INFORMACJA
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
Z REALIZACJI ZADAŃ W OKRESIE
OD 24 STYCZNIA 2019 DO 27 LUTEGO 2019

LUTY 2019

W zakresie gospodarki nieruchomościami i działalności gospodarczej:
1. Przyjęto 155 zgłoszeń do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
2. Wydano 5 decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu podziału nieruchomości;
3. Wydano 7 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu i poza
miejscem sprzedaży;
4. Wydano 6 decyzji o wygaśnięciu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
5. Wydano 70 zaświadczeń potwierdzających przekształcenie z mocy prawa z dniem
1 stycznia 2019 r., użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych, w prawo
własności;
6. Wydano 3 zawiadomienia o nadaniu numeru porządkowego dla nieruchomości,
położonych na terenie miasta i gminy Gryfino;
7. Zawarto 2 umowy notarialne o ustanowieniu służebności gruntowych i przesyłu
w związku z lokalizacją na gruntach gminnych, urządzeń infrastruktury technicznego
uzbrojenia terenu – służebności odpłatne – 1.260,00 zł netto;
6. Wydano 14 zaświadczeń dotyczących nieruchomości;
7. Wydano 132 umowy dzierżawy oraz 2 umowy użyczenia obejmujące nieruchomości
gminne.
W zakresie gospodarki nieruchomościami
gospodarowania mieniem gminnym.
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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 związane z rewitalizacją centrum Gryfina - przebudowa Pl. Ks. Barnima I
w Gryfinie, opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej”.
3. Trwają prace związane z wykonaniem dokumentacji projektowej rewitalizacji murów
obronnych od strony południowej Starego Miasta na odcinku od rzeki Odry do ulicy
Kościelnej w Gryfinie”.
4. Trwają prace przy realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 412505Z, tj. ulic
Iwaszkiewicza i 11 Listopada w Gryfinie”.
5. Trwają prace przy realizacji zadania pn. „Budowa hali sportowo-widowiskowej
w Gryfinie.”
6. Trwają prace przy realizacji zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej Szkoły
Podstawowej nr 3 im. Noblistów Polskich w Gryfinie”.
7. Trwają prace przy realizacji zadania pn. „Przebudowa ulic: Sportowa i Akacjowa
w Daleszewie.”
8. Podpisałem umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
na rozbudowę drogi krajowej nr 31 na odcinku Czepino-Gryfino”.
9. Podpisałem umowę na zadanie pn. „Przebudowa wewnętrznych dróg tj. ulic: Fredry
i Miłosza w Gryfinie” wraz z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru.
10. Podpisałem umowę na opracowanie dokumentacji projektowej instalacji
klimatyzacyjnej pomieszczeń przeznaczonych na potrzeby administracji w budynku
przy ul. Parkowej 3 w Gryfinie”.
11. Podpisałem umowę na opracowanie dokumentacji projektowej Modernizacji
istniejącego Skateparku przy ul. Sportowej w Gryfinie realizowanego w ramach Budżetu
Obywatelskiego w 2019 r.

12. Podpisałem umowę na zadanie pn. „Wymiana instalacji elektrycznej i wodnokanalizacyjnej w wielorodzinnym mieszkalnym budynku komunalnym, zlokalizowanym
przy ul. Szczecińskiej 52 w Gryfinie”.
13. Podpisałem umowę na zadanie pn. „Budowa instalacji grzewczych i gazowych
w mieszkalnych lokalach komunalnych na terenie miasta i gminy Gryfino”.
Realizując zadania z zakresu rozwoju (BMI.RR):
1. Zrealizowałem zadanie pn. „Przygotowanie projektu, opracowanie dostarczonych
tekstów, przygotowanie do druku oraz druk 100 szt. Broszur informacyjnych dot.
inwestycji drogowej realizowanej w ramach projektu Budowa infrastruktury technicznej
w celu poprawy funkcjonowania i wzrostu konkurencyjności MŚP w rejonie drogi
krajowej nr 31, ul. Pomorska w Gryfinie”.
2. Złożyłem sprawozdanie z wykorzystania dotacji na zadanie „Przebudowa drogi gminnej
nr 412505Z, tj. ulicy: Iwaszkiewicza i 11 Listopada w Gryfinie” przyznanej w ramach
Rządowego Programu na Rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez
Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej”.
3. Ogłosiłem otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w drodze zlecenia,
z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój
przedsiębiorczości.
4. Trwają prace związane z realizacją zadania pn.: „Budowa pochylni dla osób
niepełnosprawnych w Parku Miejskim w Gryfinie”.
5. Przygotowałem wniosek o dofinansowanie wraz ze studium wykonalności dla zadania
pn. „Rewitalizacja centrum Gryfina – przebudowa Placu Księcia Barnima I w Gryfinie”.
6. Złożyłem wniosek o zwiększenie zakresu rzeczowego projektu pn. Rewaloryzacja Parku
Miejskiego w Gryfinie oraz terenu Górki Miłości i terenu przy ulicy Opolskiej i Kołłątaja.
W zakresie planowania przestrzennego i ochrony środowiska:
Realizując zadania z zakresu planowania przestrzennego (BMP.RP):
1. Wydałem:
− 15 decyzji o warunkach zabudowy,
− 3 decyzje w sprawie zmiany decyzji o warunkach zabudowy,
− 1 decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
− 5 postanowień opiniujących wstępne projekty podziału nieruchomości,
− 17 wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
− 12 zaświadczeń z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
2. Udzieliłem odpowiedzi na trzy wnioski o udostępnienie informacji publicznej.
3. Wystąpiłem o uzgodnienia i o wyrażenie opinii o projekcie Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino.
Realizując zadania z zakresu ochrony środowiska (BMP.ROŚ):
1. Wydałem:
− 5 decyzji zezwalających na usunięcie drzew lub krzewów,
− 1 decyzję wnoszącą sprzeciw do zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew (2 cisów),
− 1 decyzję umarzającą postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia
na usunięcie drzewa,
− 1 decyzję w sprawie rozłożenia na raty części opłaty za usunięcie drzew,
− 3 zaświadczenia o braku sprzeciwu dot. zamiaru usunięcia drzew z terenu
nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych.
2. Przyjąłem 19 zgłoszeń zamiaru usunięcia drzew i krzewów z terenów nieruchomości
stanowiących własność osób fizycznych.

3. Wszcząłem postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "SANWILL Skup złomu i metali kolorowych",
planowanego do realizacji na działce nr 58/6 w obrębie Gardno.
4. Realizując obowiązek sprawozdawczy przekazałem Marszałkowi Województwa
Zachodniopomorskiego informację za 2018 r. w zakresie korzystania ze środowiska –
zakupu paliw do samochodów służbowych Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.
5. Zaopiniowałem „Projekt robót geologicznych dla wykonania piezometru nr 3B/2
monitoringu lokalnego na obszarze składowiska odpadów paleniskowych Elektrowni
Dolna Odra ”.
6. Zweryfikowałem 37 wniosków o udzielenie dotacji celowych ze środków finansowych
gminy Gryfino, przeznaczonych na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska
i gospodarki wodnej.
W zakresie gospodarki komunalnej:
W zakresie gospodarki mieszkaniowej:
1. Wydałem 1 skierowanie do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego;
2. Wydałem 5 skierowań do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego;
3. Rozpatrzyłem 5 wniosków o przydział lokalu komunalnego;
4. Rozpatrzyłem 1 wniosek o zamianę lokalu z urzędu;
5. Rozpatrzyłem 3 wnioski o przyspieszenie przydziału lokalu socjalnego;
6. Sporządziłem i opublikowałem na portalu sprawozdawczym GUS sprawozdanie
statystyczne SG-01 cz. 3, dotyczące gospodarki mieszkaniowej i komunalnej Gminy
Gryfino w 2018 r.
W zakresie ochrony przyrody:
1. Wystąpiłem do Starosty Gryfińskiego z 5 wnioskami o wydanie zezwolenia na usunięcie
drzew lub krzewów z nieruchomości gminnej;
2. W ramach bieżącego utrzymania zieleni na terenach gminnych zleciłem usunięcie 26
drzew oraz wykonanie cięć sanitarnych i pielęgnacyjnych 11 drzew;
3. Wystąpiłem do Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
z 1 wnioskiem o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa z terenu gminnego
wpisanego do rejestru zabytków,
4. Wydałem zgodę posiadaczowi nieruchomości gminnej na usunięcie drzew z jej terenu;
5. Sporządziłem i opublikowałem na portalu sprawozdawczym Głównego Urzędu
Statystycznego sprawozdanie statystyczne SG-01 cz. 2, dotyczące leśnictwa i ochrony
środowiska Gminy Gryfino w 2018 r.
W zakresie ochrony zwierząt:
1. Wydałem zgodę na sterylizację/kastrację 40 wolnożyjących kotów;
2. Dokonałem zakupu sprzętu specjalistycznego z przeznaczeniem dla opiekunów
wolnożyjących kotów;
3. Przyjąłem do realizacji 71 wniosków na wykonanie usług sterylizacji i kastracji psów
i kotów posiadających właściciela.
W zakresie gospodarki komunalnej:
1. Przekazałem Głównemu Urzędowi Statystycznemu zestawienie zbiorników
bezodpływowych na terenie Gminy Gryfino na potrzeby planowanego „Narodowego
spisu powszechnego ludności i mieszkań 2021 r.”;
2. Zawarłem 10 indywidualnych umów na świadczenie usług dystrybucji energii
elektrycznej do obiektów gminnych.

W zakresie gospodarki odpadami:
1. Zleciłem uprzątnięcie 2 „dzikich wysypisk odpadów”;
2. Przyjąłem 2 zgłoszenia włączenia do sytemu gospodarowania odpadami komunalnymi
pojemników do gromadzenia odpadów stanowiących własność posiadaczy
nieruchomości.
W zakresie transportu zbiorowego:
1. Wydałem 1 postanowienie uzgadniające wydanie zezwolenia na wykonywanie
regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym na linii
komunikacyjnej na obszarze Powiatu Gryfińskiego;
2. Przekazałem zawiadomieniem do Starosty Gryfińskiego, jako organu właściwego,
wniosek o przeniesienie przystanku autobusowego.
W zakresie edukacji i spraw społecznych:
1. Przekazano dotację z budżetu Gminy Gryfino za miesiąc luty dla Niepublicznego
Przedszkola Integracyjnego „Iskierka” z oddziałami ogólnodostępnymi i specjalnymi
w Gryfinie w wysokości 126.514,38 zł .
2. Przekazano dotację z budżetu Gminy Gryfino za miesiąc luty dla 3 punktów
przedszkolnych oraz niepublicznego przedszkola funkcjonujących w miejscowościach
wiejskich na terenie gminy Gryfino prowadzonych przez Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
w wysokości 30.705,53 zł.
3. W dniu 28 stycznia 2019 r. wydałem zarządzenie Nr 0050.15.2019 w sprawie
harmonogramu czynności oraz kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020
do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych
szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gryfino.
4. Złożyłem wniosek do Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie o skierowanie 15 osób
bezrobotnych do wykonywania prac społecznie użytecznych na terenie Gminy Gryfino
w dniach od 4.03.2019 do 31.10.2019.
5. W 2019 roku wpłynęło do urzędu 56 wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny oraz 27
wniosków o Zachodniopomorską Kartę Seniora.
6. W dniu 7 lutego 2018 roku wydałem Zarządzenie Nr 0050.19.2019 w sprawie ogłoszenia
otwartego
konkursu
ofert
na
realizację
zadania
publicznego
w drodze zlecenia z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi. Zadanie
zostało ogłoszone z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób
niepełnosprawnych. Kwota przeznaczona z budżetu gminy: 25.000 zł
7. W dniu 12 lutego 2018 roku wydałem Zarządzenie Nr 0050.20.2019 w sprawie ogłoszenia
otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w drodze zlecenia z zakresu
kultury fizycznej.
8. W dniu 14 lutego 2018 roku wydałem Zarządzenie Nr 0050.22.2019 w sprawie ogłoszenia
otwartego
konkursu
ofert
na
realizację
zadania
publicznego
w drodze zlecenia z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi. Zadanie
zostało ogłoszone z zakresu kultury. Kwota przeznaczona z budżetu gminy: 10.000 zł.
9. Prowadziłem bieżące działania informacyjne gminy.
W zakresie spraw organizacyjnych:
1. Wydałem zarządzenie nr 120.14.2019 z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie Regulaminu
przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego
tę służbę w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie. Dotychczasowe zapisy Regulaminu były
zbyt sformalizowane. Doświadczenie związane z organizowaniem służby
przygotowawczej dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie umożliwiło
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przygotowanie nowego Regulaminu uwzględniającego uwagi i sugestie kierowników
komórek organizacyjnych w zakresie funkcjonowania służby przygotowawczej
w urzędzie.
Wydałem zarządzenie nr 120.13.2019 z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zapewnienia
pracownikom okularów korygujących wzrok stosowanych przy obsłudze monitorów
ekranowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie. Sporządzenie nowego zarządzenia
podyktowanie było potrzebą aktualizacji dotychczasowych zapisów.
Wydałem zarządzenie nr 120.8.2019 z dnia 7 lutego 2019 r. zmieniające zarządzenie Nr
120.31.2018 w sprawie ustalenia opiekunów dla sołectw gminy Gryfino oraz określenia
zakresu ich obowiązków. Zmiany personalne w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie
spowodowały konieczność wskazania innych pracowników Urzędu na opiekunów
sołectw gminy Gryfino.
Rozstrzygnąłem nabory na wolne stanowiska urzędnicze: w Wydziale Finansowo
– Księgowym najlepszą kandydatką okazała się Gabriela Tołpa, w Wydziale Podatków i
Opłat Lokalnych Agnieszka Jewsiej, a w Wydziale Planowania Przestrzennego i Ochrony
Środowiska Justyna Chatkowska.
Zgodnie z wdrożonym w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie Systemem Zarządzania
Jakością przygotowałem ankiety dotyczące poznania opinii mieszkańców na temat
jakości usług świadczonych przez Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie.
Zgodnie z wdrożonym w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie Systemem Zarządzania
Jakością przygotowałem plan szkoleń na 2019 dla pracowników Urzędu Miasta
i Gminy w Gryfinie.
Podjąłem czynności w zakresie brakowania dokumentacji znajdującej się
w archiwum zakładowym Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.
Przystąpiłem do realizacji zamówienia publicznego o wartości poniżej 30.000 euro na
„Zakup i dostawę gadżetów reklamowo – promocyjnych dla potrzeb Urzędu Miasta
i Gminy w Gryfinie”.
W zakresie działalności Urzędu Stanu Cywilnego i spraw obywatelskich:

Urząd Stanu Cywilnego
Sporządziłem:
- 30 aktów urodzeń,
- 2 akty małżeństw,
- 41 aktów zgonu.
Przyjąłem 14 uznań ojcostwa.
Nadałem 28 numerów PESEL.
Transkrybowałem 8 zagranicznych aktów stanu cywilnego.
Przyjąłem 15 zapewnień o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.
Wydałem:
- 2 decyzje o zmianie nazwiska,
- 7 zaświadczeń o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa wyznaniowego,
- 1 zaświadczenie o stanie cywilnym,
- 749 odpisów z aktów stanu cywilnego.
Dokonałem:
- 42 zmiany w aktach stanu cywilnego, w tym 7 o rozwiązaniu małżeństwa w wyniku
rozwodu,
- 175 przypisków w aktach stanu cywilnego,
- 459 migracji aktów stanu cywilnego do Centralnego Rejestru Stanu Cywilnego.

Udzieliłem 2 ślubów cywilnych.

Referat Spraw Obywatelskich
Realizacja zadań z zakresu dowodów osobistych
Przyjąłem 508 wniosków o wydanie dowodu osobistego.
Wydałem 265 dowodów osobistych.
Unieważniłem 476 dowodów osobistych, w tym 73 na podstawie zgłoszeń o utracie lub
uszkodzeniu dokumentu.
Udzieliłem odpowiedzi na 14 wniosków o udostępnianie dokumentacji związanej
z dowodem osobistym.
Realizacja zadań z zakresu ewidencji ludności
Udzieliłem odpowiedzi na 24 wnioski o udostępnianiu danych z rejestru mieszkańców.
Wydałem na wniosek 136 zaświadczeń o zameldowaniu mieszkańców naszej gminy.
Dokonałem 135 czynności z zakresu obowiązku meldunkowego.
Wydałem 2 decyzje orzekające wymeldowanie z miejsca pobytu stałego, 1 decyzję
orzekającą odmowę wymeldowania z miejsca pobytu stałego.
W ramach umowy z firmą Geo-System Sp z o.o. z Warszawy przekazałem 9.798 punktów
adresowych w celu weryfikacji ich z bazą adresową udostępnianą w internecie przez
oprogramowanie e-Gmina.
W zakresie obsługi Rady Miejskiej:
1. W dniu 28 stycznia 2019 r. wpłynęło pismo Przewodniczącego Rady, przekazujące
38 interpelacji radnych, które zostały złożone w trakcie sesji w dniu 24 stycznia.
Interpelacje przekazałem do wydziałów merytorycznych celem przygotowania
odpowiedzi, a ich treść została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej.
2. W dniu 30 stycznia wydałem zarządzenie nr 120.7.2019 w sprawie określenia
odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej, podjętych na sesji w dniu
24 stycznia 2019 r.
W zakresie zamówień publicznych:
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) Transport około 5 000 m3 ziemi z miejscowości Wełtyń do Gryfina, gmina Gryfino.
2. Rozstrzygnąłem postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej
wartości zamówienia poniżej 30 000 euro na zadania:
1) Świadczenie usług pocztowych;
2) Budowa instalacji grzewczych i gazowych w mieszkalnych lokalach komunalnych na
terenie miasta i gminy Gryfino;
3) Unieszkodliwianie azbestu z terenu Gminy Gryfino;
4) Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej pn. „Rozbudowa drogi
krajowej nr 31 na odcinku Czepino – Gryfino”;
5) Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji istniejącego Skateparku przy
ul. Sportowej w Gryfinie;
6) Pełnienie funkcji inspektora nadzoru na zadaniu: „Przebudowa wewnętrznych dróg,
tj. ulic Aleksandra Fredry i Czesława Miłosza w Gryfinie”.
3. Wszcząłem i rozstrzygnąłem postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
o szacunkowej wartości zamówienia poniżej 30 000 euro na zadania:
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1) Zakup i dostawa środków czystości;
2) Opracowanie dokumentacji projektowej instalacji klimatyzacyjnej pomieszczeń
przeznaczonych na potrzeby administracji w budynku przy ul. Parkowej 3
w Gryfinie.
Wszcząłem i unieważniłem (do dnia składania ofert nie wpłynęła żadna oferta) dwa
postępowania 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 Metropolitalnej.
Unieważniłem (wadium wniesione przez Wykonawcę wpłynęło na rachunek
Zamawiającego po terminie składania ofert), a następnie po raz drugi wszcząłem
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej wartości
zamówienia powyżej 30 000 euro na zadanie: Poprawa efektywności energetycznej
wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Piastów 23 w Gryfinie.
Rozstrzygnąłem postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej
wartości zamówienia powyżej 30 000 euro na zadanie: Budowa oświetlenia ulicznego
na ulicach Klonowej, Bukowej i Dębowej w miejscowości Pniewo, gmina Gryfino.
Wydałem zarządzenie Nr 120.9.2019 z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie powołania
komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego na zadanie: „Poprawa efektywności energetycznej wielorodzinnego
budynku mieszkalnego położonego przy ul. Piastów 23 w Gryfinie”.
W zakresie działalności Biblioteki Publicznej:
Formy promocji książki oraz inne rodzaje działalności oddziału dla dzieci i młodzieży:
Data

25 stycznia
28 stycznia

Tematy i formy pracy

Uczestnicy

BIBLIOFERIADA 2019
Ferie – czas zimowego szaleństwa!
Bezpieczne
ferie
–
postępowania w okresie ferii

kodeks

Latające origami – samoloty

29 stycznia

Mam odwagę was poznać! – zajęcia
biblioterapeutyczne o integracji i
poznaniu grupy do tekstu „Bajka o
olbrzymie” z „Historii pięknych”
Dyskusja o książce Dagmar Geisler –
„Nie pójdę z nieznajomym”
Koło Fortuny
Twister, piłkarzyki
Znajdź kogoś, kto…
Papierowe origami – laurka
karbowana, żabka
Chrząszcze w trzcinie – językowe
wygibasy
RoboLand – warsztaty robotyki LEGO

Liczba
uczest
ników

Forma

gazetka
ścienna
pogadanka

uczestnicy
od 8 do 12
lat
-,,-

18

-,,-

18

warsztaty
twórcze
biblioterapia

-,,-

18

DKK

-,,-,,-

18
8
16
16
6

konkurs
inna forma
inna forma
warsztaty
twórcze
konkurs

10

warsztaty

18

30 stycznia

31 stycznia

1 lutego

4 lutego

5 lutego

6 lutego

7 lutego

8 lutego

15 lutego

Każdy ma jakiegoś bzika, czyli Dzień
Talentów
Kolekcja znaczków i aparatów
fotograficznych p.Henryka Tabaki
Storytelling – snucie opowieści
Odpowiedzialny opiekun zwierząt –
zajęcia edukacyjne przeprowadzone
przez p. Jolę Witowską
Twister, piłkarzyki
RoboLand – warsztaty robotyki LEGO

10

edukacyjne
inna forma

16

prelekcja

17
17

konkurs
warsztaty
edukacyjne

8
10

Lapbooki, czyli robimy książki na
kolanach
Czytanie i dyskusja o książce
Przemysława Wechterowicza „Proszę
mnie przytulić”
Mandale na winylach

18

konkurs
warsztaty
edukacyjne
warsztaty
edukacyjne
DKK

Twister
Madagaskar: z wizytą u króla Juliana; W
pustyni i w puszczy: śladami Stasia i
Nel – spotkanie z podróżnikiem
Piotrem Kowalczykiem
Karaoke
D jak drewno. Z natury doskonałe i z
lasu – warsztaty z Urszulą Czapiewską z
Nadleśnictwa Gryfino
Spotkania z historią II Wojny Światowej
– prelekcja kolekcjonera Damiana
Knopa
Lapbook - zróbmy książkę na kolanach

18
18
dzieci 8-12
lat

5
17

10
16

konkurs
warsztaty
edukacyjne

18

prelekcja

16

warsztaty
twórcze
prelekcja
warsztaty
edukacyjne

Prasa w Polsce - warsztaty
dziennikarskie

16
16

Storytelling – warsztaty kreatywnego
pisania
Kalambury
Zwierzaki domowe - nasi pupile :
spotkanie z weterynarzem Maciejem
Racinowskim
Ich dwoje to woje – warsztat z
komiksem „Woje Mirmiła” z serii Kajko
i Kokosz
Zabawy ruchowe KLANZA
Warsztaty czytelnicze wokół książki
„Tsatsiki i Mamuśka” Moni Nilsson
Nowe media w naszym życiu –
spotkanie z Youtuberem „Mike TV”
Walentynkowy Teatrzyk Cieni

15
15
15

dzieci z

warsztaty
twórcze
Konkurs
2. prelekcje

warsztaty
twórcze
konkurs
prelekcja

16

warsztaty
twórcze

16
16
16

inne formy
spotkanie z
książką
prelekcja

6

mała forma

21 lutego
22 lutego

Głośne czytanie książki Iwony
Chmielewskiej – „Dwoje ludzi”
BibRoboty I – warsztaty robotyki z
TwójRobot.pl
Głośne czytanie i dyskusja o książce
Cori Doerrfed – „A królik słuchał”

mamami
-,-

6

8-12 lat

10

3-latki
„Myszki” z
Przedszkola
nr 5 im.
Calineczki

21

teatralna
spotkanie z
książką
warsztaty
edukacyjne
DKK

22 lutego Biblioteka Publiczna w Gryfinie rozpoczęła współpracę ze Środowiskowym
Domem Samopomocy w Gryfinie. Pracownik Filii Bibliotecznej w Pniewie – Aneta
Wiśniewska, zapoczątkowała cykl spotkań biblioterapeutycznych. Biblioterapia, jako dział
arteterapii, wykorzystuje użycie wyselekcjonowanych materiałów czytelniczych, jako
pomocy terapeutycznej w medycynie i psychiatrii, a także poradnictwa w rozwiązywaniu
problemów osobistych poprzez ukierunkowane czytanie.
Ponadto w poszczególnych filiach bibliotecznych odbywał się szereg zorganizowanych
zajęć podczas ferii zimowych.
W zakresie działalności Gryfińskiego Domu Kultury:
termin
nazwa imprezy
24 stycznia dodatkowy seans filmowy dla
szkół/przedszkoli (org. Krzysztof Wawrzyniak)
25 stycznia dodatkowy seans filmowy dla
szkół/przedszkoli (org. Krzysztof Wawrzyniak)
26 stycznia obsługa techniczna (Stanisław Fabjańczuk)
pokazu bajki organizowanego przez Ośrodek
Pomocy Społecznej w Gryfinie
26 stycznia Dzień Babci i Dziadka - występ Klary Gmiter i
Kapeli Ludowej Gardnianki (instr. Zygmunt
Rosiński) (org. Danuta Świderek)
28 stycznia Półkolonie zimowe dla dzieci z gminy Gryfino
- 8 lutego w Gryfinie i Gardnie (org. Irena Perlik)
28 stycznia „Przezimuj z nami” - dwutygodniowy cykl
- 8 lutego warsztatów artystycznych w czasie ferii
zimowych prowadzonych przez instruktorów
Gryfińskiego Domu Kultury
28 stycznia „Przezimuj z nami” - dwutygodniowy cykl
- 8 lutego zajęć i warsztatów artystycznych w czasie ferii
zimowych prowadzonych przez instruktorów
Gryfińskiego Domu Kultury
1 lutego pokaz dwóch bajek: „Lodowa kraina” i „Cyrk
leśnych robaczków” w wykonaniu aktorów
teatru z Krakowa
3 lutego pokaz spektaklu „Spotkanie po latach” w
wykonaniu Teatru Eliksir (instr. Janusz
Janiszewski) w Moryniu
9 lutego pokaz spektaklu „Spotkanie po latach” w

miejsce
Gryfiński Dom Kultury
Kino Gryf
Gryfiński Dom Kultury
Kino Gryf
Gryfiński Dom Kultury
sala widowiskowa
Gryfiński Dom Kultury
Świetlica Wiejska
w Sobieradzu
Gryfiński Dom Kultury
Pałacyk pod Lwami,
Szkoła Podstawowa
w Gardnie
Gryfiński Dom Kultury,
Pałacyk pod Lwami
Gryfiński Dom Kultury
świetlice wiejskie
Gryfiński Dom Kultury
sala widowiskowa
Miejski Ośrodek Kultury
w Moryniu
Świetlica Wiejska

12 lutego

13 lutego
16 lutego
16 lutego
21 lutego
- 3 marca

22 lutego
24 lutego

26 lutego

wykonaniu Teatru Eliksir (instr. Janusz
Janiszewski) w Żelechowie
2. spotkanie (dwie tury) w ramach
Interdyscyplinarnego Programu Edukacji
Medialnej i Społecznej KinoPrzedszkole
(projekcje filmów połączone z prelekcją
pedagogów) (org. Monika Drabik)
dodatkowy seans filmowy dla
szkół/przedszkoli (org. Krzysztof Wawrzyniak)
obsługa techniczna (Stanisław Fabjańczuk)
pokazu bajki organizowanego przez Ośrodek
Pomocy Społecznej w Gryfinie
Szachowe Grand Prix Gryfina 2019. Turniej 1.
(org. Krzysztof Rudnicki)
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)
wieczór autorski Jerzego Romaniuka, aktora
Teatru Eliksir (instr. Janusz Janiszewski) w
Szczecinie
obsługa techniczna (Stanisław Fabjańczuk)
akcji Nazywam się Miliard w Gryfinie
organizowanej przez Ośrodek Pomocy
Społecznej w Gryfinie
Miejsko-gminne eliminacje Małego Konkursu
Recytatorskiego (org. Dorota KrutelewiczSobieralska)

w Żelechowie
Gryfiński Dom Kultury
sala widowiskowa

Gryfiński Dom Kultury
Kino Gryf
Gryfiński Dom Kultury
sala widowiskowa
Gryfiński Dom Kultury
Pałacyk pod Lwami
Gryfino i okolice

Dom Kultury 13 Muz
w Szczecinie
Nabrzeże Miejskie
w Gryfinie
Gryfiński Dom Kultury
Pałacyk pod Lwami

We wskazanym okresie instruktorzy Gryfińskiego Domu Kultury oraz świetlic wiejskich
prowadzili działalność artystyczną i edukacyjną z podopiecznymi, a także zajęcia w ramach
współpracy z Gryfińskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku (teatralne, plastyczne, 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
25 stycznia

Miejsce
Gryfino

26 stycznia

Gryfino

Wydarzenie
Odprawa Roczna Komendy Powiatowej
Policji w Gryfinie
Spektakl profilaktyczny „Gadająca
niespodzianka”

Uczestniczył/a
Komendant Roman
Rataj
Zastępca
Burmistrza Paweł

27 stycznia

Gryfino

29 stycznia

Warszawa

31 stycznia

Gryfino

1 lutego

Gryfino

10 lutego

Gryfino

11 lutego

Gryfino

16 lutego

Czepino

Bal Charytatywny Koła Polskiego
Stowarzyszenia na rzecz Osób z
Niepełnosprawnością Intelektualną w
Gryfinie

18 lutego

Urząd Miasta
i Gminy w
Gryfinie

Uroczystość podpisania umów
dotyczących realizacji dwóch inwestycji
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i
Autostrad Oddział Szczecin: budowy
obwodnicy Gryfina oraz budowy
obwodnicy Czepina, Daleszewa i
Radziszewa.

21 lutego

Gryfino

Inauguracja 13. Gryfińskiego Festiwalu
Miejsc i Podróży "Włóczykij"

22 lutego

Szczecin

24 lutego

Gryfino

Uroczyste przekazanie do eksploatacji
instalacji katalitycznego odazotowania
spalin w Elektrociepłowni Pomorzany
Finał akcji One Billion Rising – Nazywam
się Miliard

Gryfino, dnia 27 lutego 2019 r.

Walne zgromadzenie sprawozdawcze
PZW Koło nr 18 w Gryfinie
Spotkanie w Ministerstwie
Infrastruktury w sprawie dróg
strategicznych
Konferencja podsumowująca realizację
projektu pn. "Budowa infrastruktury
technicznej w celu poprawy
funkcjonowania i wzrostu
konkurencyjności MŚP w rejonie drogi
krajowej 31, ul. Pomorska w Gryfinie"
Impreza Karnawałowa w Dziennym
Domu Senior +
Statutowe zebranie Polskiego Związku
Pszczelarzy, Koło Pszczelarzy w Gryfinie
79. Rocznica I Masowej Deportacji
Polaków na Sybir - uroczystości gminne

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

Burmistrz Miasta i Gminy
Mieczysław Sawaryn

