryfino 
oraz do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla 
sporządzanego projektu studium. 

3. Dokonałem wyboru autora w trybie zaproszenia do złożenia oferty cenowej 
na sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 
Gryfino w rejonie wsi Radziszewo, dla którego podjęto Uchwałę Nr XXXVII/316/13 Rady 
Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 września 2013 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino w rejonie wsi 
Radziszewo. 

 
Realizując zadania z zakresu inwestycji: 
1. Zleciłem wykonanie robót zduńskich polegających na przestawieniu jednego pieca 

kaflowego w lokalu komunalnym przy ul. Orląt Lwowskich 1/5 w Gryfinie. 
2. Zleciłem wykonanie przyłącza elektroenergetycznego 0,4 kV w celu zasilania w energię 

elektryczn 0,4 kV boiska sportowego w m. Nowe Czarnowo usytuowanego na działce nr 
125/1 wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą.  

3. Zleciłem pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży drogowej nad pracami 
realizowanymi przez PUK Sp. z o.o. realizowanymi w ramach porozumienia.  
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4. Podpisałem porozumienie z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o.o. z Gryfina 
na bieżące remonty i konserwację dróg gminnych w roku 2015 wraz z oznakowaniem.  

5. Udzieliłem pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla CW Laguna 
z przeznaczeniem na:  
a) Modernizację pomieszczeń z natryskami, umywalką i toaletami (w tym również dla 

osób niepełnosprawnych) dla kobiet, przy basenie sportowym.  
b) Modernizację elewacji obiektu Centrum Wodnego Laguna w Gryfinie. 

6. Zamieściłem na stornie internetowej ogłoszenie na opracowanie dokumentacji 
projektowo – kosztorysowej na remont/ przebudowę drogi gminnej ulica Krótka 
w miejscowości Chwarstnica działka nr 65/2. Przedmiotowe zadanie realizowane będzie 
z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Chwarstnica.   

7. Zamieściłem na stornie internetowej ogłoszenie na wykonanie robót budowanych, 
których przedmiotem jest remont sieci kanalizacyjnej na terenie Przedszkola nr 1 przy ul. 
Wojska Polskiego 11 w Gryfinie.  

 
W zakresie gospodarki komunalnej, mieszkaniowej i ochrony środowiska: 

 
w zakresie ochrony przyrody: 
1. wydałem 10 decyzji zezwalających na usunięcie drzew; 
2. wydałem 2 decyzje zmieniające decyzje zezwalające na usunięcie drzew; 
3. wystąpiłem do Starosty Gryfińskiego i Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków z 3 wnioskami o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z 
nieruchomości gminnych; 

4. przekazałem do rozpatrzenia wg właściwości 3 wnioski o wydanie zezwolenia na 
usunięcie drzew lub krzewów; 

5. wszcząłem procedurę udzielenia zamówienia na dostawę sadzonek kwiatów jednorocznych 
w 2015 r.; 

6. udzieliłem zlecenia na usunięcie drzew z nieruchomości gminnej na terenie miasta 
Gryfino; 

7. rozstrzygnąłem postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w 
trybie przetargu nieograniczonego, na „Wykonywanie usług komunalnych z zakresu 
utrzymania zieleni niskiej i wysokiej na terenie miasta i gminy Gryfino w okresie 2015-
2016 r."; 

 
w zakresie gospodarki mieszkaniowej: 
1. rozpatrzyłem 7 wniosków o przydział lokalu komunalnego; 
2. rozpatrzyłem 3 wnioski o przyspieszenie przydziału lokalu komunalnego; 
3. rozpocząłem procedurę weryfikacji wniosków osób ubiegających się o najem lokali 

mieszkalnych do ujęcia w projekcie listy mieszkaniowej na lata 2015/2016; 
4. wydałem 12 skierowań do zawarcia umów najmu lokali socjalnych. 
 
w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami: 
1. sporządziłem i przekazałem Marszałkowi Województwa Zachodniopomorskiego oraz 

Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w Szczecinie roczne sprawozdanie 
z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2014 r.; 

2. przyjąłem 2 zgłoszenia oddania do eksploatacji przydomowych oczyszczalni ścieków; 
3. przeprowadziłem interwencyjną kontrolę w zakresie prawidłowości gospodarowania 

odpadami komunalnymi na terenie miasta Gryfino; 
4. przygotowałem projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia 
stawki opłaty za pojemnik; 
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5. sporządziłem i opublikowałem na portalu sprawozdawczym GUS sprawozdanie 
statystyczne SG-01/2, dotyczące leśnictwa i ochrony środowiska Gminy Gryfino w 2014 
r.  

 
w zakresie gospodarki komunalnej: 
1. zawarłem umowę na demontaż, transport i unieszkodliwianie materiałów zawierających 

azbest od mieszkańców gminy Gryfino;  
2. przyjąłem do realizacji 7 wniosków na demontaż, odbiór, transport i unieszkodliwienie 

wyrobów zawierających azbest, z nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy 
Gryfino; 

3. udzieliłem zlecenia na wykonanie tablicy do zamieszczania nekrologów na terenie miasta 
Gryfino; 

4. udzieliłem zlecenia na dostarczenie wyposażenia dystrybutorów na zestawy higieniczne 
dla zwierząt na terenie miasta Gryfino; 

5. udzieliłem zlecenia na bieżące mycie ławek zlokalizowanych na Pl. Ks. Barnima I w 
Gryfinie; 

6. sporządziłem i opublikowałem na portalu sprawozdawczym GUS sprawozdanie 
statystyczne SG-01/3 dotyczące gospodarki komunalnej i mieszkaniowej Gminy Gryfino 
w 2014 r.  

 
w zakresie ochrony zwierząt: 
przygotowałem projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gryfino w 2015 r.” 
oraz uzyskałem wymagane opinie Inspekcji Weterynaryjnej, organizacji społecznej 
zajmującej się opieką nad zwierzętami oraz koła łowieckiego. 
 
w zakresie łowiectwa: 
wydałem 3 postanowienia opiniujące roczne plany łowieckie kół łowieckich na lata 2015-
2016. 
 
w zakresie utrzymania cmentarzy: 
podpisałem aneks do Porozumienia w sprawie powierzenia obowiązku utrzymania grobów  
i cmentarzy wojennych, zawartego pomiędzy Gminą Gryfino, a Wojewodą 
Zachodniopomorskim, obowiązujący w 2015 r. 
 
w zakresie komunikacji zbiorowej: 
wydałem 4 postanowienia uzgadniające wydanie zezwoleń na wykonywanie regularnych 
przewozów osób w krajowym transporcie drogowym na liniach komunikacyjnych na obszarze 
Powiatu Gryfińskiego.  

 
W zakresie edukacji i spraw społecznych: 

 
1. Wydałem w dniu 27 lutego 2015 r. zarządzenie Nr 0050.28.2015 w sprawie częściowego 

wyboru ofert na realizację zadań publicznych w drodze zlecenia, w zakresie kultury 
fizycznej. Przyznane zostały dotacje na następujące zadania: 
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NR 
ZADANIA  TYTUŁ ZADANIA  Wybrany oferent 

Kwota na 
realizację 
zadania  

Zadania, na które przyznano dotacje  

KF/01/2015 
Organizacja współzawodnictwa sportowego 
dzieci i młodzieży w zakresie sportów 
strzeleckich. 

Klub Strzelectwa 
Sportowego LOK 

„Regalica” 
23.000 zł 

KF/02/2015 Organizacja współzawodnictwa sportowego 
dzieci i młodzieży w zakresie pływania. 

Uczniowski Klub 
Pływacki „Marlin” 27.000 zł 

KF/05/2015 Organizacja współzawodnictwa sportowego 
dzieci i młodzieży w zakresie kolarstwa. 

Uczniowski Klub 
Sportowy „Energetyk 

Junior” 
14.000 zł 

KF/06/2015 
Organizacja współzawodnictwa sportowego 
w zakresie piłki nożnej seniorów na terenie 
miejscowości Gardno 

Ludowy Klub 
Sportowy 

„Grot” w Gardnie 
13.500 zł 

KF/07/2015 
Organizacja współzawodnictwa sportowego 
w zakresie piłki nożnej dzieci i młodzieży na 
terenie miejscowości Gardno 

Ludowy Klub 
Sportowy 

„Grot” w Gardnie 
14.500 zł 

KF/08/2015 
Organizacja współzawodnictwa sportowego 
dzieci i młodzieży w zakresie sportu 
szachowego. 

Uczniowski Klub 
Sportowy  

„Biały Pion” 
12.500 zł 

KF/09/2015 Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych 
w społecznościach wiejskich. 

Ludowy Klub 
Sportowy „Piast” 11.000 zł 

KF/12/2015 
Organizacja współzawodnictwa sportowego 
dzieci i młodzieży do lat 15 w zakresie piłki 
nożnej na terenie Miasta i Gminy Gryfino. 

Uczniowski Klub 
Sportowy „Energetyk 

Junior” 
80.000 zł 

KF/13/2015 
Organizacja współzawodnictwa sportowego 
dzieci i młodzieży w zakresie kajakarstwa 
i wioślarstwa. 

Klub Sportowy 
„Energetyk” 25.000 zł 

KF/14/2015 Organizacja współzawodnictwa sportowego w 
zakresie piłki ręcznej seniorów. 

Klub Sportowy 
„Energetyk” 67.000 zł 

KF/15/2015 Organizacja współzawodnictwa sportowego 
dzieci i młodzieży w zakresie piłki ręcznej. 

Klub Sportowy 
„Energetyk” 40.000 zł 
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KF/16/2015 
Organizacja współzawodnictwa sportowego w 
zakresie piłki nożnej seniorów i juniorów na 
terenie miasta i Gminy Gryfino. 

Klub Sportowy 
„Energetyk” 188.000 zł 

KF/18/2015 
Organizacja współzawodnictwa sportowego 
dzieci i młodzieży w zakresie gimnastyki 
artystycznej. 

Międzyszkolny Klub 
Sportowy „Hermes” 20.000 zł 

KF/20/2015 Organizacja współzawodnictwa sportowego 
dzieci i młodzieży w zakresie karate. 

Uczniowski Klub 
Sportowy 

„Kamikaze” 
10.000 zł 

 

2. Wydałem w dniu 6 marca 2015 r. zarządzenie Nr 0050.31.2015 w sprawie częściowego 
wyboru ofert na realizację zadań publicznych w drodze zlecenia, w zakresie kultury 
fizycznej. Przyznane zostały dotacje na następujące zadania: 

 

NR 
ZADANIA  TYTUŁ ZADANIA  Wybrany oferent 

Kwota na 
realizację 
zadania  

Zadania, na które przyznano dotacje  

Międzyszkolny Klub 
Sportowy „Hermes” 63.900 zł 

KF/17/2015 Organizacja współzawodnictwa sportowego 
dzieci i młodzieży w zakresie lekkoatletyki. 

Gryfiński Klub 
Sportowy „Delf” 7.100 zł 

Międzyszkolny Klub 
Sportowy „Hermes” 21.500 zł 

KF/19/2015 Organizacja współzawodnictwa sportowego 
dzieci i młodzieży w zakresie triathlonu. 

Gryfiński Klub 
Sportowy „Delf” 21.500 zł 

 

3. Wydałem w dniu 12 marca 2015 r. zarządzenie Nr 0050.34.2015 w sprawie częściowego 
wyboru ofert na realizację zadań publicznych w drodze zlecenia, w zakresie kultury 
fizycznej. Przyznane zostały dotacje na następujące zadania: 

 

NR 
ZADANIA  TYTUŁ ZADANIA  Wybrany oferent 

Kwota na 
realizację 
zadania  

Zadania, na które przyznano dotacje  

KF/03/2015 
Organizacja współzawodnictwa sportowego 
w zakresie piłki nożnej seniorów na terenie
miejscowości Daleszewo. 

Klub Sportowy 
„Odrzanka” 
Radziszewo 

25.000 zł 

KF/04/2015 
Organizacja współzawodnictwa sportowego 
w zakresie piłki nożnej dzieci i młodzieży na 
terenie miejscowości Daleszewo. 

Klub Sportowy 
„Odrzanka” 
Radziszewo 

25.000 zł 
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KF/10/215 
Organizacja współzawodnictwa sportowego 
w zakresie piłki nożnej seniorów na terenie 
miejscowości Pniewo 

Gminny Klub 
Sportowy „Błękit” 

Pniewo 
20.000 zł 

KF/11/2015 
Organizacja współzawodnictwa sportowego 
w zakresie piłki nożnej dzieci i młodzieży na 
terenie miejscowości Pniewo. 

Gminny Klub 
Sportowy „Błękit” 

Pniewo 
15.000 zł 

KF/21/2015 
Organizacja współzawodnictwa sportowego 
w zakresie piłki nożnej oldboyów na terenie 
miasta i gminy Gryfino. 

Klub Sportowy 
Polonia Gryfino 3.000 zł 

 

4. W zakresie ochrony zdrowia: dofinansowałem zajęcia rehabilitacyjne w okresie od           
23 marca 2015 roku do 18 grudnia 2015 roku dla osoby niepełnosprawnej na łączną 
kwotę w wysokości 1.755,00 zł brutto. 

5. W dniu 2 marca 2015 roku podpisałem umowę na realizację projektu „Animator –Moje 
Boisko Orlik 2012”. Umowa dotyczy zatrudnienia 2 osób (Animatorów Sportu) w okresie 
od dnia 2 marca 2015 roku do 30 listopada 2015 roku, którzy będą realizować zajęcia 
sportowe na obiekcie w m. Gardno. Łączny koszt dofinansowania zajęć (50% po stronie 
Gminy Gryfino) – 9.000,00 zł. 

6. Podpisałem umowy na realizację inwestycji pn.: „Budowa dwóch placów zabaw przy 
Szkole Podstawowej Nr 1 w Gryfinie i Zespole Szkół w Gryfinie”. Łączna wartość 
inwestycji – 55.596,00 zł brutto. 

7. Ze środków funduszu sołeckiego zrealizowałem: doposażenie świetlicy wiejskiej, zakup 
materiałów na wykonanie wiaty rekreacyjnej, zagospodarowanie terenów rekreacyjno-
sportowych na łączną kwotę w wysokości 6.386,00 zł brutto. 

8. Wydałem w dniu 17 marca 2015 r. zarządzenie Nr 0050.36.2015 w sprawie planu 
dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych  
w szkołach i przedszkolach Gminy Gryfino, określenia specjalności i form kształcenia, na 
które dofinansowanie jest przyznawane oraz ustalenia maksymalnej kwoty 
dofinansowania w 2015 roku. 

9.  Wydałem w dniu 27 lutego 2015 r. zarządzenie Nr 0050.27.2015 w sprawie wyboru ofert 
na wykonanie zadania publicznego w drodze zlecenia,  zakresu edukacji: 
przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym. W wyniku przeprowadzonego 
konkursu podpisano umowę na zadanie pn. „Prowadzenie świetlic środowiskowych 
(placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego) dla dzieci i młodzieży 
zagrożonej wykluczeniem społecznym. Kwota przeznaczona na realizację zadania – 
80.000 zł (Towarzystwo Przyjaciół Dzieci). 

 
W zakresie spraw organizacyjnych:  

 
1. Wydałem zarządzenie Nr 120.15.2015 z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie powołania 

Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze  
w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych. Do dnia 18 marca br. do UMiG wpłynęło 8 
ofert, z czego 4 oferty spełniły wymagania formalne. Kandydaci zostali zaproszeni na 
rozmowy kwalifikacyjne, które odbędą się w dniu 27 marca br.  

2.  Wydałem zarządzenie Nr 120.9.2015 z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie wprowadzenia 
Rocznego preliminarza dochodów i wydatków oraz Tabeli wysokości dopłat na 
poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej na rok 2015 r. w Urzędzie Miasta i 
Gminy w Gryfinie. 

3. wydałem zarządzenie Nr 120.16.2015 z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie zmiany 
zarządzenia Nr 120.6.2014 z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie wyznaczenia 
Pełnomocnika Administratora Danych Osobowych, Administratora Bezpieczeństwa 
Informacji i Administratora Systemów Informatycznych w Urzędzie Miasta  i Gminy w 
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Gryfinie. Nowym Pełnomocnikiem Administratora Danych Osobowych został Pan Daniel 
Adamczyk. 

4.  Wydałem zarządzenie Nr 120.8.2015 z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie Regulaminu 
Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie. 

5.  Zgodnie z zarządzeniem Nr 0050.12.2015 z dnia 4 lutego 2015r.w sprawie zarządzenia 
wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie Gminy Gryfino na kadencję 2015 – 2019  
w sołectwach – zgodnie z harmonogramem - odbywają się wyborcze zebrania wiejskie.  

6. W dniu 27 lutego 2015 r. zawarłem umowę z firmą Technika IT S.A. z siedzibą  
w Gliwicach w zakresie wsparcia informatycznego oraz asysty technicznej dla potrzeb 
Urzędu Stanu Cywilnego, w związku z wprowadzonymi zmianami w zakresie 
funkcjonowania USC.   

7.  W dniu 27 lutego 2015 r. zawarłem umowę z firmą R-DATA Sp. z o.o. z siedzibą  
w Krakowie w zakresie asysty technicznej oraz aktualizacji oprogramowania  
pn. e-SOD – elektronicznego obieg dokumentów - funkcjonującego w Urzędzie Miasta  
i Gminy w Gryfinie.  

8.   W związku z weryfikacją wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością w dniu 25 marca 
br. przeprowadzony został przegląd Systemu Zarządzania Jakością. Wyniki auditów 
wewnętrznych oraz przegląd dokumentacji systemowej dały pozytywny obraz wdrożenia i 
funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie. Wobec tego zobligowano 
Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością do podjęcia czynności mających na 
celu przeprowadzenie auditu nadzoru. 

9. Wystąpiłem do Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie o zorganizowanie prac    
      interwencyjnych dla 6 osób.  
 

W zakresie obsługi Rady Miejskiej: 
 

1. Wydałem Zarządzenie Nr.120.10.2015 z dnia 3 marca 2015 r. w sprawie określenia 
odpowiedzialnych za realizację uchwał podjętych na sesji w dniu 26 lutego 2015 r. 

2.  Na ostatniej sesji radni zgłosili 40 interpelacji. Pismem z dnia 4 marca 2015 r. określiłem 
odpowiedzialnych za przygotowanie odpowiedzi. 

 
W zakresie działalności Gryfińskiego Domu Kultury: 

 
termin nazwa imprezy miejsce 

19 lutego – 
1 marca 

9. Gryfiński Festiwal Miejsc i Podróży 
Włóczykij 
(spotkania z podróżnikami, koncerty, 
degustacja kuchni świata, kino świata, Bal 
Włóczykija, wystawy, wycieczki, Włóczykij 
Trip Extreme – rajd pieszy na 50 i 100 km) 

Gryfiński Dom Kultury 
budynek byłej piekarni 
Pub Wrota do Sławy 
okolice Gryfina 

27 lutego dodatkowy seans filmowy dla szkół i 
przedszkoli 

Gryfiński Dom Kultury 
Kino Gryf 

6 marca impreza artystyczna z okazji Dnia Kobiet Świetlica Wiejska Zagroda 
W Daleszewie 

6 marca impreza artystyczna z okazji Dnia Kobiet Świetlica Wiejska Pod 
Dębami w Dołgich 

7 marca udział zespołu tańca współczesnego 
Fajber-Flex w XVI Ogólnopolskim 
Konkursie Tańca „Taneczne Miraże”; 
wyróżnienie dla zespołu 

Bydgoszcz 

8 marca wernisaż wystawy kostiumów projektantki 
mody Elżbiety Olszewskiej 

Gryfiński Dom Kultury 
CIT 

8 marca koncert dla kobiet „Anioły i demony” z 
udziałem zespołów wokalnych działających 
w GDK 

Pub u Suszka 
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9-11 marca spotkanie przygotowawcze kadry 
kierowniczej z Francji, Niemiec i Polski - 
koordynatorów projektu III części 
Międzynarodowych Spotkań Artystycznych 
"Kulturalny Trójkąt" 

Gryfiński Dom Kultury 
Pałacyk pod Lwami 

11 marca dodatkowy seans filmowy dla szkół i 
przedszkoli 

Gryfiński Dom Kultury 
Kino Gryf 

14 marca Szachy w Pałacyku. Grand Prix Gryfina 
2015 - turniej trzeci 

Gryfiński Dom Kultury 
Pałacyk pod Lwami 

16 marca dodatkowy seans filmowy dla szkół i 
przedszkoli 

Gryfiński Dom Kultury 
Kino Gryf 

20 marca dodatkowy seans filmowy dla szkół i 
przedszkoli 

Gryfiński Dom Kultury 
Kino Gryf 

20 marca recital Mariana Opani Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 

25 marca obsługa techniczna wykładu Gryfińskiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku 

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 
 

Zaproszenia, spotkania, konferencje Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino:  
 

Data Wydarzenie Miejsce spotkania 
26 lutego Spotkanie z Prezesem PGE  Siedziba PGE 

 w Bełchatowie 
27 lutego Wyborcze zebranie wiejskie sołectwa 

Sobieradz  
Świetlica wiejska  

w Sobieradzu  
28 lutego Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze 

Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. A. 
Zawadzkiego  

aula Gimnazjum, 
 ul. Iwaszkiewicza 70  

2-3 marca Seminarium Wójtów, Burmistrzów 
 i Prezydentów miast woj. 
zachodniopomorskiego  

Kołobrzeg, Hotel Aquarius  

3 marca Wyborcze zebranie wiejskie sołectwa 
Pniewo  

Motel SAGA w Pniewie  

4 marca Wyborcze zebranie wiejskie sołectwa 
Steklno  

kościół w Steklnie  

5 – 6 marca XXI Walne Zgromadzenie Delegatów 
Stowarz. Unii Miasteczek Polskich  

w Centrum Kongresowym 
Międzynarodowych Targów Poznańskich  

Poznań 

5 marca Wyborcze zebranie wiejskie sołectwa Nowe Świetlica w Nowym 
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Czarnowo  Czarnowie  
6 marca Spotkanie w sprawie integracji 

organizacyjnej i taryfowej – projekt pn. 
Wzmacnianie obszaru funkcjonalnego 
poprzez integrację systemu transportu 

publicznego na obszarze Szczecińskiego 
Obszaru Metropolitarnego 

Restauracja ZAMKOWA w 
Szczecinie  

6 marca Wyborcze zebranie wiejskie sołectwa 
Wysoka Gryfińska  

kaplica w Wysokiej 
Gryfińskiej  

7 marca Debata nt. bezpieczeństwa pieszych  
w ruchu drogowym z udziałem GDDKiA , 

władz Gryfina i policji  

Remiza OSP 
 w Radziszewie  

9 marca Wyborcze zebranie wiejskie sołectwa 
Wełtyń  

sala gimnastyczna  
w Wełtyniu  

10 marca Wyborcze zebranie wiejskie sołectwa Wirów Świetlica w Wirowie  
11 marca Walne zebranie członków SSOM  Szczeciński Park Naukowo-

Technologiczny w 
Szczecinie  

11 marca Wyborcze zebranie wiejskie sołectwa 
Chlebowo  

kościół w Chlebowie  

11 marca Czat z Burmistrzem  gabinet Burmistrza  
13 marca Wyborcze zebranie wiejskie sołectwa Stare 

Brynki  
Świetlica w Starych 

Brynkach  
16 marca Wyborcze zebranie wiejskie sołectwa 

Żabnica  
Siedziba Szkoły 

Podstawowej w Żabnicy  
17 marca Spotkanie dot. propozycji współpracy 

/biblioteki, sport szkolny, współzawodnictwo 
dzieci i młodzieży/  

Siedziba Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie  

18 marca Spotkanie z okazji Dnia Kobiet 
zorganizowane przez Stow. Emerytów  

i  Rencistów Policyjnych  

Klub ODYS  

19 marca Spotkanie robocze transgranicznej 
współpracy  

Ratusz w Stralsundzie  
-Niemcy 

19 marca Otwarta Lekcja Historii poświęcona 
Powstaniu Warszawskiemu z udziałem 

naocznych świadków  

Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 2 w 

Gryfinie  
19 marca Wyborcze zebranie wiejskie sołectwa 

Żórawie  
Motel SAGA w Pniewie  

19 marca Wyborcze zebranie wiejskie sołectwa 
Żórawki  

Motel SAGA w Pniewie  

21 marca Oficjalne otwarcie ścieżki pieszo-rowerowej 
Przecław-Kołbaskowo-Rosówek  

Przecław gm. Kołbaskowo  

23 marca Wyborcze zebranie wiejskie sołectwa 
Chwarstnica  

Świetlica wiejska  
w Chwarstnicy 

24 marca Wyborcze zebranie wiejskie sołectwa 
Czepino  

Świetlica w Czepinie  

25 marca Wyborcze zebranie wiejskie sołectwa 
Sobiemyśl  

Świetlica wiejska  

 
 
 

Gryfino, dnia 25 lutego 2015 r.         Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino 
                      Mieczysław Sawaryn 


