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W zakresie gospodarki nieruchomościami i działalności gospodarczej: 
 
1. Przyjęto 179  zgłoszeń do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; 
2. Wydano 6  decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu podziału nieruchomości; 
3. Wydano 5  zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu i poza 

miejscem sprzedaży; 
4. Wydano 1 zezwolenie na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych; 
5. Wydano 1 decyzję o wygaśnięciu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych; 
6. Wydano 244 zaświadczenia potwierdzające przekształcenie z mocy prawa z dniem  

1 stycznia 2019 r. użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych w prawo własności;  
7. Ustalono dla 63 wnioskodawców jednorazową opłatę przekształceniową wraz  

z zastosowaniem 70% bonifikaty;   
8. Wydano 38 zaświadczeń potwierdzające całkowitą spłatę opłaty przekształceniowej; 
9. Wydano 11 zawiadomień o nadaniu numeru porządkowego dla nieruchomości, położonych 

na terenie miasta i gminy Gryfino; 
10.  Wydano  13 zaświadczeń dotyczących nieruchomości; 
11.  Wydano 9 umów dzierżawy  obejmujących  nieruchomości gminne; 
12. Zawarto 3 umowy notarialne o ustanowieniu służebności gruntowych i przesyłu  

w związku  z lokalizacją na gruntach gminnych, urządzeń infrastruktury technicznego  
uzbrojenia terenu – służebności odpłatne – 4.558,00 zł netto; 

13.  Wyznaczono przetarg na sprzedaż nieruchomości gminnej: 
       -  na dzień 13 listopada  2019 r.,  pierwszy przetarg ustny  nieograniczony na sprzedaż  

2 nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 4 m. Gryfino, 
przeznaczonych pod zabudowę usługową z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej 
jednorodzinnej – łączna cena wywoławcza netto 171.000,00 zł 

14. Sprzedano na rzecz najemców 1 lokal mieszkalny za kwotę netto uwzględniającą  
bonifikatę w wysokości 14.413,08  zł; 

15. Zawarto umowy sprzedaży nieruchomości gminnych - 8 działek przeznaczonych pod 
zabudowę mieszkaniową, 1 działka pod zabudowę wielorodzinną oraz 1 działka 
na poprawienie warunków posiadanej nieruchomości - za łączną kwotę netto – 
1.596.830,00 zł. 

 
W zakresie gospodarki nieruchomościami  wydano 3 zarządzenia dotyczące gospodarowania 
mieniem gminnym: 
- w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami konsultacji społecznych dotyczących nadania 
nazw ulic w mieście Gryfino, obręb 4 (teren położony pomiędzy ulicą Jana Pawła II a wschodnią 
granicą miasta) – Zarządzenie Nr 0050.130.2019 z dnia 15.10.2019 r.; 
- w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego 
nieograniczonego nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Pniewo  – 
Zarządzenie Nr 0050.134.2019 z dnia 18.10.2019 r.; 
- w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami konsultacji społecznych dotyczących nadania 
nazw ulic w mieście Gryfino, obręb 4 (w sąsiedztwie ulicy Letniej i Pogodnej, zawartej  
w działkach 466/5, 1429/10,464/7,1429/8,474/1,463/6) – Zarządzenie Nr 0050.135.2019 z dnia 
22.10.2019 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. Trwają prace przy realizacji zadania pn. „Budowa hali sportowo-widowiskowej 
w Gryfinie”. 



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

4. Trwają prace przy realizacji zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej 
wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Piastów 23 w Gryfinie”. 

5. Trwają prace przy realizacji zadania pn. „Przebudowa ulicy Kolejowej w Gryfinie”. 
6. Trwają prace związane z budową sieci wodociągowej na działkach nr 917 i 935 obręb 4 

m. Gryfino oraz budową kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej przy ulicy 
Artyleryjskiej w Gryfinie. 

7. Podpisałem umowę na zadanie pn.: „Rozbiórka mieszkalnego budynku 
wielorodzinnego, zlokalizowanego przy ul. 1 Maja 8 w Gryfinie”. 

8. Podpisałem umowę na zadanie pn.: „Wymiana instalacji elektrycznej w budynku 
komunalnym, zlokalizowanym przy ul. Kościelnej 28 w Gryfinie”. 

9. Podpisałem umowę na zadanie pn.: „Opracowanie projektu przebudowy pomieszczeń 
gospodarczych przy ul. Fabrycznej 4 i 6 w Gryfinie”. 

10. Podpisałem umowę na zadanie pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej 
wewnętrznych instalacji grzewczych w lokalu komunalnym nr 2 zlokalizowanym przy 
ul. Flisaczej 37 w Gryfinie”. 

11. Podpisałem umowę na zadanie pn.: „Opracowanie audytów energetycznych 
dla budynków komunalnych na terenie miasta Gryfino, zlokalizowanych przy 
ul. Kościuszki 2, Łużyckiej 6 i Targowej 11-12”. 

12. Zakończyłem prace związane z wykonaniem odwodnienia budynku mieszkalnego, 
zlokalizowanego przy ul. Kościelnej 18 w Gryfinie. 

13. Zakończyłem prace związane z remontem wiat przystankowych w m. Wełtyń, Dołgie 
i Dębce gmina Gryfino”. 

14. Zakończyłem prace związane z budową przyłącza wodociągowego na terenie działki 
nr 502 w m. Pniewo, gmina Gryfino” w ramach funduszu sołeckiego m. Pniewo. 

15. Zakończyłem prace związane z budową z budową oświetlenia ulicznego w pasach drogi 
na ul. Gryfińskiej i ul. Leśnej na terenie w m. Chwarstnica w ramach funduszu 
sołeckiego m. Chwarstnica oraz w pasach drogi powiatowej na terenie działki nr 39 
w m. Włodkowice, gmina Gryfino. 

16. Zakończyłem prace związane z wykonaniem tablic informacyjnych na drogach 
gminnych w m. Steklno, gmina Gryfino w ramach funduszu sołeckiego m. Steklno. 

17. Zrealizowałem zadanie związane Zakończyłem Remont dwóch pieców kaflowych 
w lokalu komunalnym, zlokalizowanym przy ul. Orląt Lwowskich 5/5 w Gryfinie 

18. Zakończyłem prace związane z wymianą instalacji elektrycznej w lokalach komunalnych 
w Gryfinie przy ul. Łużyckiej 6/4, ul. Słowackiego 1/6 i ul. Mieszka I 25/2. 

19. Zakończyłem prace związane z wykonaniem podjazdu dla osób niepełnosprawnych 
wraz z przebudową ciągów pieszych przy Szkole Podstawowej nr 3 w Gryfinie.  

 
Realizując zadania z zakresu rozwoju (BMI.RR): 
1. Trwają prace związane z realizacją zadania pn. „Wykonanie, wdrożenie i uruchomienie 

nowego portalu gryfino.pl”. 
2. Podpisałem umowy na realizację zadań: 

- „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej Gryfino-
Wełtyń”,  
- „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej: Wełtyń –
Strefa Przemysłowa w Gardnie”. 

3. Złożyłem wniosek o dofinansowanie rewitalizacji średniowiecznych murów obronnych 
w Gryfinie do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie,  

4. Trwają prace związane z realizacją działań promujących nowy System Identyfikacji 
Wizualnej Gminy Gryfino, m.in. wykonanie „wyprawki” dla nowo narodzonych 
mieszkańców Gminy Gryfino.  



5. Podpisałem umowę na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.: 
„Przebudowa ul. Lipowej w m. Wysoka Gryfińska, gmina Gryfino” (inwestycja 
dofinansowana ze środków Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa). 

 
W zakresie planowania przestrzennego i ochrony środowiska: 

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

− 8 decyzji o warunkach zabudowy,  
− 1 decyzję celu publicznego, 
− 3 decyzje w sprawie zmiany decyzji o warunkach zabudowy, 
− 6 postanowień opiniujących wstępne projekty podziału nieruchomości, 
− 19 wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,  
− 43 zaświadczenia z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

2. Sporządziłem 7 opinii w zakresie zgodności planowanych inwestycji z ustaleniami 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

3. Udzieliłem odpowiedzi na 3 wnioski o udostępnienie informacji publicznej. 
 
Realizując zadania z zakresu ochrony środowiska (BMP.ROŚ): 
1. Wydałem: 

− 5 decyzji zezwalających na usunięcie drzew, 
− 3 decyzje na usunięcie drzew z naliczeniem opłat dla Elektrowni Dolna Odra, 
− 1 decyzję wnoszącą sprzeciw zamiarowi usunięcia drzew,  
− 1 decyzję umarzającą postępowanie administracyjne, z uwagi na wycofanie wniosku 
− 1 postanowienie odmawiające wszczęcia postępowania administracyjnego 

w sprawie  zniszczenia orzecha, 
− 6 obwieszczeń do postępowań w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew 

lub krzewów. 
2. Przyjąłem 17 zgłoszeń zamiaru usunięcia drzew i krzewów z terenów nieruchomości 

stanowiących własność osób fizycznych. 
3. Wszcząłem z urzędu postępowanie administracyjne w celu oceny skuteczności 

zachowania żywotności nasadzeń po 3 latach od ich posadzenia. 
4. Wydałem 3 obwieszczenia w sprawie harmonogramu polowań zbiorowych w okresie 

łowieckim 2019/2020 zgłoszone przez: WKŁ DUBLET, Nadodrzańskie Koło Łowieckie i KŁ 
Łoś-Szczecin oraz informacje dla sołtysów poszczególnych sołectw o wywieszeniu 
harmonogramów polowań na tablicach ogłoszeń. 

5. Wydałem decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: 
„Budowa dwóch bloków gazowo-parowych (CCGT) klasy 700 każdy w Elektrowni Dolna 
Odra”. 

6. Wszcząłem postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy 
fotowoltaicznej „DOLNA ODRA PV2” o mocy do 1MWp na terenie Elektrowni Dolna Odra  
w Nowym Czarnowie”. 

7. Przyjąłem zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków. 
8. Na wniosek Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego zaopiniowałem „Projekt 

robót geologicznych dla określenia warunków hydrogeologicznych, w związku 
z zamierzonym wykonywaniem przedsięwzięć mogących negatywnie oddziaływać 
na wody podziemne, w tym powodować ich zanieczyszczenie, dla potrzeb budowy 
drogi krajowej nr 31 na odcinku węzeł Radziszewo A6/31 (z węzłem) – Gryfino. 

9. Rozliczyłem 3 dotacje celowe ze środków finansowych gminy Gryfino na zadania 
z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (zakup kotłów i przydomowych 
biologicznych oczyszczalni ścieków). 



W zakresie gospodarki komunalnej: 
 
W zakresie gospodarki mieszkaniowej: 
1. Wydałem 1 skierowanie do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego; 
2. Wydałem 5 skierowań do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego, 
3. Rozpatrzyłem 2 wnioski o najem lokalu komunalnego; 
4. Rozpatrzyłem 1 wniosek o zamianę lokalu z urzędu; 
5. Rozpatrzyłem 2 wnioski o przyspieszenie przydziału lokalu. 
 
W zakresie ochrony przyrody: 
1. Wystąpiłem do Starosty Gryfińskiego z 2 wnioskami o wydanie zezwolenia na usunięcie 

drzew z nieruchomości gminnych; 
2. Wystąpiłem do Starosty Gryfińskiego z 1 wnioskiem o zmianę decyzji zezwalającej 

na usunięcie drzew z nieruchomości gminnej. 
 
W zakresie gospodarki komunalnej: 
Ustaliłem obowiązkowe przeprowadzenie w dniach 29-30 października 2019 r. powszechnej 
akcji deratyzacyjnej na terenie Gminy Gryfino. 
 
W zakresie gospodarki odpadami: 
1. wystąpiłem do zarządców nieruchomości wielolokalowych z informacją 

przypominającą o zasadach właściwego postępowania z odpadami budowlanymi 
i rozbiórkowymi; 

2. wystąpiłem do placówek edukacyjnych w sprawie utworzenia miejsc do gromadzenia 
zużytych baterii.  

 
W zakresie ochrony zwierząt: 
1. na wnioski opiekunów społecznych wydałem zgodę na sterylizację 2 wolnożyjących 

kotek; 
2. nadałem 1 status opiekuna społecznego wolnożyjących kotów; 
3. podpisałem 1 porozumienie z wolontariuszem socjalizującym bezpańskie psy; 
4. podpisałem aneks do umowy na przetrzymywanie i opiekę nad wolnożyjącymi kotami z 

terenu Gminy Gryfino w 2019 r. 
 
W zakresie utrzymania cmentarzy: 
Wystąpiłem do Wojewody Zachodniopomorskiego z wnioskiem o przekazanie dodatkowych 
środków finansowych na utrzymanie cmentarza wojennego Żołnierzy Armii Radzieckiej w 
2019 r., związanych z konserwacją oświetlenia terenu cmentarza. 
 
W zakresie transportu zbiorowego: 
1. podpisałem aneks do umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu 

zbiorowego; 
2. wydałem 2 postanowienia uzgadniające zmianę zezwoleń na wykonywanie regularnych 

specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym na liniach 
komunikacyjnych na obszarze Powiatu Gryfińskiego. 

 
W zakresie edukacji i spraw społecznych: 

 
1. W dniu 15 października 2019 r. odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino przyznał nagrody za osiągnięcia w pracy 
dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w roku szkolnym 2018/2019 15 dyrektorom, 
22 nauczycielom szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Gryfino oraz  
1 opiekunowi Żłobka Miejskiego w Gryfinie. Podczas uroczystości Burmistrz Miasta  



i Gminy Gryfino przyjął ślubowanie 12 nauczycieli, którzy w sierpniu 2019 r. uzyskali 
stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. 

2. Przekazano dotację z budżetu Gminy Gryfino za miesiąc wrzesień dla Niepublicznego 
Przedszkola Integracyjnego „Iskierka” z oddziałami ogólnodostępnymi i specjalnymi  
w Gryfinie w wysokości 129.159,99 zł .  

3. Przekazano dotację z budżetu Gminy Gryfino za miesiąc październik dla Niepublicznego 
Przedszkola Integracyjnego „Iskierka” z oddziałami ogólnodostępnymi i specjalnymi  
w Gryfinie w wysokości 128.821,80 zł .  

4. Przekazano dotację z budżetu Gminy Gryfino za miesiąc wrzesień dla 3 punktów 
przedszkolnych oraz 1 niepublicznego przedszkola funkcjonujących w miejscowościach 
wiejskich na terenie gminy Gryfino prowadzonych przez Towarzystwa Przyjaciół Dzieci  
w wysokości 26.549,26 zł.  

5. Przekazano dotację z budżetu Gminy Gryfino za miesiąc październik dla 3 punktów 
przedszkolnych oraz 1 niepublicznego przedszkola funkcjonujących w miejscowościach 
wiejskich na terenie gminy Gryfino prowadzonych przez Towarzystwa Przyjaciół Dzieci  
w wysokości 28.953,32 zł.  

6. Przyznano dofinansowanie kosztów kształcenia 6 młodocianych pracowników dla  
5 pracodawców w kwocie 40.240,38 zł. Środki na wypłatę przedmiotowego 
dofinansowania są przekazywane przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty ze 
środków Funduszu Pracy. 

7. Zarządzeniem nr 0050.129.2019 z dnia 15 października 2019 r. Burmistrz Miasta i Gminy 
Gryfino powierzył funkcję Dyrektora Przedszkola Nr 3 im. Kubusia Puchatka Pani 
Małgorzacie Pijance na okres od 16 października 2019 r. do dnia 31 sierpnia 2021 r. 

8. W dniu 25 września 2019 r. wydałem Zarządzenie Nr 0050.122.2019 w sprawie wyboru 
ofert na realizację zadań publicznych w drodze zlecenia, w ramach współpracy  
z organizacjami pozarządowymi.  
W dniu 18 października 2019 r. wydałem Zarządzenie Nr 0050.132.2019 w sprawie 
wyboru ofert na realizację zadań publicznych w drodze zlecenia, w ramach współpracy 
z organizacjami pozarządowymi. 
W związku z powyższym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie zleciłem do realizacji następujące zadania: 
a) „Utrzymanie i konserwacja obiektu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości 

Daleszewo” na kwotę 15.000 zł dla Ludowego Klubu Sportowego „Odrzanka” 
Daleszewo. 

b) „Utrzymanie i konserwacja obiektu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości 
Gardno” na kwotę 15.000 zł dla Ludowego Klubu Sportowego „Grot” w Gardnie. 

c) „Utrzymanie i konserwacja obiektu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości 
Pniewo” na kwotę 15.000 zł dla Gminnego Klubu Sportowego „Błękit” Pniewo. 

d) „Integracja środowisk i osób starszych z sołectwa Daleszewo i okolicznych 
miejscowości” na kwotę 1.300 zł dla Stowarzyszenia Seniorów „Radość”. 

e) „Podejmowanie działań na rzecz seniorów z terenu gminy Gryfino” na kwotę  
5.000 zł dla Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy   
w Gryfinie. 

f) „Podejmowanie działań na rzecz osób niewidomych i niedowidzących z terenu 
gminy Gryfino” na kwotę 6.000 zł dla Polskiego Związku Niewidomych Okręg 
Zachodniopomorski Koło Gryfino. 

g) „Wspieranie i aktywizacja środowiska kobiet po zabiegach onkologicznych piersi” 
na kwotę 3.600 zł dla Stowarzyszenia Amazonek „Ewa” w Gryfinie. 

9. W ramach funduszu sołeckiego zleciłem:  
- Zakup 2 szt. ławek stalowych z oparciem na obiekt sportowo-rekreacyjny 
w miejscowości Dołgie  
- Utwardzenie terenu poprzez wyłożenie 39 m2 kostki typu polbruk na placu zabaw  
w miejscowości Pniewo 



- Zakup i montaż piłkochwytu na placu zabaw w miejscowości Wełtyń 
na łączną kwotę w wysokości – 12437,32 złotych brutto. 

10. W dniu 29 września uczestniczyłem w spektaklu Teatru Kurtyna pod hasłem: „Dzieci 
poznają znaki” zorganizowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie, gdzie 
przy współpracy z Gminnym Centrum Zarządzania Kryzysowego w Gryfinie oraz 
służbami tj. Strażą Miejską w Gryfinie oraz Komendą Powiatową Policji w Gryfinie 
spotkanie poszerzyłem o działania profilaktyczne. Dodatkowo w tym dniu  
przeprowadzona została promocja Budżetu Obywatelskiego Gryfino 2020, podczas 
którego najmłodsi uczestnicy  otrzymali balony natomiast osoby starsze otrzymały 
broszurkę informacyjną dot. jak zagłosować na Budżet Obywatelski Gryfino 2020. 

11. W dniach od 7 do 9 września 2019 r. na terenie Gminy Gryfino przy współpracy                   
z Gminnym Centrum Zarządzania Kryzysowego w Gryfinie oraz Komendą Powiatową 
Policji w Gryfinie przeprowadziłem  zajęcia profilaktyczne o tematyce: „Bezpieczna 
droga do przedszkola”. Działania te były skierowane do wszystkich przedszkolaków 
z naszej gminy a najważniejszym punktem spotkania była nauka bezpiecznego 
przechodzenia przez przejścia dla pieszych. Każde dziecko otrzymało elementy 
odblaskowe oraz dowiedziało się jak prawidłowo z nich korzystać.  

12. W dniu 4 października przy współpracy z Gminnym Centrum Zarządzania Kryzysowego 
w Gryfinie oraz Ochotniczą Strażą Pożarną w Wełtyniu przeprowadziłem spotkanie 
profilaktyczne dla uczniów Szkoły Podstawowej w Gardnie z zakresu udzielania 
pierwszej pomocy oraz promocji jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie 
Gryfino. Uczniowie dowiedzieli się podstawowych zasad udzielanie pierwszej pomocy 
osobom poszkodowanym w różnych zdarzeniach oraz zapoznali się z funkcjonowaniem 
Ochotniczych Straży Pożarnych. 

13. W dniu 6 października przy współpracy z Gminnym Centrum Zarządzania Kryzysowego 
w Gryfinie oraz  Ochotniczą Strażą Pożarną w Radziszewie przeprowadziłem Powiatowe 
Zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z Polski i Niemiec. Dodatkowo w tym dniu  
przeprowadzona została promocja Budżetu Obywatelskiego Gryfino 2020, podczas 
którego najmłodsi uczestnicy  otrzymali balony natomiast osoby starsze otrzymały 
broszurkę informacyjną dot. jak zagłosować na Budżet Obywatelski Gryfino 2020. 

14. W dniu 12 października 2019 roku w Gryfinie na boisku sportowym przy                             
ul. Sportowej w Gryfinie uczestniczyłem w turnieju piłkarskim dla dzieci i młodzieży od 
3 do 14 roku życia. Turniej został zorganizowany przez Pogoń Szczecin (Football 
Schools). Przy współpracy z Gminnym Centrum Zarządzania Kryzysowego w Gryfinie 
oraz Komendą Powiatową Policji w Gryfinie wsparłem wydarzenie w formie 
rozstawienia stoiska edukacyjnego dla dzieci i młodzieży. Razem z funkcjonariuszami 
oraz przedstawicielem referatu dzieci mogły zagrać w grę planszową pn. "Zagraj ze mną 
w bezpieczeństwo" oraz zasiąść za kierownicą radiowozu. Dodatkowo w tym dniu  
przeprowadzona została promocja Budżetu Obywatelskiego Gryfino 2020, podczas 
którego najmłodsi uczestnicy otrzymali balony natomiast osoby starsze otrzymały 
broszurkę informacyjną dot. jak zagłosować na Budżet Obywatelski Gryfino 2020. Każda 
osoba, która pojawiła się przy stoisku, zagrała z nami  w grę i odpowiadała na pytania 
otrzymała zawieszki odblaskowe, kolorowe opaski z numerem alarmowym, magnesy na 
lodówkę z logo Gryfina, lizaki oraz broszurki informacyjne dotyczące bezpieczeństwa.  

15. W dniach od 16 do 17 przy współpracy z Gminnym Centrum Zarządzania  Kryzysowego 
w Gryfinie oraz Komendą Powiatową Policji w Gryfinie przeprowadziłem zajęcia 
profilaktyczne o tematyce: „Kontakt z osoba obcą”.  
Zajęcia zostały przeprowadzone:  
1. Szkoła Podstawowa w Radziszewie, 
2. Szkoła Podstawowa w Żabnicy, 
3. Szkoła Podstawowa w Gardnie, 
4. Szkoła Podstawowa w Chwastnicy. 
Celem spotkań było przedstawienie zagrożeń wynikających z kontaktów z osobą 



nieznajomą.  
16. W dniu 22 października 2019 r. przy współpracy z Gminnym Centrum Zarządzania 

Kryzysowego w Gryfinie oraz Komendą Powiatową Policji w Gryfinie, Komendą 
Powiatową Straży Pożarnej w Gryfinie, Straż Miejską w Gryfinie oraz Ochotniczą Strażą 
Pożarną w Radziszewie przeprowadziłem akcję profilaktyczną pn. „Kierowco 
bezpiecznie przewoź Janka i Olę w foteliku w zapiętych pasach”. Akcja została 
przeprowadzona przy Szkole Podstawowej nr 1 oraz Szkole Podstawowej 
w Radziszewie. Celem akcji było przypomnienie kierowcy jak ważne jest przewożenie 
dzieci w fotelikach samochodowych z zapiętymi pasami, które ratują życie. Kierowcy 
uczestniczący w akcji otrzymali zawieszkę do samochodu z wierszykiem 
profilaktycznym. Łącznie rozdano 300 zawieszek. 

17. W okresie sprawozdawczym wpłynęło do urzędu 25 wniosków o wydanie Karty Dużej 
Rodziny oraz 16 wniosków o wydanie Zachodniopomorskiej Karty Seniora. 

18. W dniach od 20 września 2019 r. do 20 października 2019 r. trwało głosowanie 
na zadania w ramach środków budżetu obywatelskiego do realizacji w 2020 roku. 
Obecnie trwa liczenie i weryfikacja oddanych głosów przez mieszkańców.  

19. Prace społecznie użyteczne na terenie gminy Gryfino wykonywało siedem osób.  
20. 19 października 2019 r. odbył się koncert „Na Okrągło Orkiestra” Baltic Neopolis 

Orchestra w kościele pw. Narodzenia NMP w Gryfinie. 
 

W zakresie spraw organizacyjnych: 
 

1. Wydałem zarządzenie nr 120.66.2019 z dnia 10 października 2019 r. w sprawie powołania 
Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze 
ds. wymiaru podatków lokalnych w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych. W wyniku 
przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego osobą wyłonioną do zatrudnienia 
została Beata Pławuszewska. 

2. Wydałem zarządzenie nr 120.65.2019 z dnia 8 października 2019 r. w sprawie przesyłek 
wpływających do Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie wyłączonych z dekretacji Burmistrza 
Miasta i Gminy Gryfino. Wydanie zarządzenia miało na celu usprawnienie procesu 
obiegu dokumentacji w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie poprzez zmniejszenie 
dokumentacji przekazywanej do dekretacji Burmistrza. 

3. Wydałem zarządzenie nr 120.63.2019 z dnia 30 września 2019 r. w sprawie wyznaczenia 
Koordynatora do spraw dostępności w Urzędzie Miasta i Gminy   
w Gryfinie. Przepisy ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom 
ze szczególnymi potrzebami nałożyła na organ władzy publicznej obowiązek 
wyznaczenia koordynatora do spraw dostępności. Powołany w Urzędzie Miasta i Gminy 
w Gryfinie koordynator posiada niezbędne kwalifikacje i wiedzę fachową, gwarantującą 
wypełnienie postanowień regulacji prawnych w przedmiotowym zakresie. 
Koordynatorem została pani Anna Wójciak.   

4. Wydałem zarządzenie nr 0050.131.2019 z dnia 17 października 2019 r. w sprawie 
zarządzenia wyborów sołtysa w sołectwie Krajnik.  W związku ze złożoną rezygnacją 
z pełnienia funkcji sołtysa należało przeprowadzić kolejne wybory sołtysa  
na kadencję 2019-2024. W dniu 28 października 2019 r. odbyły się wybory i sołtysem 
został pan Sebastian Jazdowski. 

5. podjąłem czynności związane z organizacją wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej 
Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień  
13 października 2019 r. na terenie gminy Gryfino. 

6. Przeprowadziłem procedurę związaną z brakowaniem dokumentów niearchwalnych 
będących na stanie Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie. 

7. Przekazałem do Archiwum Państwowego w Szczecinie materiały archiwalne z latach 
1962 – 1994.    



8. Przygotowuje się do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup  
i dostawę materiałów biurowych dla potrzeb jednostek organizacyjnych gminy Gryfino. 

 
W zakresie działalności Urzędu Stanu Cywilnego i spraw obywatelskich: 

 
W zakresie Urzędu Stanu Cywilnego: 
Sporządziłem: 
- 37 aktów urodzeń,  
- 26 aktów małżeństw,  
- 39 aktów zgonu. 
Przyjąłem  13 uznań ojcostwa.  
Nadałem 31 numerów PESEL. 
Transkrybowałem 4 zagraniczne akty stanu cywilnego.  
Przyjąłem 6 zapewnień o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.   
Wydałem: 
- 1 decyzję o zmianie nazwiska, 
- 594 odpisy z aktów stanu cywilnego, 
- 1 zaświadczeń o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa wyznaniowego, 
- 1 zaświadczenie o uznaniu ojcostwa. 
Dokonałem: 
- 37 zmian w aktach stanu cywilnego, w tym 10 o rozwiązaniu małżeństwa w wyniku 
rozwodu,  
- 196 przypisków w aktach stanu cywilnego,  
- 229 migracji aktów stanu cywilnego do Centralnego Rejestru Stanu Cywilnego. 
Udzieliłem 13 ślubów cywilnych, w tym 4 poza lokalem urzędem stanu cywilnego. 
 
W zakresie spraw obywatelskich: 
Realizacja zadań z zakresu dowodów osobistych  
Przyjąłem 264 wnioski o wydanie dowodu osobistego. Wydałem 304 dowody osobiste. 
Unieważniłem 267 dowodów osobistych, w tym 37 na podstawie zgłoszeń o utracie lub 
uszkodzeniu dokumentu. Udzieliłem odpowiedzi na 6 wniosków o udostępnianie 
dokumentacji związanej z dowodem osobistym.  
 
Realizacja zadań z zakresu ewidencji ludności    
Udzieliłem odpowiedzi na 28 wniosków o udostępnianie danych z rejestru mieszkańców 
lub rejestru PESEL. 
Wydałem na wniosek 89 zaświadczeń o zameldowaniu mieszkańców naszej gminy. 
Dokonałem 201 czynności z zakresu obowiązku meldunkowego. 
Wydałem 1 decyzję o umorzeniu postępowania  w sprawie wymeldowania z miejsca pobytu 
stałego, 14 decyzji o wymeldowaniu z miejsca pobytu stałego. 
 
Realizacja zadań z zakresu spraw wyborczych: 
W związku z zarządzonymi na dzień 13 października 2019 r. wyborami do Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przygotowałem 
do głosowania spisy wyborców oraz przekazałem sprawozdanie do Delegatury Krajowego 
Biura Wyborczego w Szczecinie wskazując:  

1) Liczbę wyborców: 23.967 
2) Liczbę wydanych pełnomocnictw do głosowania: 7 
3) Liczbę wyborców, którym wydano zaświadczenia o prawie do głosowania: 217 
4) Liczbę wysłanych pakietów korespondencyjnych: 0 
5) Liczbę skreślonych ze spisu: 823 
6) Liczbę dopisanych do spisu: 259. 



W zakresie obsługi Rady Miejskiej: 
 

1. Na sesji Rady zostało złożonych 13 interpelacji radnych. Przekazane przez 
Przewodniczącego Rady interpelacje skierowałem do wydziałów merytorycznych celem 
przygotowania odpowiedzi, a ich treść została opublikowana w Biuletynie Informacji 
Publicznej. 

2.  W dniu 2 października 2019 r. wydałem zarządzenie nr 120.64.2019 w sprawie określenia 
odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej, podjętych na sesji w dniu 
26 września 2019 r., a w dniu 17 października 2019 r. – zarządzenie nr 120.67.2019 
w związku z podjętą uchwałą na nadzwyczajnej sesji w dniu 15 października 2019 r.  

 
W zakresie zamówień publicznych: 

 
1. Wszcząłem postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej 

wartości zamówienia poniżej 30 000 euro na zadanie: Budowa oświetlenia parkowego 
na terenie Górki Miłości w Gryfinie. 

2. Rozstrzygnąłem postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej 
wartości zamówienia poniżej 30 000 euro na zadanie: Wykonanie oświetlenia 
awaryjnego ewakuacyjnego w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie przy  
ul. 1 Maja 16. 

3. Unieważniłem postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej 
wartości zamówienia poniżej 30 000 euro na zadanie: Świadczenie usług łączności 
telefonii komórkowej z dostawą aparatów telefonicznych, tabletów oraz mobilnego 
Internetu. 

4. Wszcząłem i unieważniłem postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego  
o szacunkowej wartości zamówienia poniżej 30 000 euro na zadanie: Zakup materiałów 
budowlanych, tj. krawężników betonowych i płyt ażurowych do miejscowości 
Daleszewo, gmina Gryfino. 

5. Wszcząłem postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej 
wartości zamówienia powyżej 30 000 euro na zadanie: Budowa i przebudowa drogi 
gminnej nr 410031Z do miejscowości Steklinko, gmina Gryfino. 

6. Unieważniłem postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej 
wartości zamówienia powyżej 30 000 euro na zadanie: Rozbiórka budynku 
magazynowo-handlowego, zlokalizowanego przy ul. Adama Rapackiego 8 w Gryfinie. 

7. Rozstrzygnąłem postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej 
wartości zamówienia powyżej 30 000 euro na zadania:  
1) Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego i multimedialnego; 
2) Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżek rowerowych:  

Gryfino – Wełtyń i Wełtyń – Strefa Przemysłowa w Gryfinie; 
3) Przebudowa ul. Lipowej w miejscowości Wysoka Gryfińska, gmina Gryfino – etap I; 
4) Rozbiórka mieszkalnego budynku wielorodzinnego, zlokalizowanego przy  

ul. 1 Maja 8 w Gryfinie. 
8. Wydałem: zarządzenie Nr 120.68.2019 w sprawie powołania komisji przetargowej do 

przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: 
„Budowa i przebudowa drogi gminnej nr 410031Z  do miejscowości Steklinko, gmina 
Gryfino”. 

W zakresie działalności Biblioteki Publicznej: 
 
4 października – X Gryfińskie Dyktando o tytuł Gryfińskiego Mistrza Ortografii. Tym razem 
tekst dyktanda dotyczył naszej gminy, jej walorów krajobrazowych i atrakcji turystycznych. 
Nad przebiegiem konkursu czuwała komisja w składzie: Sylwia Mencel, Teresa Sarna, Julia 
Chowańska oraz Artur Cembik.  Wszyscy uczestnicy dyktanda otrzymali pamiątkowe 



upominki. Patronat honorowy nad Gryfińskim Dyktandem sprawował Burmistrz Miasta  
i Gminy Gryfino. Sponsorem była PGE GiEK S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra. 
5 października – V Ogólnopolska Noc Bibliotek pod hasłem "Znajdźmy wspólny język". Noc 
Bibliotek to wielkie święto bibliotek i czytania – ogólnopolska akcja w niekonwencjonalny 
sposób zachęcająca do korzystania z zasobów bibliotek, jako najbardziej otwartych  
i dostępnych instytucji kultury z ofertą dla osób w każdym wieku, miejsc wspólnych, 
łączących ludzi, lokalnych centrów żywej kultury i edukacji. W Gryfinie rozpoczęliśmy  
o godz. 15.00 grami planszowymi dla dzieci i młodzieży, inspirowanymi popularną, 
młodzieżową literaturą Fantasy: „Hobbit”, „Dixit”, „Catan”. Kolejnym wydarzeniem było 
otwarcie wystawy prac artysty malującego ustami – Walerego Siejtbatałowa. Pisze on  
o sobie: „Urodziłem się w 1965 roku w miejscowości Denisovka w Kazachstanie. Po 
ukończeniu szkoły zawodowej do dnia wypadku pracowałem w rodzinnym zakładzie 
fotograficznym. W 1997 r. w wyniku niefortunnego skoku do wody doznałem urazu 
kręgosłupa szyjnego i stałem się osobą niepełnosprawną, bez szansy na powrót do pełni 
zdrowia i sprawności fizycznej. Wystawa prezentowana była w sali konferencyjnej do  
dn. 25 października. Ciekawym przedsięwzięciem była także gra biblioteczna dla dzieci  
i młodzieży. Wieczór atrakcji zakończyła projekcja filmu familijnego pt.: „Ptyś i Bill”.  
10 października – Koncert Jakuba Blokesza. W Gryfińskim Domu Kultury gościliśmy Jakuba 
Blokesza, który wraz z Dominiką Kierpiec-Kontny wykonał koncert zatytułowany: Wiersze 
(pod)różne. Jak stwierdził sam artysta, był to zestaw piosenek różnych, w których mieszają 
się tematy, a także kompozycje - od melodii spokojnych, aż po zadziorne rytmy. Podczas 
trwającego ponad godzinę recitalu, artysta, któremu towarzyszyła nieustannie gitara, 
wykonywał piosenki napisane zarówno przez siebie, jak i innych autorów. Organizatorami 
koncertu byli: Gmina Gryfino, Gryfiński Dom Kultury oraz Biblioteka Publiczna w Gryfinie. 
20 października – XIX Gryfiński Koncert Organowy. W niedzielę, 20 października mogliśmy 
wysłuchać kolejnego, dziewiętnastego już, Gryfińskiego Koncertu Organowego. Tym razem 
w gryfińskiej świątyni wystąpili: Megan Pearl – sopran, Joanna Sadłowska – skrzypce, 
Izabela Krochmal – wiolonczela, a także Mariusz Stankiewicz grający na organach. Podczas 
koncertu można było wysłuchać między innymi utwór Ave Maria różnych kompozytorów, 
utwory z repertuaru Andrei Bocellego, Celine Dion, Franka Sinatry, czy kompozycje Andrew 
Lloyd Webbera. Sponsorem koncertu była PGE GiEK S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna 
Odra. 

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

25 września Z wizytą w bibliotece Starszaki z 
Przedszkola Nr 1 z 
nauczycielkami 

 Głośne czytanie książki „Franklin i książka 
z biblioteki” 

„-‘’ 

 Franklin w bibliotece – zajęcia czytelnicze 
z elementami bajkoterapii 

,,-‘’ 

 Zabawa ruchowa – „Żółwie” „-‘’ 
26 września  Dzieci chcą pokoju – zajęcia wokół książki Joanny 

Papuzińskiej – „Asiunia” 
kl. 4a i 3c z SP nr 1 
z nauczycielkami 

 Dyskusja o książce J.Papuzińskiej – „Asiunia” -,,- 
 Czy wojna jest dla dzieci? ,,-‘’ 
 Projekcja filmików: A więc wojna!, ,Historia 

Harrego i Ahmeda, UNICEF 
,,-‘’ 

 Zagadki z rękawa bibliotekarza -,,’’ 
5 października V NOC BIBLIOTEK  

 Fantastyczne gry planszowe dzieci z rodzicami 



 Gra na końcu świata – gra biblioteczna w oparciu 
o komiks „Bajka na końcu świata” 

,,-‘’ 

 Projekcja filmu „Ptyś i Bill” ,,-‘’ 
8 października  Kolorowa  jesień „Jaskółki” z 

Przedszkola nr 5 z 
nauczycielkami 

 Głośne czytanie i dyskusja „Wesołego Ryjka 
i jesieni” Wojciecha Widłaka 

-,,- 

 Quiz jesienny -,,- 
 Zabawy ruchowe o jesieni przy muzyce -,,- 

12 października 18 października – Dzień Poczty Polskiej  
14 października Głośne czytanie książki Marty Altés – „Jestem 

artystą” 
uczestnicy ze 

Stowarzyszenia 
Osób 

Niepełnosprawny
ch MOST - Koło nr 

1 w Gryfinie 
16 października Co mam kieszonce? Wyobraźnię! Czytanie książki 

obrazkowej Iwony Chmielewskiej – „W kieszonce” 
„Kaczuszki” z 

Przedszkola nr 2 z 
nauczycielkami 

 Poznajmy się! Mówią na mnie biblioteka -,,- 
 Co kryje moja kieszonka? – zajęcia plastyczne -,,- 

18 października Głośne czytanie książki Przemysława 
Wechterowicza – „Być jak tygrys” oraz dyskusja 
o cechach tygrysa 

„Kreciki” z 
Przedszkola nr 5 z 
nauczycielkami 

 Wesołe zabawy -,,- 
 „Jakim jestem zwierzątkiem?”-zajęcia plastyczne -,,- 

22 października Poznajmy się! Mówią na mnie biblioteka „Motylki” ” z 
Przedszkola nr 2 z 
nauczycielkami 

 Teatrzyk KAMISHIBAI – „Czułość” Antoina 
Guilloppé i „Na straganie” Jana Brzechwy 

 
-,,- 

24 października Czy umiemy słuchać innych? – zajęcia z edukacji 
emocjonalnej na podstawie książki Doerrfelda 
Cori – „A królik słuchał” 

„Jeżyki” z 
Przedszkola nr 1 z 
nauczycielkami 

 Dyskusja o książce Cori Doerrfelda „A królik 
słuchał” 

 
-,,- 

25 października  Dzień Kundelka  
 

Filia biblioteczna w Chwarstnicy: 
24  września -  dwie lekcje biblioteczne - Praca z encyklopedią ogólną i tematyczną. ( kl. 5) 
26 września - warsztaty o ekologii – „Czym jest recykling? Jakie kłopoty miała mała żabka?”  
( kl. 0) 
7 października - warsztaty o ekologii „Czym jest recykling? Jakie kłopoty miała mała 
żabka?” ( kl. 3 ) 
16 października - lekcja katalogowania. Wyjazd do Filii Naukowej i Biblioteki Publicznej  
w Gryfinie. (kl. 4) 
21 października - warsztaty o ekologii „Czym jest recykling? Jakie kłopoty miała mała 
żabka?” ( kl. 1) 
25 października - zajęcia biblioterapeutyczne (kl. 6). 
 
 



Filia biblioteczna w Pniewie: 
28 października – zajęcia biblioterapeutyczne w Środowiskowym Domu Samopomocy 
w Gryfinie. 

W zakresie działalności Gryfińskiego Domu Kultury: 
 

termin nazwa imprezy Miejsce 
26 września przedpołudniowy seans filmowy dla 

szkół/przedszkoli (org. Krzysztof 
Wawrzyniak) 

Gryfiński Dom Kultury 
- Kino Gryf 

27 września przedpołudniowy seans filmowy dla 
szkół/przedszkoli (org. Krzysztof 
Wawrzyniak) 

Gryfiński Dom Kultury 
- Kino Gryf 

28 września obsługa techniczna (Joanna Macioszek, 
Stanisław Fabjańczuk) spektaklu dla dzieci 
(org. Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Gryfinie) 

Gryfiński Dom Kultury  
- sala widowiskowa 

28 września pokaz spektaklu „Pora ReLaksu” Teatru 
Tańca EGO VU (instr. Eliza Hołubowska) w 
cyklu „Polski taniec” w ramach projektu 
„Polska - znaki szczególne" 
dofinansowanego przez Ministerstwo 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 
ramach Kultury Dostępnej 

Teatr Kana W Szczecinie 

30 września przedpołudniowy seans filmowy dla 
szkół/przedszkoli (org. Krzysztof 
Wawrzyniak) 

Gryfiński Dom Kultury 
- Kino Gryf 

30 września organizacja (Jakub Kasprzyk) 1. warsztatów 
dla dzieci w ramach projektu Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego pt. „W 
krainie stuletnich baśni” przygotowanych 
we współpracy z Zamkiem Książąt 
Pomorskich w Szczecinie (obsługa 
techniczna Stanisław Fabjańczuk) 

Gryfiński Dom Kultury 
- sala Lech 

1 października dwa przedpołudniowe seanse filmowe dla 
szkół/przedszkoli (org. Krzysztof 
Wawrzyniak) 

Gryfiński Dom Kultury 
- Kino Gryf 

2 października obsługa techniczna  (Stanisław Fabjańczuk) 
uroczystości inauguracji roku 
akademickiego 2019/2019 w Gryfińskim 
Uniwersytecie Trzeciego Wieku 

Gryfiński Dom Kultury  
- sala widowiskowa 

2 października obsługa techniczna  (Stanisław Fabjańczuk) 
dalszego ciągu uroczystości inauguracji 
roku akademickiego 2019/2019 w Gryfińskim 
Uniwersytecie Trzeciego Wieku 

Gryfino, restauracja 
Arkadia 

3 października obsługa techniczna  (Stanisław Fabjańczuk) 
szkolenia przedwyborczego (org. UMiG 
Gryfino) 

Gryfiński Dom Kultury  
- sala widowiskowa 

4 października 6. spotkanie (dwie tury) w ramach 
Interdyscyplinarnego Programu Edukacji 
Medialnej i Społecznej KinoPrzedszkole  
(projekcje filmów połączone z prelekcją 
pedagogów) (org. Monika Drabik, obsługa 

Gryfiński Dom Kultury  
- sala widowiskowa 



techniczna Stanisław Fabjańczuk)) 
4 października spotkanie z Jackiem Gołuchem, 15-letnim 

mistrzem świata w warcabach 100-
polowych osób niepełnosprawnych (org. 
Marlena Gwiazda-Gielnik) 

Gryfiński Dom Kultury  
- filia w Świetlicy 
Wiejskiej 
w Drzeninie 

4-10 
października 

udział tancerzy Teatru Tańca EGO VU (instr. 
Eliza Hołubowska) w międzynarodowym 
projekcie musicalowym „Let's Change” 

Schloss Bröllin / Niemcy 

5 października współorganizacja (Jakub Kasprzyk) 
otwartych warsztatów dla dzieci pt. „Bliżej 
opery” w ramach projektu Opery na Zamku 
w Szczecinie  (obsługa techniczna Stanisław 
Fabjańczuk) 

Gryfiński Dom Kultury  
- sala widowiskowa 

5 października premiera rockowego musicalu pt. „Till 
Ulenspiegel - eine Liebe für Fladern” z 
udziałem tancerzy Teatru Tańca EGO VU 
(instr. Eliza Hołubowska) 

Uckermärkische Bühnen 
Schwedt / Niemcy 

5 października Eliza Hołubowska odebrała Nagrodę „Pro 
Arte” Marszałka Województwa 
Zachodniopomorskiego 

Opera na Zamku w 
Szczecinie 

6 października obsługa techniczna (Stanisław Fabjańczuk) 
Powiatowych Zawodów Młodzieżowych 
Drużyn Pożarniczych z Polski i Niemiec 

Stadion Miejski w 
Gryfinie 

7 października organizacja (Jakub Kasprzyk) 2. warsztatów 
dla dzieci w ramach projektu Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego pt. „W 
krainie stuletnich baśni” przygotowanych 
we współpracy z Zamkiem Książąt 
Pomorskich w Szczecinie (obsługa 
techniczna Stanisław Fabjańczuk) 

Gryfiński Dom Kultury 
- sala Lech 

8 października dwa przedpołudniowe seanse filmowe dla 
szkół/przedszkoli (org. Krzysztof 
Wawrzyniak) 

Gryfiński Dom Kultury 
- Kino Gryf 

10 października przedpołudniowy seans filmowy dla 
szkół/przedszkoli (org. Krzysztof 
Wawrzyniak) 

Gryfiński Dom Kultury 
- Kino Gryf 

10 października 
obsługa techniczna (Stanisław Fabjańczuk) 
przedsięwzięcia „55 dzieci – 55 drzewa” (org. 
Gmina Gryfino) 

Gryfino 

10 października obsługa techniczna (Stanisław Fabjańczuk) 
koncertu „Wiersze (pod)różne” Jakuba 
Blokesza (org. Biblioteka Publiczna w 
Gryfinie i Gmina Gryfino) 

Gryfiński Dom Kultury  
- sala widowiskowa 

12 października 5. turniej klasyfikacyjny na IV i V kategorię 
szachową (org. Krzysztof Rudnicki) 

Gryfiński Dom Kultury 
- filia w Pałacyku pod 
Lwami 

12 października szkoleniowa impreza na orientacje dla 
dzieci i opiekunów ze szkół w Kliniskach 
Wielkich, Goleniowie i Białuniu 
(prowadzenie Kamilla Gadomska) 

okolice Gryfina 

15 października obsługa techniczna (Stanisław Fabjańczuk) Gryfiński Dom Kultury  



uroczystości z okazji Dnia Edukacji 
Narodowej (org. Gmina Gryfino) 

- sala widowiskowa 

17 października współorganizacja XIX Powiatowej 
Prezentacji Życia Twórczego Osób 
Niepełnosprawnych i Przyjaciół pt. 
"Dookoła Brzechwy" (obsługa techniczna 
Stanisław Fabjańczuk) 

Gryfiński Dom Kultury  
- sala widowiskowa 

19 października 44. Rajd Parasolowy - wyjazd do Barlinka 
(org. Kamilla Gadomska) 

Barlinek 

19 października premiera spektaklu "Szeherezada, czyli 
disco-polo live w Gryflisie!" Grupy 
Teatralnej Gliptykos (reż. Maria Piznal) 

Gryfiński Dom Kultury  
- sala widowiskowa 

19-20 
października 

współorganizacja (Monika Drabik) 
Gryfińskiego Festiwalu Smaków Świata 
(obsługa: Joanna Macioszek, Piotr 
Ostrowski) 

Gryfino, 
pl. Księcia Barnima I 

20 października drugi pokaz spektaklu "Szeherezada, czyli 
disco-polo live w Gryflisie!" Grupy 
Teatralnej Gliptykos (reż. Maria Piznal) 

Gryfiński Dom Kultury  
- sala widowiskowa 

21 października organizacja (Jakub Kasprzyk) 3. warsztatów 
dla dzieci w ramach projektu Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego pt. „W 
krainie stuletnich baśni” przygotowanych 
we współpracy z Zamkiem Książąt 
Pomorskich w Szczecinie (obsługa 
techniczna Stanisław Fabjańczuk) 

Gryfiński Dom Kultury 
- sala Lech 

24 października współorganizacja (Jakub Kasprzyk, Krzysztof 
Wawrzyniak) projekcji filmu „Kresy” 

Gryfiński Dom Kultury 
- Kino Gryf 

25 października trzeci pokaz spektaklu "Szeherezada, czyli 
disco-polo live w Gryflisie!" Grupy 
Teatralnej Gliptykos (reż. Maria Piznal) 

Gryfiński Dom Kultury  
- sala widowiskowa 

26 października obsługa techniczna (Joanna Macioszek, 
Stanisław Fabjańczuk) spektaklu dla dzieci 
(org. Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Gryfinie) 

Gryfiński Dom Kultury  
- sala widowiskowa 

26 października 
XXI Szachowe Grand Prix Gryfina 2019 - 
turniej 8. (org. Krzysztof Rudnicki) 

Gryfiński Dom Kultury 
- filia w Pałacyku pod 
Lwami 

27 października czwarty pokaz spektaklu "Szeherezada, czyli 
disco-polo live w Gryflisie!" Grupy 
Teatralnej Gliptykos (reż. Maria Piznal) 

Gryfiński Dom Kultury  
- sala widowiskowa 

28 października organizacja (Jakub Kasprzyk) 4. warsztatów 
dla dzieci w ramach projektu Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego pt. „W 
krainie stuletnich baśni” przygotowanych 
we współpracy z Zamkiem Książąt 
Pomorskich w Szczecinie (obsługa 
techniczna Stanisław Fabjańczuk) 

Gryfiński Dom Kultury 
- sala Lech 

31 października 27. Noc Grozy. Gryfińskie Spotkania z 
Horrorem (org. Krzysztof Wawrzyniak) 

Gryfiński Dom Kultury 
- Kino Gryf 

 
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 (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 
27 września Gryfino Święto Zespołu Szkół 

Ponadpodstawowych w Gryfinie 
Burmistrz 
Mieczysław Sawaryn 

28 września Gryfino Spektakl profilaktyczny "Dzieciaki 
poznają znaki" 

Zastępca Burmistrza 
Paweł Nikitiński 

2 października Gryfino 10-lecie  Gryfińskiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku oraz uroczysta 
inauguracja roku akademickiego 
2019/2020 

Sekretarz Ewa 
Sznajder 

2 października Chojna Uroczysta Msza Święta  - Akt 
Intronizacji Najświętszego Serca Pana 
Jezusa 

Burmistrz 
Mieczysław Sawaryn 

3 października Szczecin IV Spotkanie Komitetu Sterującego 
Projektu pn. Budowa Szczecińskiej 
Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem 
istniejących odcinków linii kolejowych 
Nr 406.273.351" 

Zastępca Burmistrza 
Tomasz Miler  

4 października Gryfino X Dyktando o tytuł Gryfińskiego Mistrza 
Ortografii 

Sekretarz Ewa 
Sznajder 

4 października Daleszewo Dzień Seniora oraz 15. rocznica 
działalności Stowarzyszenia Seniorów 
"Radość" 

Burmistrz 
Mieczysław Sawaryn 

5 października Gryfino 87. Masowe Biegi Przełajowe  Burmistrz 
Mieczysław Sawaryn 

6 października Gryfino Powiatowe Zawody Młodzieżowych 
Drużyn Pożarniczych z Polski i Niemiec 

Zastępca Burmistrza 
Paweł Nikitiński 

10 października Gryfino Obchody Dnia Zdrowia Psychicznego w 
Środowiskowym Domu Samopomocy w 
Gryfinie 

Burmistrz 
Mieczysław Sawaryn 
Zastępca Burmistrza 
Paweł Nikitiński 

10 października Gryfino Akcja 1 dziecko 1 drzewo Burmistrz 
Mieczysław Sawaryn 

10 października Gryfino Jesienny Piknik Integracyjny w 
Przedszkolu nr 2 w Gryfinie 

Sekretarz Ewa 
Sznajder 

11 października Gryfino 40. rocznica utworzenia Wolnych 
Związków Zawodowych Pomorza 
Zachodniego - organizowana przez 
Oddział IPN w Szczecinie 

Burmistrz 
Mieczysław Sawaryn 
Zastępca Burmistrza 
Paweł Nikitiński 



11 października Gryfino Uroczystość z okazji Dnia Edukacji 
Narodowej w I Liceum 
Ogólnokształcącym w Gryfinie 

Burmistrz 
Mieczysław Sawaryn 
 

12 października Gardno Obchody Dnia Edukacji Narodowej oraz 
ślubowanie klas pierwszych w Szkole 
Podstawowej w Gardnie 

Burmistrz 
Mieczysław Sawaryn  
 

15 października Gryfino Uroczystości gminne z okazji Dnia 
Edukacji Narodowej 

Burmistrz 
Mieczysław Sawaryn  
Zastępca Burmistrza 
Paweł Nikitiński 

15 października Gryfino Dzień Seniora w Dziennym Domu 
„Senior +” w Gryfinie 

Burmistrz 
Mieczysław Sawaryn  

16 października Gryfino Uroczyste spotkanie z okazji Dnia 
Edukacji Narodowej - ZNP Sekcja 
Emerytów i Rencistów w Gryfinie  

Burmistrz 
Mieczysław Sawaryn  
 

16 października Szczecin Posiedzenie Zarządu SSOM Burmistrz 
Mieczysław Sawaryn  

18 października Steklno Zarybianie Jeziora Steklno Burmistrz 
Mieczysław Sawaryn 

18 października Gryfino Jubileusz Złotych, Diamentowych i 
Kamiennych Godów pożycia 
małżeńskiego 

Burmistrz 
Mieczysław Sawaryn  
Zastępca Burmistrza 
Paweł Nikitiński 

19 października Gryfino Podsumowanie 3 lat działalności 
Gryfińskiego Stowarzyszenia 
Ratowniczego  

Sekretarz Ewa 
Sznajder  

19 października Gryfino Koncert Baltic Neopolis Orchestra Sekretarz Ewa 
Sznajder 

20 października Gryfino Gryfiński Koncert Organowy Sekretarz Ewa 
Sznajder 

21-23 
października 

Kazimierz 
Dolny 

Spotkanie podsumowujące prace 3 
sieci tematycznych Partnerskiej 
Inicjatywy Miast – mobilność, 
rewitalizacja, jakość powietrza – 
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 

Zastępca Burmistrza 
Tomasz Miler 

22 października Gryfino Posiedzenie Gminnego Zespołu 
Zarządzania Kryzysowego oraz 
wręczenie nowego sprzętu dla 
Ochotniczych Straży Pożarnych z 
terenu Gminy Gryfino 

Burmistrz 
Mieczysław Sawaryn  
Zastępca Burmistrza 
Paweł Nikitiński 

23 października Gardno Uroczystość Patriotyczna 
upamiętniająca "Bohaterów II Wojny 
Światowej" w ramach projektu "Walka, 
Wolność, Solidarność" w Szkole 
Podstawowej w Gardnie 

Sekretarz Ewa 
Sznajder 

23 października Gryfino Konferencja z okazji 100-lecia 
powstania Policji Państwowej 
w Komendzie Powiatowej Policji 
w Gryfinie 

Komendant Straży 
Miejskiej Roman 
Rataj 

24 października Gryfino Uroczystość z okazji Dnia Seniora - 
Gryfiński Klub Seniora 

Sekretarz Ewa 
Sznajder 

25 października Sobiemyśl Pasowanie na przedszkolaka w Punkcie Burmistrz 



Przedszkolnym TPD Mieczysław Sawaryn  
 

25 października Chwarstnica Pasowanie na przedszkolaka w Punkcie 
Przedszkolnym TPD 

Burmistrz 
Mieczysław Sawaryn  
 

26 października Gryfino Spektakl profilaktyczny "Bądź sobą" Zastępca Burmistrza 
Paweł Nikitiński 

28 października Krajnik Wybory Sołtysa w Krajniku Zastępca Burmistrza 
Tomasz Miler 

 
 
Gryfino, dnia 30 października 2019 r.   Burmistrz Miasta i Gminy 
             Mieczysław Sawaryn 


