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CZERWIEC 2018 
 



W zakresie gospodarki nieruchomościami i działalności gospodarczej: 
 

1. przyjęto 120 zgłoszeń do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, 
2. wydano 2 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu 

 i poza miejscem sprzedaży, 
3. wydano 6 zezwoleń na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych, 
4. wydano 6 decyzji o wygaśnięciu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, 
5. wydano 2 decyzje w sprawie zatwierdzenia projektu podziału nieruchomości, 
6. wydano 7 zawiadomień o nadaniu numeru porządkowego dla nieruchomości, 

położonych na terenie miasta i gminy Gryfino, 
7. zawarto 3 umowy notarialne o ustanowieniu służebności gruntowej i przesyłu  

w związku  z lokalizacją na gruncie gminnym, urządzeń infrastruktury technicznego  
uzbrojenia terenu – służebność odpłatna – 3.790,00 zł netto, 

8. wydano  91 umów obejmujących dzierżawę nieruchomości gminnych, 
9. sprzedano na rzecz najemców 1 lokal mieszkalny za kwotę netto 6.669,27 zł, 
10. sprzedano w drodze przetargu lokal użytkowy za kwotę – 191.900,00 zł, 
11. ustanowiono aktem notarialnym odpłatną służebność przechodu i przejazdu  

za łączną kwotę netto 15.820,00 zł, której płatność rozłożona została na 16 rat 
miesięcznych, 

12. wyznaczono przetargi na sprzedaż mienia gminnego: 
- na dzień 27 czerwca 2018 r., piąty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 
nieruchomości gruntowej oznaczonej nr 201/26 o pow. 0,2138 ha, położonej w obrębie 
ewidencyjnym Wełtyń II, przeznaczonej pod zabudowę wielorodzinną z usługami 
wbudowanymi w parterze – cena wywoławcza  netto 145.000,00 zł. 
- na dzień 14 sierpnia trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości 
gruntowej oznaczonej nr 235/4 o pow. 1,2026 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym  
nr 1 m. Gryfino, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną – cena 
wywoławcza  netto 710.000,00 zł. 
 

W zakresie gospodarki nieruchomościami wydano 3 zarządzenia dotyczące 
gospodarowania mieniem gminnym w sprawie: 

  - ustalenia ceny wywoławczej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 
nieruchomości, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino – Zarządzenie 
Nr 0050.68.2018 z dnia 13.06.2018 r., 

  - ustalenia ceny nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej nr działki 356/3, 
położonej w obrębie ewidencyjnym nr 4 m. Gryfino, przeznaczonej do sprzedaży 
w drodze bezprzetargowej – Zarządzenie Nr 0050.70.2018 z dnia 14.06.2018 r., 

  - ustalenia ceny nieruchomości gruntowych niezabudowanych, oznaczonych numerami 
działek 221/4 i 221/6, położonych w obrębie ewidencyjnym Wełtyń II, przeznaczonych do 
sprzedaży w drodze bezprzetargowej – Zarządzenie Nr 0050.72.2018 z dnia  
14.06.2018 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. Podpisałem umowę na opracowanie dokumentacji projektowych budowy i przebudowy 
instalacji grzewczej oraz gazowej w lokalach komunalnych przy ul. Szkolnej 15/3 
w Żabnicy oraz ul. Gryfińskiej 97/3 w Daleszewie. 



3. Podpisałem umowę na zadanie pn.: „Rozbiórka budynku gospodarczego (kotłowni)  
w miejscowości Stare Brynki, gmina Gryfino” wraz z pełnieniem funkcji inspektora 
nadzoru inwestorskiego. 

4. Podpisałem umowę na zadanie pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Lipowej  
w miejscowości Pniewo, gmina Gryfino” wraz z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru 
inwestorskiego. 

5. Zleciłem remont pieca kaflowego w lokalu komunalnym w Gryfinie przy ul. Armii 
Krajowej 30/2. 

6. Podpisałem umowę na zadanie pn. „Wymiana instalacji elektrycznej w wielorodzinnym 
mieszkalnym budynku komunalnym, zlokalizowanym przy ul. Armii Krajowej 10 
w Gryfinie”. 

7. Zrealizowałem zadanie pn. „Wymiana instalacji elektrycznej w lokalu komunalnym  
w Gryfinie przy ul. Bolesława Chrobrego 54/9”. 

8. Zrealizowałem zadanie pn. „Wykonanie systemu alarmu włamania, kontroli ppoż, 
zasilania 230 V oraz dodatkowego oświetlenia parkingu dla potrzeb budynku po byłej 
Komendzie Policji w Gryfinie, zlokalizowanego przy ul. Grunwaldzkiej 9. 

9. Zrealizowałem zadanie budowy sieci wodociągowej zlokalizowanej na działkach 
200/16, 197/10 w obrębie Wełtyń 2.  

10. Zakończyłem realizację zadania „Montaż rampy dla osób niepełnosprawnych w Żłobku 
Miejskim w Gryfinie”. 

11. Zleciłem prace związane z montażem części paneli ogrodzeniowych w Żłobku Miejskim 
w Gryfinie. 

 
Realizując zadania z zakresu rozwoju (BMI.RR): 
1. Otrzymałem decyzję o zwiększeniu dofinansowania na realizację projektu pn.: 

Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Gryfinie oraz Górki Miłości i terenu przy ul. Opolskiej  
i Kołłątaja. 

2. Podpisałem umowę z wykonawcą na realizację zadania pn.: Zaprojektowanie, 
wykonanie, dostawę i montaż pięciu jednostronnych tablic informacyjnych na potrzeby 
realizacji projektu: „Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Gryfinie oraz terenu Górki 
Miłości i terenu przy ulicy Opolskiej i Kołłątaja”,  współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej przez Europejski Fundusz Spójności w ramach Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. 

3. Otrzymałem decyzję o przyznaniu dofinansowania na realizację projektu 
pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 412505Z tj. ulicy Iwaszkiewicza i 11 Listopada 
Gryfinie” w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności 
Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej. 

4. Podpisałem  umowę z Wykonawcą na realizację zadania dofinansowanego ze środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „Szkoła bez barier             
– wymiana posadzki podłogowej korytarza szkolnego na parterze w budynku Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących, przy ul. Niepodległości 16 w Gryfinie” wraz z pełnieniem 
funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego. 

 
W zakresie planowania przestrzennego i ochrony środowiska: 

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

− 12 decyzji o warunkach zabudowy,  
− 1 decyzję w sprawie zmiany decyzji o warunkach zabudowy, 
− 3 postanowienia opiniujące wstępne projekty podziału nieruchomości, 
− 13 wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,  
− 23 zaświadczenia z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 



2. Wyłożyłem do publicznego wglądu, na okres od 11 czerwca 2018 r. do 6 lipca 2018 r., 
projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino 
w obrębach nr 2 miasta Gryfino oraz Wełtyń II – tereny produkcyjno-usługowe wraz 
z prognozą oddziaływania na środowisko. 

3. Wystąpiłem o uzgodnienia i o wyrażenie opinii o projekcie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino w obr. Pniewo - teren 
Elektrowni Dolna Odra. 

4. Zleciłem rzeczoznawcy majątkowemu sporządzenie analizy zmiany wartości 
nieruchomości dla potrzeb ustalenia opłaty, o której mowa w art. 36 ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tzw. opłaty planistycznej), dla 
nieruchomości oznaczonej numerem 363/2 w obr. 4 miasta Gryfino.  

5. W dniu 27 czerwca br. odbyło się posiedzenie Gminnej Komisji Urbanistyczno - 
Architektonicznej. Komisja opiniowała projekt Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta i Gminy Gryfino wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko.  

 
Realizując zadania z zakresu ochrony środowiska (BMP.ROŚ): 
1. Wydałem 8 decyzji dotyczących zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów. 
2. Wydałem 2 decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach: 

− dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW Dolna Odra 
na dz. nr 118/39 obręb Pniewo, Gm. Gryfino”, 

− dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa hali produkcyjnej wyrobów stalowych – wiat 
rolniczych, silosów zbożowych, magazynów, maszyn i urządzeń rolniczych” w m. 
Chwarstnica. 

3. Zleciłem wykonanie badań ścieku opadowego na odbiorniku oraz na wylocie z sieci 
kanalizacji deszczowej, do operatu wodnoprawnego na wprowadzanie wód opadowych 
i roztopowych z obszaru osiedla Taras Północ w Gryfinie. 

4. Zleciłem opracowanie operatu wodnoprawnego na wprowadzanie wód opadowych 
i roztopowych z obszaru osiedla Taras Północ w Gryfinie wraz z wykonaniem badań 
fizyko-chemicznych. 

5. Przyjąłem jedno zgłoszenie rozpoczęcia eksploatacji przydomowej oczyszczalni 
ścieków na potrzeby własne gospodarstwa domowego. 

6. Przyjąłem do realizacji kolejne trzy wnioski o demontaż, odbiór, transport 
i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest 

 
W zakresie gospodarki komunalnej: 

 
w zakresie gospodarki mieszkaniowej: 
1. wydałem 6 skierowań do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego, 
2. wydałem 2 skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego, 
3. wydałem 2 skierowania do zawarcia umowy najmu pomieszczenia tymczasowego, 
4. rozpatrzyłem 1 wniosek o przydział lokalu komunalnego, 
5. rozpatrzyłem 1 wniosek o przyspieszenie przydziału lokalu z socjalnego, 
6. sporządziłem projekt listy mieszkaniowej na okres 2018/2019 r. 
 
w zakresie ochrony przyrody: 
1. dokonałem obsady letniej miasta kwiatami jednorocznymi, 
2. wystąpiłem do Starosty Gryfińskiego z 1 wnioskiem o wydanie zezwolenia na usunięcie 

drzew lub krzewów z nieruchomości gminnej, z rygorem natychmiastowej 
wykonalności, 



3. wystąpiłem do Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
z 1 wnioskiem o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu gminnego wpisanego 
do rejestru zabytków, 

4. wydałem 2 zgody na usunięcie drzew oraz wykonanie cięć pielęgnacyjno-sanitarnych 
z nieruchomości gminnych, 

5. dokonywałem na bieżąco zakupów paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarek 
ze środków funduszu sołeckiego. 

 
w zakresie gospodarki komunalnej: 
1. rozpocząłem uzgodnienia z PKP w sprawie ustanowienia na dworcu kolejowym 

w Gryfinie szaletu publicznego, 
2. dokonałem zakupu 6 tablic ogłoszeniowych ze środków funduszu sołeckiego. 
 
w zakresie cmentarzy: 
zawarłem umowę w sprawie bieżącego utrzymania cmentarza żołnierzy Armii Radzieckiej 
w Gryfinie. 
 
w zakresie ochrony zwierząt: 
1. przyjąłem do realizacji 8 wniosków na wykonanie usług sterylizacji i kastracji psów 

i kotów posiadających właściciela – obecnie nowe wnioski nie są przyjmowane z uwagi 
na wyczerpanie środków przeznaczonych na 2018 r. 

2. wyraziłem opiekunom społecznym zgody na sterylizację 4 wolnożyjących kotek, 
3. nadałem 1 status opiekuna społecznego w zakresie opieki nad wolnożyjącymi kotami.  

 
W zakresie edukacji i spraw społecznych: 

 
1. Przekazano dotację z budżetu Gminy Gryfino za miesiąc czerwiec dla Niepublicznego 

Przedszkola Integracyjnego „Iskierka” z oddziałami ogólnodostępnymi i specjalnymi 
w Gryfinie w wysokości 126.332,85 zł. 

2. Przekazano dotację z budżetu Gminy Gryfino za miesiąc czerwiec dla 4 punktów 
przedszkolnych TPD funkcjonujących w miejscowościach wiejskich na terenie gminy 
Gryfino, prowadzonych przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w wysokości 30.563,09 zł. 

3. W dniu 21 czerwca 2018 roku wydałem zarządzenie nr 0050.75.2018 w sprawie ustalenia 
terminów przerw w pracy oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 
prowadzonych przez Gminę Gryfino.  

4. Do Kuratorium Oświaty w Szczecinie został złożony wniosek o udzielenie wsparcia 
finansowego na realizację przedsięwzięć w zakresie edukacji patriotycznej  
i obywatelskiej dzieci i młodzieży w ramach programu wieloletniego „Niepodległa” 
w szkołach prowadzonych przez Gminę Gryfino:  

 a) Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Gryfinie 
 b) Szkoła Podstawowa Nr 3 w Gryfinie  
 c) Szkoła Podstawowa w Radziszewie  
 d) Szkoła Podstawowa w Gardnie. 
 Wnioskowana łączna kwota wsparcia finansowego dla ww. szkół wynosi 34.397,12 zł. 
5. Ogłoszono konkurs na stanowiska dyrektorów Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II 

w Chwarstnicy oraz Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Gardnie. Termin 
składania dokumentów upływa z dniem 28 czerwca 2018 r.  

6. W dniu 25 maja 2018 roku wydałem zarządzenie Nr 0050.63.2018 w sprawie wyboru 
oferty na realizację zadań publicznych w drodze zlecenia w ramach współpracy 
z organizacjami pozarządowymi. 



7.   W dniu 22 maja 2018 r. wydałem ogłoszenie w sprawie realizacji zadania publicznego 
pn. " Przeprowadzenie obozu szkoleniowego - przygotowanie zawodników Gryfińskiego 
Klubu Sportowego Delf do sezonu startowego 2018". 

 8. W dniu 7 czerwca 2018 roku wydałem ogłoszenie w sprawie realizacji zadania 
publicznego pn. "Organizacja turnieju piłkarskiego KS Energetyk Gryfino". 

9. W dniu 7 czerwca 2018 roku wydałem ogłoszenie w sprawie realizacji zadania 
publicznego pn. " Przygotowanie do zawodów oraz organizacja pokazowych zawodów 
aikido pn. "Krzewimy kulturę". 

10. W związku z realizacją zadania w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji 
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach 
działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego 
Programem w zakresie: 4.6 Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej 
infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej na realizację zadania pn.: 
„Rozbudowa istniejącego kąpieliska w miejscowości Steklno” podpisałem umowy 
na wykonanie następujących zadań:  
- wykonanie 2 miejsc na palenisko, 
- zakup, transport i montaż drzwi hangarowych w budynku hangarowym, 

      - wykonanie czterech przebieralni, 
      - remont budynku hangarowego, 
      - zakup siatki ogrodzeniowej, 
      - zakup, montaż i transport 2 szt. wiat. 
      Łączna wartość podpisanych umów – 52.832,65 złotych brutto. 
11.  Podpisałem umowy na wykonanie placu zabaw oraz wykonanie bezpiecznej 

nawierzchni pod plac zabaw w miejscowości Bartkowo. Łączna kwota ww. umów – 
37.054,00 złotych brutto. 

12. W ramach funduszu sołeckiego zleciłem: Zabudowę wiaty rekreacyjno-sportowej                   
w miejscowości Steklno, zakup materiałów na konserwację placu zabaw w m. Steklinko, 
wykonanie domku narzędziowego na obiekcie sportowo-rekreacyjnym w miejscowości 
Parsówek, zakup piaskownicy w miejscowości Sobiemyśl na łączną kwotę – 7.960,00 
złotych brutto. 

13.  W dniu 24.05.2018 r. zorganizowałem otwarte spotkanie z mieszkańcami w ramach 
konsultacji społecznych w sprawie ustalenia szczegółowych zasad i trybu realizowania 
budżetu obywatelskiego gminy Gryfino na rok 2019.  

14. W dniu 08.06.2018 r. wydałem Zarządzenie Nr 0050.66.2018 w sprawie ustalenia 
szczegółowych zasad i trybu realizowania budżetu obywatelskiego gminy Gryfino 
na rok 2019.  

15. W dniu 20 czerwca 2018 r. zorganizowałem Galę Laureatów 2017/2018, podczas której 
zostali nagrodzeni uczniowie za wysokie osiągnięcia w dziedzinie kultury i nauki. 

16.  W dniu 1 czerwca 2018 r. podpisałem porozumienie ze Starostą Gryfińskim 
na organizację prac społecznie użytecznych dla osób bezrobotnych. Siedem osób 
podjęło pracę w szkołach, przedszkolach i sołectwach. 

17. W dniach 25 – 26.06.2018 r. odbyły się w przedszkolach prowadzonych przez Gminę 
Gryfino warsztaty dla dzieci „Pierwsza pomoc z misiem”. Sześciolatki w formie zabawy 
uczyły się udzielać pierwszej pomocy.   

 
W zakresie spraw organizacyjnych: 

 
1. Wydałem zarządzenie nr 120.45.2018 z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie Regulaminu 

wynagradzania pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie. Zmiana Regulaminu 
wynagradzania podyktowana była wprowadzoną zmianą rozporządzenia Rady 
Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 
936) 



2. Wydałem zarządzenie nr 120.41.2018 z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie powołania 
komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu i zakończenia służby 
przygotowawczej dla pracownika Wydziału Finansowo – Księgowego Urzędu Miasta 
i Gminy w Gryfinie, 

3. Wydałem zarządzenie nr 120.39.2018  z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie powołania 
komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu i zakończenia służby 
przygotowawczej dla dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Gryfinie.  

4. W związku ze złożoną rezygnacją z pełnienia funkcji sołtysa sołectwa Pniewo 
zarządziłem przedterminowe wybory w sołectwie.   

 
W zakresie działalności Urzędu Stanu Cywilnego i spraw obywatelskich: 

Urząd Stanu Cywilnego 
Sporządziłem: 
- 31 aktów urodzeń,  
- 19 aktów małżeństwa,  
- 29 aktów zgonu. 
Przyjąłem 14 uznań ojcostwa.  
Nadałem 31 numerów PESEL. 
Transkrybowałem 11 zagranicznych aktów stanu cywilnego.  
Przyjąłem 25 zapewnień o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.   
 
Wydałem: 
- 1 decyzję o zmianie nazwiska, 
- 19 zaświadczeń o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa wyznaniowego, 
- 1 zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo, 
- 1 zaświadczenie o nieposiadaniu księgi stanu cywilnego, 
- 525 odpisów z aktów stanu cywilnego. 
 
Dokonałem: 
- 45 zmian w aktach stanu cywilnego, w tym 17 rozwiązań małżeństwa w wyniku rozwodu,  
- 202 przypisków w aktach stanu cywilnego,  
- 342 migracji aktów stanu cywilnego do Centralnego Rejestru Stanu Cywilnego. 
 

Udzieliłem 12 ślubów cywilnych, w tym 1 poza urzędem stanu cywilnego. 

Referat Spraw Obywatelskich 
Realizacja zadań z zakresu dowodów osobistych:  
Przyjąłem 354 wnioski o wydanie dowodu osobistego.  
Wydałem 377 dowodów osobistych. 
Unieważniłem 322 dowody osobiste, w tym 40 na podstawie zgłoszeń o utracie dokumentu. 
Udzieliłem odpowiedzi na 9 wniosków o udostępnienie dokumentacji związanej                      
z dowodem osobistym.  
 
Realizacja zadań z zakresu ewidencji ludności:    
Udzieliłem odpowiedzi na 47 wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców. 
Wydałem na wniosek 114  zaświadczeń o zameldowaniu mieszkańców naszej gminy. 
Dokonałem 135 czynności z zakresu obowiązku meldunkowego. 
Wydałem 2 decyzje orzekające wymeldowanie z miejsca pobytu stałego. 
 

 
 
 



W zakresie obsługi Rady Miejskiej: 
 

1. Wydałem Zarządzenie nr 120.40.2018 z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie określenia   
    odpowiedzialnych za realizację uchwał podjętych na sesji w dniu 24 maja 2018 r. 
2. Na ostatniej sesji radni zgłosili 11 interpelacji. W trybie międzysesyjnym radni zgłosili 

1 interpelację. Pismem z dnia 29 maja 2018 r. określiłem odpowiedzialnych 
za przygotowanie na nie odpowiedzi.   

 
W zakresie zamówień publicznych: 

 
1. Ogłosiłem postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej wartości 

zamówienia poniżej 30 000 euro na zadania:  
1) Zakup i dostawa pomostu pływającego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. 

„Rozbudowa kąpieliska w miejscowości Steklno”; 
2) Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Sosnowej w miejscowości Pniewo, gmina 

Gryfino;  
3) Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy kaplicy cmentarnej, położonej 

na Cmentarzu Komunalnym w Gryfinie;  
4) Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu: Przebudowa ulic 

Kochanowskiego i Reja w Gryfinie.  
2. Ogłosiłem i rozstrzygnąłem postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego  

o szacunkowej wartości zamówienia poniżej 30 000 euro na zadania:  
1) Remont budynku hangarowego w miejscowości Steklno w związku z realizacją 

zadania pn. „Rozbudowa kąpieliska w miejscowości Steklno”;  
2) Dostawa i montaż elementów zabawowych w miejscowości Bartkowo;  
3) Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Lipowej w miejscowości Pniewo, gmina 

Gryfino. 
3. Rozstrzygnąłem postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej 

wartości zamówienia poniżej 30 000 euro na zadania:  
1) Rozbiórka budynku gospodarczego (kotłowni) w miejscowości Stare Brynki, gmina 

Gryfino; 
2) Szkoła bez barier - wymiana posadzki podłogowej korytarza szkolnego na parterze 

w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie;  
3) Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Lipowej w miejscowości Pniewo, gmina 

Gryfino. 
4. Ogłosiłem i unieważniłem postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego  

o szacunkowej wartości zamówienia poniżej 30 000 euro na zadania:  
1) Budowa budynku garażowo - magazynowego przy remizie OSP Radziszewo;  
2) Opracowanie dokumentacji projektowej i dokumentacji aplikacyjnej, w tym studium 

wykonalności i wniosku o dofinansowanie dla zadania inwestycyjnego 
polegającego na budowie / przebudowie przystani kajakowych na terenie Gminy 
Gryfino i Gminy Widuchowa;  

3) Zakup i dostawa pomostu pływającego z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: 
„Rozbudowa istniejącego kąpieliska w miejscowości Steklno”;  

4) Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadana 
pt. Rewitalizacja centrum Gryfina - przebudowa Placu Barnima I. 

5. Ogłosiłem postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej wartości 
zamówienia powyżej 30 000 euro na zadania: 
1) Przebudowa drogi zimnej nr 412505Z, tj. ulic Iwaszkiewicza i 11 Listopada w Gryfinie;  
2) Budowa miejsca spotkań i wypoczynku dla mieszkańców gminy Gryfino, 

realizowanego w ramach budżetu obywatelskiego Gminy Gryfino. 
6. Unieważniłem postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej 

wartości zamówienia powyżej 30 000 euro na zadanie: Termomodernizacja budynku 



użyteczności publicznej – Szkoły Podstawowej nr 3 im. Noblistów Polskich w Gryfinie 
przy ulicy Iwaszkiewicza 70. 

7. Wydałem:  
1) Zarządzenie Nr 120.47.2018 z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji 

przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego na zadanie: „Budowa miejsca spotkań i wypoczynku dla mieszkańców 
Gminy Gryfino, realizowanego w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Gryfino”; 

2) Zarządzenie Nr 120.46.2018 z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji 
przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego na zadanie: „Przebudowa drogi gminnej nr 412505Z, tj. ulic 
Iwaszkiewicza i 11 Listopada w Gryfinie”. 

 
W zakresie działalności Biblioteki Publicznej: 

 
9 czerwca 2018 r. – Ogólnopolska Noc Bibliotek. Spotkanie z trójką gryfińskich pionierów, 
którzy przybyli do miasta w 1945 r. trzema różnymi od siebie drogami, których wspólnym 
mianownikiem była wojna: Pani Aleksandra – z rodzicami, ukrywając przed nową władzą 
swoje pochodzenie i zasługi rodziny dla II Rzeczpospolitej; Pan Włodzimierz – 
przywędrował ze środkowej Polski na spotkanie ze swoimi rodzicami zabranymi przez 
Niemców na roboty w okolice Rostocku; Pan Roman – przyjechał po latach katorgi 
z Kazachstanu z mamą i siostrą, jego ojciec, policjant został na nieludzkiej ziemi. Zebrani 
podzielili się wspomnieniami, opowiedzieli o wspólnej szkole oraz chwilach wesołych 
i smutnych. 
 
17 czerwca 2018 r. - już po raz szesnasty mieliśmy okazję wysłuchać Gryfińskiego Koncertu 
Organowego. Tym razem wystąpili goście z Niemiec: Pani Inse Brent (organy) i Jakub 
Rabizo (skrzypce), którzy wykonali m.in.: utwory Jerzego Fryderyka Haendla, Jana 
Sebastiana Bacha, Arcangello Corelliego i Jana Pieterszoona Sweelincka. Wspaniała 
muzyka religijna była przeplatana recytacjami wierszy ks. Jana Twardowskiego. Wyłącznym 
sponsorem koncertu była PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna 
Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra. 
 
22 czerwca 2018 r. – VI Gryfińska Noc Świętojańska. Gmina Gryfino i Biblioteka Publiczna  
w Gryfinie zorganizowały Gryfińską Noc Świętojańską. Wiosenne obrzędy odbyły się 
tradycyjnie na terenie Gryfińskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, ul. Sportowa 3 (część przy 
plaży miejskiej). O godz. 18.00 imprezę rozpoczęły zabawy dla dzieci prowadzone przez 
profesjonalne animatorki. Potem wszyscy zajęli się wyplataniem wianków przy 
akompaniamencie kapeli „Wełtynianka”, zaś gdy wianki popłynęły do Szczecina, rozpalono 
ognisko i przy śpiewie „Borzymianki” rozpoczęliśmy kiełbaskową kolację. Wyłącznym 
sponsorem Nocy Świętojańskiej była PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka 
Akcyjna Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra. 

 
Oddział Dziecięcy: 
Data Tematy i formy pracy Uczestnicy Liczba Forma 
23 maja „Poznajmy się! Mówią na mnie 

biblioteka!” 
Gr.”Ważniaki”, 

„Szczęściarze” z 
Przedszkola 
„Iskierka” z 

wychowawczyni
ami 

19 wycieczka po 
bibliotece 

 „Kotka Milusia” Eleny Molissani – 
japoński teatrzyk KAMISHIBAI 

-,,- 19 mała forma 
teatralna 



 Zagadki Smoka Obiboka -,,- 16 konkurs 
 „Zrozumieć komiks” – prelekcja p. 

Daniela Łozy 
Uczniowe ze SP 

w Żabnicy 
40 prezentacja 

multimedialna 
     
30 maja Samoakceptacja potrzebna od 

zaraz! – zajęcia biblioterapeutyczne 
wzmacniające poczucie własnej 
wartości u młodzieży 

Kl. 7 ze SP              
w Radziszewie z 
nauczycielkami 

14 biblioterapia 

1 
czerwca 

Wszystkie Dzieci nasze są!   gazetka 
ścienna 

4 
czerwca 

Magia wyobraźni, magia uczuć – jak 
uczucia i wyobraźnia mogą być 
nam w życiu pomocne: warsztaty z 
Wojciechem Kołyszko 

kl. 3d z SP nr 2 
w Gryfinie i 

kl.3,4 z    SP w 
Radziszewie z 

nauczycielkami 

50 warsztaty 
arteterapeutycz

ne 

     
9 

czerwca 
Indiańska Noc Bibliotek – impreza 
całonocna z atrakcjami 

dzieci od 8 do 
12 lat oraz 

instruktorzy 

25 inna forma 

14 
czerwca 

Moje prawa ważna sprawa kl.1c z SP nr 1 
z nauczycielką 

23 lekcja 
biblioteczna o 
prawach dzieci 

 
Filia Biblioteczna w Wełtyniu: 
30 maja 2018 r. – Piknik z okazji Dnia Dziecka.  
Filia Biblioteczna w Pniewie: 
19.06.2018 r. – spotkanie autorskie z Moniką Marin. 
 

W zakresie działalności Gryfińskiego Domu Kultury: 
 

termin nazwa imprezy miejsce 
26 maja udział Zespołu Tańca Współczesnego Fajber 

Flex (instr. Iga Wiśniewska) w IV Turnieju 
Tańca Nowoczesnego Dance Stars 
w Szczecinie 

hala sportowo-
widowiskowa Szkoły 
Podstawowej nr 74  
w Szczecinie 

26 maja pokaz spektaklu „Melduję Tobie, Polsko. 
Rotmistrz Pilecki” (Stanisław Fabjańczuk) 

Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 

27 maja współorganizacja Festynu z lat 90. (org. 
Dominika Bojko) 

Krajnik 

28 maja współorganizacja i obsługa techniczna 
festiwalu Towarzystwa Pomocy Dzieci 
(Stanisław Fabjańczuk) 

Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 

29 maja obsługa techniczna uroczystości w Żłobku 
Miejskim w Gryfinie (Stanisław Fabjańczuk) 

Żłobek Miejski w Gryfinie 

29 maja Dzień Dziecka w Wirowie (org. Magdalena 
Włodarczak) 

Gryfiński Dom Kultury 
filia w Świetlicy Wiejskiej 
w Wirowie 

30 maja festyn z okazji Dnia Dziecka w Wełtyniu (org. 
Marta Nowak) 

Gryfiński Dom Kultury 
filia w Świetlicy Wiejskiej 
w Wełtyniu 

1 czerwca Gryfiński Dzień Dziecka (koordynacja 
Krzysztof Rudnicki) 

Gryfiński Dom Kultury 
filia w Pałacyku pod 



Lwami 
1-29 czerwca organizacja wystawy prac wychowanków 

pracowni plastycznych z Gryfińskiego Domu 
Kultury (instr. Elzbieta Narzekalak, Małgorzata 
Ragan, Karina Tyła) 

Centrum Informacji 
Turystycznej w Gryfinie 

6 czerwca obsługa techniczna spektaklu rodziców dla 
dzieci z Przedszkola nr 2 w Gryfinie (Stanisław 
Fabjańczuk) 

Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 

6 czerwca obsługa techniczna Zachodniopomorskiego 
Festiwalu Nauki (Stanisław Fabjańczuk) 

Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 

7 czerwca obsługa techniczna Zachodniopomorskiego 
Festiwalu Nauki (Stanisław Fabjańczuk) 

Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 

8 czerwca prezentacja spektaklu Teatru 6 i PÓŁ 
„Legendy” (instr. Krzysztof Gmiter) podczas 
festiwalu we Frankfurcie 

Frankfurt / Niemcy 

9 czerwca XIII Zawody na Orientację o Puchar Dyrektora 
Gryfińskiego Domu Kultury (org. Kamilla 
Gadomska) 

Gryfino, Grajdołek 

9 czerwca 9. Gminny Amatorski Turniej Piłki Nożnej 
o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino 
(org. Barbara Kłonowska) 

boisko sportowe 
w Krzypnicy 

9 czerwca premiera spektaklu „Wyspa piratów” w 
teatrze Uckermärkische Bühnen Schwedt z 
choreografią Elizy Hołubowskiej 

Uckermärkische Bühnen 
Schwedt / Niemcy 

12 czerwca koncert zespołu wokalnego Ad Hoc+ w Nowym 
Czarnowie (instr. Jolanta Romanowska) 

Elektrownia Dolna Odra 

13 czerwca obsługa techniczna zakończenia roku 
akademickiego w Gryfińskim Uniwersytecie 
Trzeciego Wieku (Stanisław Fabjańczuk) 

Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 

14 czerwca koncert kończący sezon Zespołu Tańca 
Współczesnego Fajber Flex (instr. Iga 
Wiśniewska), a w jego ramach pokaz 
spektaklu Teatru Tańca EGO VU (instr. Eliza 
Hołubowska) „Mniemanie, czyli Mnie-Nie-Ma” 

Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 

15 czerwca jubileusz 20-lecia istnienia Teatru Uhuru (org. 
Janusz Janiszewski) / pokaz spektaklu 
„Spotkanie po latach” Teatru Eliksir (instr. 
Janusz Janiszewski) / premiera książki Kamili 
Paradowskiej „Teatr Uhuru w praktyce” 

Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 

16 czerwca obsługa techniczna koncertu Prywatnego 
Ogniska Muzycznego Bel Canto kończącego 
rok szkolny 2017/2018 (Stanisław Fabjańczuk) 

Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 

16 czerwca Turniej Śmiesznych Szachów (org. Krzysztof 
Rudnicki) 

Gryfiński Dom Kultury 
filia w Pałacyku pod 
Lwami 

16 czerwca warsztaty Niewidzialne Miasta odbywające się 
w ramach Sztukowania Miasta 2018 (org. 
Krzysztof Gmiter) 

Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 

17 czerwca współorganizacja wieczoru piosenki 
aktorskiej „Poezja to brzmi pięknie” w 
Pniewie (org. Krzysztof Gmiter) 

Pniewo 

18 czerwca spontaniczna akcja taneczna Teatru Tańca Gryfino, okolice pl. 



EGO VU w centrum Gryfina (instr. Eliza 
Hołubowska) 

Księcia Barnima I 

19 czerwca obsługa techniczna spotkania z Iwoną 
Guzowską w ramach akcji „Kobieta ma Prawo” 
(Stanisław Fabjańczuk) 

Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 

21 czerwca współorganizacja i obsługa techniczna dwóch 
koncertów kończących sezon zespołu 
tanecznego Step by Step (Stanisław 
Fabjańczuk) 

Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 

22 czerwca występ kapel ludowych Borzymianka (instr. 
Zygmunt Rosiński) i Wełtynianka (instr. 
Katarzyna Papiernik) oraz obsługa techniczna 
VI Gryfińskiej Nocy Świętojańskiej (Stanisław 
Fabjańczuk) 

plaża Ośrodka Sportu 
i Rekreacji w Gryfinie 

25-29 czerwca Twórcze wakacje 2018 w Gryfinie - cykl 
pierwszy: warsztaty plastyczne „z Bzzz…y” z 
Małgorzatą Ragan 

Gryfiński Dom Kultury 
filia w Pałacyku pod 
Lwami 

25-29 czerwca Twórcze wakacje 2018 w świetlicach wiejskich 
- cykl pierwszy: warsztaty „Artystyczne 
podróże” prowadzone przez Elżbietę Kasprzyk 

Gryfiński Dom Kultury 
filia w Świetlicy Wiejskiej  
w Bartkowie 

25-29 czerwca Twórcze wakacje 2018 w świetlicach wiejskich 
- cykl drugi: warsztaty „Pieczenie - słodkie 
i przyjemne wariacje kuchenne” prowadzone 
przez Marlenę Gwiazdę-Gielnik 

Gryfiński Dom Kultury 
filia w Świetlicy Wiejskiej  
w Drzeninie 

27 czerwca prezentację choreografii młodszej grupy 
Teatru Tańca EGO VU "Mniemanie, czyli Mnie-
Nie-Ma" (instr. Eliza Hołubowska) podczas 25. 
Schultheaterfest w Schwedt 

Uckermärkische Bühnen 
Schwedt / Niemcy 

27 czerwca prezentacja spektaklu Teatru 6 i PÓŁ 
„Legendy” (instr. Krzysztof Gmiter) podczas 
25. Schultheaterfest w Schwedt 

Uckermärkische Bühnen 
Schwedt / Niemcy 

 
We wskazanym okresie instruktorzy Gryfińskiego Domu Kultury oraz świetlic wiejskich 
prowadzili działalność artystyczną i edukacyjną z podopiecznymi, a także zajęcia w ramach 
współpracy z Gryfińskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku (teatralne, plastyczne, malarskie, 
taneczne i turystyczne), któremu nieodpłatnie udostępnialiśmy sale zajęć w obu 
budynkach; Kino Gryf realizowało zaplanowane wcześniej repertuarowe projekcje filmowe. 
 
� zachęcamy do odwiedzania strony internetowej: www.gdk.com.pl, gdzie można 

odnaleźć szczegółowe informacje dotyczące działalności Gryfińskiego Domu Kultury 
i świetlic wiejskich 

 
� informujemy, że zespoły artystyczne, Kino Gryf, świetlice wiejskie oraz najważniejsze 

nasze imprezy organizowane przez Gryfiński Dom Kultury, posiadają swoje strony 
internetowe, w tym także na portalu społecznościowym Facebook 

 
Zaproszenia, spotkania, konferencje Burmistrza Miasta i Gminy: 

 
Dzień Miejsce Wydarzenie Uczestniczył/a 

23 maja Pniewo Msza Święta w intencji pracowników 
Energetyki 

Burmistrz        
Mieczysław Sawaryn  



24 maja Gryfino Integracyjny Festyn Sportowy z 
Udziałem Osób Niepełnosprawnych 

Burmistrz        
Mieczysław Sawaryn 
Radny Piotr 
Zwoliński 

24 maja Gardno 
Uroczystości związane z obchodami 
100-lecia Odzyskania Niepodległości - 
Szkoła Podstawowa w Gardnie 

Burmistrz        
Mieczysław Sawaryn 

24 maja Gryfino II Gryfińska Senioriada Artystyczna Sekretarz Ewa 
Sznajder 

24-25 maja Mierzęcin 
Konferencja „Invest in the West – 
„Kostrzyńsko-Słubicka SSE na szlaku 
dużych wyzwań inwestycyjnych” 

Inspektor                
Marcin Stawicki 

24 maja Otrębusy 
XXIII Walne Zgromadzenie Delegatów 
Stowarzyszenia Unii Miasteczek 
Polskich  

Kierownik Barbara 
Lefik-Żarczyńska z 
delegacją 

25 maja Gryfino Jubileusz 50-lecia Pożycia Małżeńskiego 

Burmistrz        
Mieczysław Sawaryn 
Przewodnicząca  
Elżbieta Kasprzyk 

25 maja Glinna Piknik Rodzinny pracowników PUK Sp. z 
o.o.  w Gryfinie 

Zastępca Burmistrza 
Tomasz Miler 

25 maja Wirów Zakończenie sezonu GALKO 

Burmistrz        
Mieczysław Sawaryn 
Zastępca Burmistrza 
Tomasz Miler 

26 maja Krajnik Festyn Rodzinny w Krajniku Burmistrz       
Mieczysław Sawaryn 

26 maja Gryfino 
Monodram "Melduję Tobie Polsko. 
Rotmistrz Pilecki" 
 

Burmistrz       
Mieczysław Sawaryn 

28 maja Nowe 
Czarnowo 

Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze 
Delegatów MNSZZ Pracowników ZEDO 

Burmistrz       
Mieczysław Sawaryn 

28 maja Szczecin 

Podpisanie umów na realizację zadań 
w ramach Resortowego programu 
rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w 
wieku do lat 3 "Maluch +" 2018 oraz 
Programu "Opieka 75+" 2018 

Burmistrz         
Mieczysław Sawaryn 
Skarbnik Beata 
Blejsz 

28 maja  Gryfino 
Spotkanie z okazji "nowego otwarcia" 
placu zabaw dla dzieci w Przedszkolu 
Nr 5 im. Calineczki w Gryfinie 

Burmistrz       
Mieczysław Sawaryn 

28 maja Banie Posiedzenie Rady Powiatowej 
Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej 

Naczelnik Teresa 
Drążek 

29 maja Gryfino Uroczystość z okazji Święta Rodziny w 
Żłobku Miejskim w Gryfinie 

Burmistrz       
Mieczysław Sawaryn 

30 maja Pniewo 

Spotkanie z panem Janem Szawro - 
jednym z ostatnich dzieci, które 
przeżyły pacyfikację Soch, 
miejscowości koło Zwierzyńca w 
województwie lubelskim 

Burmistrz       
Mieczysław Sawaryn 



30 maja Daleszewo Zebranie wiejskie Radny Zenon 
Trzepacz 

1 czerwca Gryfino 

Spotkanie z  drużyną Football Academy 
Eunice Huntington z Wielkiej Brytanii 
biorącą udział w XXVI 
Międzynarodowym Festiwalu Piłki 
Nożnej w Gryfinie 

Burmistrz        
Mieczysław Sawaryn 
Zastępca Burmistrza 
Paweł Nikitiński 

1 czerwca Gryfino Gryfiński Dzień Dziecka 2018 

Zastępca Burmistrza 
Paweł Nikitiński 
Sekretarz Ewa 
Sznajder 

2 czerwca Schwedt Targi INKONTAKT Sekretarz Ewa 
Sznajder 

3 czerwca Gryfino Mini Mundial 2018 

Zastępca Burmistrza 
Paweł Nikitiński 
Radny                   
Janusz Skrzypiński 
Radny Łukasz 
Kamiński 

4 czerwca Szczecin 

Spotkanie w sprawie Porozumienia z 
dnia 05.10.2015 r. dotyczącego realizacji 
inwestycji w Elektrociepłowni 
Pomorzany  

Burmistrz        
Mieczysław Sawaryn 

6 czerwca Gryfino 

Przedstawienie "Królewna Śnieżka" w 
wykonaniu rodziców Optymistycznego 
Teatru Rodziców Przedszkola Nr 2 im. 
Misia Uszatka w Gryfinie  

Sekretarz Ewa 
Sznajder 

6 czerwca Gryfino Zachodniopomorski Festiwal Nauki  Burmistrz       
Mieczysław Sawaryn 

8 czerwca Gryfino Marsz z okazji "Dnia Przyjaciela" - 
Przedszkole Nr 4 im. Pszczółki Mai  

Burmistrz       
Mieczysław Sawryn 

8 czerwca Gryfino 
Spotkanie poświęcone współpracy 
Gryfińskiego Zakładu Aktywności 
Zawodowej z lokalnym biznesem  

Kierownik            
Krystyna 
Szyszkowska 

9 czerwca Gryfino Mistrzostwa Gryfina w Tenisie Ziemnym Burmistrz       
Mieczysław Sawryn 

9 czerwca  Radziszewo Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka  Burmistrz       
Mieczysław Sawryn 

9 czerwca Stare Brynki Festyn Rodzinny  Burmistrz       
Mieczysław Sawaryn 

9 czerwca Gryfino 

W ramach ogólnopolskiej akcji Noc 
Bibliotek "RzeczpospoCzyta", spotkanie 
w Bibliotece Publicznej w Gryfinie z 
trójką gryfińskich pionierów: 
Aleksandrą Ogrodnik, Włodzimierzem 
Wesołowskim oraz Romanem 
Grzegorkiem.  

Burmistrz       
Mieczysław Sawaryn 

11 czerwca Gryfino 
"Bezpieczne LNG" - spotkanie 
poświęcone bezpieczeństwu Terminalu 
LNG w Świnoujściu 

Burmistrz       
Mieczysław Sawaryn 

12 czerwca  Pniewo Wyborcze zebranie wiejskie 
mieszkańców Pniewa  

Zastępca Burmistrza 
Paweł Nikitiński 



13 czerwca Gryfino 
Zakończenie roku akademickiego 
2017/2018 Gryfińskiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku 

Burmistrz       
Mieczysław Sawaryn 

13 czerwca Gryfino 
Finał V Międzyprzedszkolnych 
Mistrzostw Pamięci w kat. "Matematyka 
jest wszędzie" 

Sekretarz Ewa 
Sznajder 

13 czerwca Gryfino 

Gryfiński Uniwersytet Trzeciego Wieku  
- spotkanie "My Pokolenie Wolnej i 
niepodległej" - wykład prof. Kryckiego 
o drodze do niepodległości 

Burmistrz       
Mieczysław Sawaryn 

15 czerwca  Baniewice 26. Piknik Związkowy MNSZZ 
Pracowników ZEDO  

Burmistrz       
Mieczysław Sawaryn 

15 czerwca Gryfino Spektakl Teatru Eliksir „Spotkanie po 
latach” 

Sekretarz Ewa 
Sznajder 

15 czerwca Gryfino Jubileusz 20-lecia Teatru Uhuru Sekretarz Ewa 
Sznajder 

15 czerwca Osuch Festiwal Ruchu Ciągłego Polana 2018 
MZZPRC w ZEDO S.A. 

Burmistrz       
Mieczysław Sawaryn 

16 czerwca Szczecin 

Uroczystość odsłonięcia Pomnika 
Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej 
Lecha Kaczyńskiego – Zarząd NSZZ 
Solidarność Pomorza Zachodniego oraz 
Komitet Społeczny Budowy Pomnika 
Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego w 
Szczecinie 

Burmistrz       
Mieczysław Sawaryn 

16 czerwca Żabnica 
7. Regionalny Konkurs "Smaki Ryb 
Odrzańskich" organizowany w ramach 
"Żabnickiego lata z rybką"  

Burmistrz       
Mieczysław Sawaryn 
Zastępca Burmistrza 
Tomasz Miler 
Wiceprzewodniczący 
RM Zdzisław 
Kmieciak 

17 czerwca Gryfino XVI Gryfiński Koncert Organowy Sekretarz Ewa 
Sznajder 

18 czerwca 
Rów – 

Trzcińsko-
Zdrój 

Obchody 60-tej rocznicy powstania 
OHP  

Burmistrz       
Mieczysław Sawaryn 

19 czerwca Gryfino 
Powitanie uczestników Rolki Reggae 
Rajd 2018 - 1000 km na rolkach dla 
Stasia i Kuby 

Sekretarz Ewa 
Sznajder 
Naczelnik          
Grzegorz Jastrowicz 

19 czerwca Gryfino 
Rok Kobiet na Pomorzu Zachodnim 
„Kobieta ma Prawo” – spotkanie z 
Iwoną Guzowską 

Sekretarz Ewa 
Sznajder 
Skarbnik Beata 
Blejsz 

20 czerwca Gryfino Gala Laureatów 2018     

Burmistrz       
Mieczysław Sawaryn 
Przewodnicząca  
Elżbieta Kasprzyk 
Wiceprzewodniczący  
Zdzisław Kmieciak 
Radny Janusz 



Skrzypiński 
Radny Piotr 
Zwoliński 

21 czerwca Dębce „Relaks z wędką” – XXI Zawody 
Wędkarskie 

Burmistrz       
Mieczysław Sawaryn 
Wiceprzewodniczący 
RM Zdzisław 
Kmieciak 

21 czerwca Czepino 

Muzyczne Powitanie Lata dla 
Inwestorów i Eksporterów na 
zaproszenie Marszałka Województwa 
Zachodniopomorskiego Olgierda 
Geblewicza 

Zastępca Burmistrza 
Tomasz Miler 

21 czerwca Gryfino Zakończenie roku szkolnego 2017/2018 
w Szkole Muzycznej I stopnia w Gryfinie 

Sekretarz Ewa 
Sznajder 

21 czerwca Gryfino 
Zakończenie roku szkolnego 2017/2018 
klas III gimnazjum w Szkole 
Podstawowej Nr 3 w Gryfinie 

Burmistrz       
Mieczysław Sawaryn 

22 czerwca Gardno 
Zakończenie roku szkolnego 2017/2018 
klas II-III gimnazjum w Szkole 
Podstawowej w Gardnie 

Burmistrz       
Mieczysław Sawaryn 

22 czerwca Chwarstnica Zakończenie roku szkolnego 2017/2018 
w Szkole Podstawowej w Chwarstnicy 

Przewodnicząca 
Elżbieta Kasprzyk 
Zastępca Burmistrza 
Paweł Nikitiński 

22 czerwca Gryfino 
Zakończenie roku szkolnego 2017/2018 
w Zespole Szkół Ogólnokształcących w 
Gryfinie 

Burmistrz       
Mieczysław Sawaryn 

22 czerwca Gryfino Zakończenie roku szkolnego 2017/2018 
w Szkole Podstawowej Nr 2 Gryfinie 

Burmistrz       
Mieczysław Sawaryn 

22 czerwca Żabnica Zakończenie roku szkolnego 2017/2018 
w Szkole Podstawowej w Żabnicy 

Sekretarz Ewa 
Sznajder 

22 czerwca Gryfino 
Zakończenie roku szkolnego 2017/2018 
w Szkole Podstawowej Nr 1 z 
Oddziałami Integracyjnymi w Gryfinie 

Naczelnik           
Grzegorz Jastrowicz 

22 czerwca Baniewice MOZ NSZZ "Solidarność" 80 PGE ZEDO - 
piknik związkowy 

Burmistrz       
Mieczysław Sawaryn 

23 czerwca Pacholęta Odpust Parafialny  oraz Festyn 
Rodzinny 

Radny                   
Janusz Skrzypiński 

25 czerwca Gryfino Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników 
Gryfińskiego TBS 

Burmistrz       
Mieczysław Sawaryn 

26 czerwca Gryfino 

Walne Zebranie Członków 
Stowarzyszenia Dolnoodrzańska 
Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich 
Lokalna Grupa Działania "DIROW" 

Główny specjalista        
Agnieszka 
Odachowska 

26 czerwca Szczecin 

Konferencja podsumowująca 1. rok 
działania Rady Edukacyjnej przy 
Zachodniopomorskim Kuratorze 
Oświaty w Szczecinie 

Naczelnik          
Grzegorz Jastrowicz 

27 czerwca Pinnow / 
Niemcy 26. Spotkanie Grupy Sterującej 

Naczelnik           
Grzegorz Jastrowicz 
Inspektor 



Magdalena 
Januszewska 

 
 
 
Gryfino, dnia 27 czerwca 2018 r.    Burmistrz Miasta i Gminy 
           Mieczysław Sawaryn 

 
 


