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DRUK NR 2/XIII 
INFORMACJA O WSPÓŁPRACY GMINY GRYFINO  

Z MIASTAMI PARTNERSKIMI, ORGANIZACJAMI SAMORZĄDOWYMI  
ORAZ STOWARZYSZENIAMI 

 
I. MIASTA PARTNERSKIE 

Gmina Gryfino prowadzi intensywne kontakty z partnerskimi gminami, miastami, 
stowarzyszeniami i organizacjami w ramach zawartych umów o współpracy z: 

 
1) gminą Gartz (Oder) - umowa o współpracy podpisana w dniu 3 maja 1991 r., 
2) miastem Schwedt/Oder - umowa o współpracy podpisana w dniu 28 stycznia 1994 r., 
3) stowarzyszeniem Heimatkreis Greifenhagen - umowa o współpracy podpisana  
w dniu 11 listopada 1996 r., 
4) miastem Barlinek - umowa o partnerstwie podpisana w dniu 31 marca 2000 r., 
5) miastem Bersenbrück - umowa podpisana w dniu 11 listopada 2000 r. 
6) gminą Raciechowice - umowa podpisana w dniu 1 lutego 2002 r., 
7) Ewangelicką Organizacją Opiekuńczą dla Młodzieży EJF - umowa o współpracy 
podpisana w dniu 22 kwietnia 2002 r., 
8) miastem Sambor - umowa o współpracy podpisana w dniu 7 czerwca 2005 r. 
 

W celu przygotowania i realizacji projektów pomocowych na terenach wiejskich 
regionów przygranicznych Landu Brandenburgii i Mecklenburgii oraz regionu przygranicznego 
Województwa Zachodniopomorskiego Gmina Gryfino uczestniczy w „Transgranicznym planie 
działania”. W ramach niego wykonano dokumentację na planowane ścieżki rowerowe po byłych 
liniach kolejowych. Realizacja ww. projektu planowana jest z wykorzystaniem dofinansowania 
z programu INTERREG V A, w ramach wspólnego projektu „Skrzyżowanie ścieżek 
rowerowych w Dolinie Dolnej Odry” w okresie finansowania 2014 – 2020.  

W ramach umowy z gminą Gartz (Oder) podpisaną w dniu 3 maja 1991 r. Urząd  
w Gartz (Oder) podjął inicjatywę powołania europejskiego ugrupowania współpracy 
terytorialnej (EUWT) pn. „Region Dolina Odry – wypoczynek wśród pięknej przyrody”  
w celu realizacji programów i projektów współpracy terytorialnej współfinansowanych przez 
Wspólnotę Europejską w ramach funduszy strukturalnych dla wzmocnienia spójności 
ekonomicznej i społecznej jej członków.  

Współpracę z partnerami zagranicznymi prowadzą również sołectwa, przedszkola, 
szkoły, biblioteka, dom kultury, świetlice wiejskie, stowarzyszenia, organizacje, kluby 
sportowe, ochotnicze straże pożarne. 

W styczniu odbywały się u naszych partnerów przyjęcia noworoczne, które były okazją 
do podsumowania współpracy oraz przedstawienia zamierzeń na rok 2015. Przyjęliśmy 
zaproszenie od burmistrza miasta Schwedt – Jürgen`a Polzehl`a, dyrektora Rafinerii w Schwedt 
– Jos`a van Winsen`a oraz Dr. Andreas`a Eckhoff z Ewangelickiej Organizacji Opiekuńczej  
dla Młodzieży w Groß Pinnow, z którą współpracujemy w ramach umowy podpisanej w dniu  
22 kwietnia 2002 r. 

Na początku roku podjęliśmy rozmowy z miastem Stralsund w celu wspólnej realizacji 
renowacji historycznych budowli. W Gryfinie ma być to remont „Pałacu pod Lwami” natomiast 
u partnera - renowacja muzeum miejskiego. Dokument o współpracy na płaszczyźnie 
kulturalno-historycznej został podpisany w Stralsundzie.  

W związku z umową podpisaną z miastem Bersenbrück w dniu 11 listopada 2000 r.  
w kwietniu przyjęliśmy delegacje nauczycieli oraz uczniów z miasta partnerskiego. Młodzież 
polska i niemiecka uczestniczyła w corocznej wymianie szkolnej prowadzonej pomiędzy szkołą 
von-Ravensberg-Schule w Bersenbrück, a Zespołem Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie. 
Jako opiekun uczestniczył w tej wymianie zastępca burmistrza miasta Bersenbrück,  
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pan Franz Buitmann, co było okazją do spotkania się i omówienia bilateralnych stosunków. 
Wspólnie ustaliliśmy, że w 2016 r. odbędzie się  w Gryfinie rewizyta radnych i polityków z 
partnerskiego miasta Bersenbrück.  

Tradycyjnie – 3 maja 2015 r. - był dniem biegów transgranicznych, regat i innych 
turniejów międzynarodowych. W ramach „Dni Gryfina 2015” został zorganizowany bieg 
transgraniczny Gartz – Gryfino, regaty kajakowe przy nabrzeżu miejskim w Gryfinie oraz 
turniej szachowy, w których uczestniczyło wielu uczestników z Niemiec, głównie z terenów 
przygranicznych, ale także z Berlina czy Poczdamu. Gościliśmy mieszkańców Gartz i okolic 
świętując wspólnie rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz święto miasta.  

Ponad stuosobowa grupa gryfińskiej młodzieży obchodziła „Dzień Europy”  
w Polsko–Niemieckim Gospodarstwie „Arche” w Groß Pinnow dnia 21 maja 2015 r. 
organizowanego przez Ewangelicką Organizację Opiekuńczą. W przedsięwzięciu tym dorobek 
swój prezentowali artyści oraz zespoły muzyczne z Gryfina. Z ww. organizacją planowana jest 
realizacja wielu projektów dla różnych grup społecznych, w tym młodzieży oraz osób 
niepełnosprawnych. 

Wiele firm z Gryfina uczestniczyło w dniach 6 – 7 czerwca 2015 r. w targach 
gospodarczych INKONTAKT w partnerskim mieście Schwedt, z którym również 
współpracujemy w ramach umowy podpisanej w dniu 28 stycznia 1994 r. Przedsięwzięcie  
to tworzyło dobrą platformę do wspólnej komunikacji ponadbranżowej  
i ponadgranicznej.  

Podczas roboczego spotkaniu w dniu 21 lipca 2015 r. z burmistrzem Schwedt Jürgen`em 
Polzehl rozmawialiśmy o współpracy obu miast w kontekście zrealizowanego wspólnego 
projektu budowy Centrum Sportów Wodnych w Schwedt oraz rozbudowy nabrzeża miejskiego 
w Gryfinie. Otrzymaliśmy od burmistrza Schwedt zaproszenie do udziału w obchodach  
750 – lecia miasta Schwedt w dniach 26 - 27 września 2015 r. 

Miasto Schwedt jest organizatorem prestiżowego, w tym roku już  
48 Międzynarodowego Konkursu Rysunkowego Landu Brandenburgii, w którym corocznie 
gryfińscy artyści zdobywają cenne nagrody i wyróżnienia. Wystawa najlepszych prac 
prezentowana będzie w dniach 17 września – 09 października 2015 r. w foyer teatru 
„Uckermärkischen Bühnen” w Schwedt.  

We współpracy ze stowarzyszeniem Heimatkreis Greifenhagen na podstawie umowy  
z dnia 11 listopada 1996 r. zorganizowaliśmy wystawę pt.: „Gryfiński rys przeszłości” 
autorstwa Herbert`a Kämper`a. Wystawa prezentowana była w dniach 07 – 24 lipca 2015 r.  
w Małej Galerii w Centrum Informacji Turystycznej na nabrzeżu miejskim w Gryfinie. 
Wystawa przedstawiała stare nieistniejące już Gryfino, wówczas niemieckie Greifenhagen.  
Na wystawie obejrzeć można było rysunki, kopie dzieł sztuki w postaci akwareli 
i miedziorytów, zdjęcia lotnicze z lat trzydziestych, stare mapy miasta, które pokazują rozwój 
miasta oraz rolnictwo, rybactwo wraz z przemysłem i rzemiosłem w mieście do 1945 roku.  

Współpraca w ramach umowy z dnia 7 czerwca 2005 r. z miastem Sambor  
na Ukrainie ogranicza się do corocznego organizowania dla młodzieży kolonii letnich.  
W tym roku w dniach 14 – 21 lipca 2015 r. zrealizowaliśmy projekt trójstronny  
polsko- niemiecko - ukraiński tj. 20 uczestników z Sambora, 15 z Rostoku oraz 15 z Gryfina. 

Gmina Gryfino współpracuje również z miastem Barlinek na podstawie umowy  
o partnerstwie podpisanej w dniu 31 marca 2000 r. oraz z gminą Raciechowice w ramach 
umowy z dnia 1 lutego 2002 r.  

W lutym 2015 r. przedstawiciele Gminy Gryfino odwiedzili gminę partnerską  
- Raciechowice. Wizyta miała na celu omówienie zagadnień związanych z zamiarem utworzenia 
na terenie Gminy Gryfino szkoły muzycznej. Natomiast delegacja z Raciechowic uczestniczyła 
w organizowanych w Gryfinie obchodach 70-lecia osadnictwa polskiego na ziemi gryfińskiej.   
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II. STOWARZYSZENIE RYBACKIEGO POJEZIERZA MYŚLIBORSKIEGO 
 

Na podstawie Uchwały Nr XLIII/468/09 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 27 sierpnia 
2009 r. Gmina Gryfino przystąpiła do Stowarzyszenia Rybackiego Pojezierza Myśliborskiego  
z siedzibą w Chojnie, które to między innymi opracowuje projekt strategii rozwoju obszarów 
rybackich, którego celem jest pozyskiwanie funduszy z Unii Europejskiej.  

Przystąpienie do ww. Stowarzyszenia wiąże się z opłacaniem corocznie składek 
członkowskich. Gmina Gryfino dokonała opłaty z tytułu składek członkowskich za 2010 r.  
w wysokości 8.797,00 zł i wpisowe w wysokości 2.500,00 zł oraz za 2011 r. w wysokości 
9.425,70 zł. W okresie od 2011 r. do chwili obecnej składki nie były uiszczane.  
Opłata z tytułu składek członkowskich za minione lata winna wynosić: 
- za 2012 r. – 6.228,00 zł  
- za 2013 r. – 6.212,80 zł 
- za 2014 r. – 6.194,40 zł  
- za 2015 r. – 6.175,00 zł co daje łączną kwotę: 24.810,20 zł. 
Wyżej wymienione składki powinny być płacone za dany rok do dnia 31 marca każdego roku 
kalendarzowego. Po 2011 roku działalność Stowarzyszenia osłabiła się z uwagi na brak 
pozyskania funduszy z zewnątrz. Biorąc pod uwagę ilość mieszkańców gminy Gryfino  
tj. 30 875 osób (stan na dzień 31 marca 2015 r.) na opłatę z tytułu składki za 2016 r. proponuje 
się zabezpieczenie w budżecie Gminy kwotę w wysokości 7.000,00 zł. 

Z przeprowadzonej rozmowy tel. z Prezesem Stowarzyszenia Panem Bronisławem 
Bartosiem wynika, że Stowarzyszeniu jak do tej pory nie udało się z różnych względów 
pozyskać funduszy unijnych, jednakże z informacji, jakie posiada w tym roku na przełomie 
miesiąca września i października takie środki będą przyznane. Zgodnie z podjęta uchwałą 
Gminę Gryfino reprezentuje Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino. 

 
III. STOWARZYSZENIE GMIN POLSKICH EUROREGIONU POMERANIA 

 
Gmina Gryfino współpracuje ze Stowarzyszeniem Gmin Polskich Euroregionu 

Pomerania na podstawie Uchwały Nr XXX/369/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia  
24 kwietnia 2001 r. W ramach współpracy pozyskaliśmy dotację na 41 Bieg Transgraniczny 
(Młodzieżowy Ośrodek Sportu). Naszą gminę w Stowarzyszeniu reprezentują Mieczysław 
Sawaryn i Tomasz Namieciński. Roczna składka członkowska w 2014 r. wyniosła  
19 288,20 zł, a w 2015 r. 19 306,80 zł. 

 
 

IV. STOWARZYSZENIA SZCZECIŃSKIEGO OBSZARU 
METROPOLITALNEGO 

 
Uchwałą Nr XXVI/351/04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 września 2004 r. 

przystąpiliśmy do Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. W ramach 
członkostwa Gmina Gryfino brała udział w pracach nad przygotowaniem Strategii 
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru 
Metropolitalnego. Zaktualizowane zostały również karty przedsięwzięć przewidzianych  
do realizacji w formule ZIT w ramach priorytetów inwestycyjnych 3a, 4c, 4e, 7b. 
Wypracowaliśmy wspólne stanowisko na temat drogi krajowej nr 13, w wyniku czego wniosek 
w tej sprawie trafił do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju Regionalnego. Wypracowaliśmy 
także ostateczną wersję Strategii ZIT SOM, która została przekazana  
do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju Regionalnego w celu zaopiniowania.  
W dniu  3 września 2015 r. pracownik Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie Tomasz Głuszko 
wziął udział w szkoleniu pn.: „Zintegrowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Szczecińskiego 
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Obszaru Metropolitarnego”. Przedstawicielami Gminy Gryfino są Mieczysław Sawaryn  
i Tomasz Miler. Roczna składka członkowska w 2014 r. wyniosła 15 700,00 zł, a w 2015 r.  
19 300,00 zł. W 2015 r. Gmina Gryfino dokonała również opłaty za: 
- Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (wkład własny) – 8 800,00 zł 
- Koncepcję Funkcjonalnego użytkowania tras rowerowych SOM – 6 000,00 zł 
- Studium Wykonalności SKM (wkład własny) – 30 774,00 zł,  
co daje łączną kwotę: 45 574,00 zł. 
 

V. DOBROWOLNE STOWARZYSZENIE MIAST I GMIN – UNIA 
MIASTECZEK POLSKICH 

 
Na podstawie Uchwały Nr IV/34/94 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 15 września 1994 

r. Gmina Gryfino przystąpiła do Dobrowolnego Stowarzyszenia Miast i Gmin – Unia 
Miasteczek Polskich. Przedstawicielem Gminy Gryfino jest Mieczysław Sawaryn. Roczna 
składka członkowska w 2014 r. oraz w 2015 r. wyniosła 3 000,00 zł. 

 
VI. DOLNOODRZAŃSKA INICJATYWA ROZWOJU OBSZARÓW 

WIEJSKICH (DIROW) 
 

Uchwałą Nr XXXIV/358/08 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 19 grudnia 2008 r. Gmina 
Gryfino stała się członkiem Dolnoodrzańskiej Inicjatywy Rozwoju Obszarów Wiejskich 
(DIROW). W ramach współpracy ze stowarzyszeniem w marcu 2015 r. urzędnicy Gminy 
Gryfino i mieszkańcy powiatu Gryfińskiego uczestniczyli w warsztatach z oceny partycypacji 
społecznej. Realizowane przez mieszkańców Gminy Gryfino były również  
tzw. „Małe Granty”, czyli Warsztaty szycia lalek Tilda, Rajd wiejski Śladami Pionierów oraz 
Wyprawa kajakowa po Międzyodrzu. W kwietniu 2015 r. zostało przeprowadzone badanie 
potencjału społecznego, gospodarczego i turystycznego obszaru Stowarzyszenia 
Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich. Przedstawicielem Gminy Gryfino 
jest Paweł Nikitiński. Roczna składka członkowska w 2014 r. wyniosła 10 588,00 zł,  
a w 2015 r. 10 569,00 zł. 

 
VII. ZWIĄZEK PORTÓW I PRZYSTANI JACHTOWYCH – LOKALNA 

ORGANIZACJA TURYSTYCZNA ZACHODNIOPOMORSKIEGO SZLAKU 
ŻEGLARSKIEGO 

 
Uchwałą Nr XXXV/308/13 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 27 czerwca 2013 r. Gmina 

Gryfino przystąpiła do Związku Portów i Przystani Jachtowych – Lokalnej Organizacji 
Turystycznej Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego. Naszą gminę  
w stowarzyszeniu reprezentuje Mieczysław Sawaryn. Roczna składka członkowska w 2014 r. 
wyniosła 27 957,60 zł, a w 2015 r. 24 774,40 zł. 
 

1) W 2015 roku Gryfino było promowane przez Związek Portów i Przystani Jachtowych podczas 
wszystkich największych targów sportów wodnych w Polsce i w Niemczech. Wśród nich 
największymi wydarzeniami były targi „Wiatr i Woda” w Warszawie oraz Targi Boot 2015  
w Dusseldorfie. Wcześniej materiały promocyjne dostarczone przez Gminę Gryfino 
dystrybuowane były m.in. na targach w Łodzi, Giżycku, Hamburgu, Berlinie, Lipsku, 
Magdeburgu i Neustadt.  Na wszystkich imprezach, poza stoiskami promocyjnymi (średnio za 
każdym razem ponad 20m2) odbyły się prezentacje multimedialne, gdzie Gryfino promowano 
w ramach Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego. Gryfino na stoisku Szlaku 
reklamowano także podczas wszystkich mniejszych wydarzeń promocyjnych w regionie oraz 
kilku spotkaniach w klubach żeglarskich w Polsce i w Niemczech.   
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2) Dzięki promocji i nawiązanym kontaktom firma czarterowa Heinzig od ubiegłego roku 
rozpoczyna swój doroczny rejs właśnie przy nabrzeżu w Gryfinie. W tym roku wspólny rejs 
niemieckich motorowodniaków otwierał turystyczną ofertę Yacht Charter Heinzig na sezon 
2015, ciesząc się dużą popularnością. Przedstawiciele Związku Portów i Przystani są co roku 
zapraszani do portu w Toepliz (baza firmy Charter Heinzig), gdzie promują przystanie 
Pomorza Zachodniego podczas dni otwartych. Podobnych wizyt promocyjnych w niemieckich 
portach na trasie z Berlina do Gryfina przedstawiciele Zachodniopomorskiego Szlaku 
Żeglarskiego odbyli już w tym roku siedem.  

3) Związek Portów i Przystani Jachtowych stale wydaje i opracowuje foldery i materiały 
promocyjne Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego. W ramach członkostwa  
w stowarzyszeniu gryfińskie nabrzeże portowe otrzyma również wyróżnienie certyfikacyjne  
w postaci Bursztynowych Kotwic (trwa proces certyfikacji) oraz zostanie oznaczone od strony 
wody wielką tablicą informacyjną (trwa procedura przetargowa). Związek Portów i Przystani 
niezmiennie prowadzi intensywną promocję gmin partnerskich w Internecie – portal 
marinas.pl i media społecznościowe oraz w prasie branżowej.  

4) W 2015 roku odbędą się ponadto kolejne targi sportów wodnych w Łodzi, w Berlinie  
i Hamburgu. 

 

VIII. ORGANIZACJA TURYSTYCZNA DOLINY DOLNEJ ODRY  
 

 
Uchwałą Nr XX/178/12 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2012 r. Gmina 

Gryfino przystąpiła do Organizacji Turystycznej Doliny Dolnej Odry. Przedstawicielami Gminy 
Gryfino są Tomasz Miler, Piotr Zwoliński, Zbigniew Kozakiewicz i Zdzisław Kmieciak.  
Gmina Gryfino nie ma na razie wymiernych korzyści w związku przystąpieniem  
do ww. organizacji.  

 
 

                        Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino 
                            Mieczysław Sawaryn 


