
PROTOKÓŁ nr XXXV/09 

z uroczystej sesji Rady Powiatu w Gryfinie  

w dniu 05 listopada 2009 r. 

z okazji 91 rocznicy Narodowego Święta Niepodległości 

 

Uroczysta XXXV sesja Rady Powiatu w Gryfinie odbyła się 5 listopada 2009 r. w sali 

obrad Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4 o godz. 14.00. 

W posiedzeniu udział wzięli Radni Rady Powiatu w Gryfinie (lista obecności –  

zał. nr 1), Zarząd Powiatu w Gryfinie, zaproszeni goście oraz pracownicy Starostwa 

Powiatowego w Gryfinie (zał. nr 2). 

Program uroczystej sesji stanowi zał. nr 3 do niniejszego protokołu. 

 

Ad.1 Powitanie Gości przez Przewodniczącego Rady Powiatu w Gryfinie Romana 

Michalskiego. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Roman Michalski powiedział, Ŝe cytat:  „jest taki dzień,  

do którego powinniśmy wracać w chwilach trudnych, w chwilach zwątpienia. Jest taki dzień, 

o którym mamy obowiązek pamiętać i naleŜycie go honorować. Ten dzień to 11 listopada, 

dzień odzyskania przez Naród Polski Niepodległości”. Następnie Przewodniczący powitał 

wszystkich gości, którzy przyjęli zaproszenie na dzisiejszą sesję, w tym: Wicewojewodę 

Zachodniopomorskiego Pana Andrzeja Chmielewskiego, Radnych Sejmiku Województwa 

Zachodniopomorskiego: Pana Pawła Muchę i Pana Piotra Paczkowskiego, Okręgowego 

Inspektora Pracy Pana Władysława Karwowskiego, Przewodniczącego Międzyzakładowej 

Organizacji Związkowej NSZZ Solidarność Zespołu Elektrowni Dolna Odra S.A. Pana 

Henryka Kowalskiego, Zarząd Powiatu ze Starostą Gryfińskim Panem Wojciechem 

Konarskim, wójta Gminy Banie Panią Teresę Sadowską, ks. Kanonika Pana Bronisława 

Kozłowskiego, Prezesa Związku Sybiraków Pana Antoniego Raka, Prezesa Związku 

Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych Pana Józefa Busa, 

przedstawicieli słuŜb mundurowych w osobach – Komendanta Powiatowego Policji Pana 

Mirosława Denisa, Komendanta Powiatowego Państwowej StraŜy PoŜarnej w Gryfinie Pana 

Jacka Rudzińskiego, przedstawicieli przewodniczących organizacji związków zawodowych 

działających w zakładach pracy na terenie Powiatu Gryfińskiego, Przewodniczących Rad 

Miejskich i Gminnych, osoby nominowane do odznaczeń państwowych oraz do WyróŜnienia 
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Starosty Gryfińskiego, mieszkańców Powiatu Gryfińskiego, przedstawicieli mediów, 

gospodarzy dzisiejszej uroczystości Radnych Rady Powiatu w Gryfinie 

 

Ad. 2 Wykonanie hymnu narodowego przez uczniów ZSP Nr 1 Chojnie. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Roman Michalski zwrócił się z prośbą do zebranych  

o powstanie, po czym został odśpiewany hymn narodowy wykonany przez uczniów ZSP Nr 1 

w Chojnie. 

 

Ad. 3 Wr ęczenie odznaczeń państwowych. 

Podinspektor w Wydziale Edukacji, Kultury, Sportu i  Turystyki Magdalena Pieczyńska 

powiedziała, Ŝe odznaczenie państwowe nadawane jest przez władze państwowe, które  

zarezerwowane jest dla głowy państwa - w Polsce Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 

Wręczane dzisiaj KrzyŜe Zasługi są polskimi cywilnymi odznaczeniami państwowymi, 

nadawanymi za zasługi dla Państwa lub obywateli, ustanowione na mocy ustawy z dnia  

23 czerwca 1923 roku i nadawane do chwili obecnej. Dodała, Ŝe KrzyŜ Zasługi dzieli  

się na trzy stopnie: Złoty, Srebrny i Brązowy KrzyŜ Zasługi.  

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2009 r.: 

- Złotym KrzyŜem Zasługi odznaczona została Pani ElŜbieta Koszur. 

 

ElŜbieta Koszur – absolwentka Technikum Mechaniczno-Energetycznego. Pracę  

w Elektrowni Dolna Odra rozpoczęła w 1972 r. jako staŜystka. Po staŜu została zatrudniona 

na stanowisku elektromontera pomiarów elektrycznych w Wydziale Remontów 

Elektrycznych. Związana była z „Solidarnością” od początku jej powstania na terenie 

zakładu, organizowała nielegalne spotkania, zajmowała się kolportaŜem gazetek i ulotek 

wydawanych przez podziemie. Inwigilowana i zastraszana przez organy SB. 17 grudnia 1981 

r. za inicjowanie akcji strajkowej, została oskarŜona i osadzona w więzieniu w Kamieniu 

Pomorskim. Przez dwa lata od chwili zwolnienia z więzienia 8 marca 1982 r., była 

inwigilowana i nękana przez funkcjonariuszy SB i sądy. W 2007 r. Komisja Ścigania Zbrodni 

Przeciwko Narodowi Polskiemu, na mocy art. 6 ustawy o Instytucie Narodowej przyznała  

jej status osoby poszkodowanej. Pani ElŜbieta posiada Srebrną Honorową Odznakę 

ZasłuŜony dla Solidarności 80. 
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 - Srebrnym KrzyŜem Zasługi odznaczeni zostali Panowie: Roman Michalski, Ryszard 

Owczarek oraz Jerzy Markowicz. 

 

Roman Michalski – od 1981 r. pracuje w PGE ZEDO S.A. Od 1974 r. Jako członek ZHP 

upowszechniał i wzmacniał w środowisku młodzieŜy przywiązanie do wartości, wolności, 

prawdy i sprawiedliwości, uczył ich samorządności, zasad równouprawnienia, tolerancji  

i przyjaźni. Przez wiele lat wspierał projekty kulturalne, edukacyjne realizowane przez Gminę 

Gryfino, miał wpływ na kształtowanie oraz promocję miasta i gminy na zewnątrz.  

Od listopada 2006 r. pełni funkcję Przewodniczącego Rady Powiatu w Gryfinie – zabiega  

o realizację działań na rzecz sektora pozarządowego. Będąc od 2005 r. Przewodniczącym 

Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników Ruchu Ciągłego PGE ZEDO S.A. 

m.in. miał duŜy wkład pracy na postanowienia i zawarcie w grudniu 2007 r.  Umowy 

Społecznej chroniącej interesy pracowników spółki. Od 2008 r. jako członek Zarządy 

Głównego Forum Związków Zawodowych wpływał na prace nad ustawą o emeryturach 

pomostowych, a jako członek Naczelnej Rady Zatrudnienia  był zaangaŜowany w prace nad 

projektem ustawy o pomocy państwa pracodawcom w przeciwdziałaniu i rozwiązywaniu  

z pracownikami stosunku pracy z przyczyn nie dotyczących pracowników oraz w projekt 

ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonym 

osobom, które utraciły pracę. Jako członek Zespołu Trójstronnego ds. BranŜy Energetycznej 

był zaangaŜowany w prace nad Rządowym Programem dla Elektroenergetyki. Od początku 

istnienia wspierał działalność Forum Związków Zawodowych i przyczyniał się do jego 

rozwoju. Od 2008 r. pełni funkcję Przewodniczącego Ogólnokrajowego Zrzeszenia 

Związków Zawodowych Pracowników Ruchu Ciągłego PGE Zespołu Elektrowni Dolna Odra 

S.A. 

 

Ryszard Owczarek – w 1974 r. przyjęty do pracy w ZEDO S.A. na stanowisko monter turbin 

i urządzeń pomocniczych, gdzie pracuje do dziś jako brygadzista na Wydziale Remontu  

i Turbin. JuŜ w latach 70. zaangaŜowany działacz społeczny i związkowy m.in. w KOR.  Był 

w ścisłym kierownictwie grupy inicjatywnej, która w 1976 r. w Elektrowni Dolna Odra 

czynnie popierała strajki robotników w Radomiu. ZałoŜyciel struktur podstawowych NSZZ 

„Solidarność” na szczeblu wydziału i zakładu. W latach 80-tych wytypowany przez Komisję 

Krajową Zakładową NSZZ „Solidarność” do bezpośrednich kontaktów z Komisja Krajową 
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związku, bezpośrednio wpływał na zmiany ustrojowe w kraju i reprezentował nasz region.  

W 1991 r. jeden z bardziej aktywnych załoŜycieli związku NSZZ „Solidarność 80”. 

Posiada: Tytuł Energetyka II Stopnia, Medal XX-Lecia ZEDO, Brązową Odznakę ZasłuŜony 

dla Energetyki oraz Białą Honorowa Odznakę „ZasłuŜony dla Solidarności 80” 

 

Jerzy Markowicz – zatrudniony w PGE ZEDO S.A. od 1 grudnia 1973 r., jeden  

z pierwszych pracowników Warsztatu Mechanicznego na stanowiskach tokarz, ślusarz.  

W 1975 r. uzyskał tytuł „mistrz tokarz”. Od 1989 r. zatrudniony jako „instruktor praktycznej 

nauki zawodu”, wykształcił wielu pracowników Elektrowni. Od września 2001 r. powrócił  

do pracy w Wydziale Mechanicznym i zajmuje stanowisko „samodzielny kontroler jakości”. 

Wielokrotnie nagradzany za wybitny wkład pracy i wzorową postawę w realizacji inwestycji 

w trakcie budowy Elektrowni. W stanie wojennym był zaangaŜowany w niesienie pomocy 

osobom zatrzymanym i internowanym oraz ich rodzinom. Kilkakrotnie zatrzymywany  

i przesłuchiwany przez funkcjonariuszy SB. Od 1995 r. jest wydziałowym męŜem zaufania 

„NSZZ Solidarność 80”  oraz drugą kadencję pełni funkcję członka Komisji Zakładowej tego 

związku. Posiada: Tytuł Energetyka II Stopnia – 1988 r. i Medal XX – Lecia ZasłuŜony  

dla Zespołu Elektrowni Dolna Odra – 1994 r. 

Odznaczenia państwowe  wręczył Wicewojewoda Zachodniopomorski  

Pan Andrzej Chmielewski. 

Podinspektor w Wydziale Edukacji, Kultury, Sportu i  Turystyki Magdalena Pieczyńska 

powiedziała, Ŝe polskim odznaczeniem państwowym jest równieŜ KrzyŜ Zesłańców Sybiru , 

który został ustanowiony ustawą z dnia 17 października 2003 roku,  jako „wyraz narodowej 

pamięci o obywatelach polskich deportowanych w latach 1939 - 1956 na Syberię,  

do Kazachstanu i północnej Rosji, w hołdzie dla ich męczeństwa oraz wierności ideałom 

wolności i niepodległości”.  

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 

KRZYśEM ZESŁAŃCÓW SYBIRU  odznaczony  został  Pan Jan Plesiniak. 

 

Aktu Dekoracji dokonał Wicewojewoda Zachodniopomorski   

Pan Andrzej Chmielewski. 
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Podinspektor w Wydziale Edukacji, Kultury, Sportu i  Turystyki Magdalena Pieczyńska 

poprosiła o wystąpienie Pana Władysława Karwowskiego - Okręgowego Inspektora Pracy  

i wręczenie Panu Bogusławowi Kurhanowi odznaczenia Odznaki Honorowej za Zasługi  

dla Ochrony Pracy. 

Akcent muzyczno-literacki uczniów z ZSP Nr 1 w Chojnie. 

Ad. 4 Przemówienie okolicznościowe Starosty Gryfińskiego Wojciecha Konarskiego. 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, Ŝe Święto Niepodległości powinno być 

świętem, gdzie goszczą uśmiechy. Zdaje sobie sprawę, Ŝe osoby nominowane do wyróŜnienia 

Starosty Gryfińskiego czekają na rozstrzygniecie i to są emocje. Dodał, Ŝe Pan 

Wicewojewoda nie mógł uczestniczyć w dalszej części uroczystości, ze względu na pełnienie 

obowiązków słuŜbowych w innych miejscach. Starosta ponadto dodał, Ŝe zima, która wczoraj 

zaatakowała juŜ ustąpiła, natomiast grypa, która w dalszym ciągu atakuje, dotknęła redaktora 

Pana Twardochleba uniemoŜliwiając mu tym samym przybycie na dzisiejszą sesję  

i wygłoszenie referatu pn. „Patriotyzm na pograniczu polsko-niemieckim”. 

Starosta powiedział, Ŝe cytat: „Drodzy Państwo serdecznie dziękuję, Ŝe wszyscy Państwo  

bez względu na funkcje, obowiązki przyleliście nasze zaproszenie na uroczystą sesję  

na okoliczność zbliŜającej się 91 rocznicy Święta Narodowego Odzyskania Niepodległości. 

Dziękuję, Ŝe swoją obecnością zechcieliście zaszczycić uroczystość wręczenia Statuetek 

Bociana za promocję Powiatu w edycji 2008/2009. To prestiŜowe wyróŜnienie dotychczas  

w trzech edycjach otrzymało 29 osób. Szanowni Państwo uroczysta sesja jest okazją  

do przypomnienia i podkreślenia roli społeczności we wspólnym działaniu i liderów  

w osiąganiu celów, pokonywaniu wyzwań 91 lat temu i dzisiaj. Prawdą oczywistą jest 

stwierdzenie, Ŝe „kaŜdy czas ma swoje wyzwania i liderów”. To oni zostają w pamięci 

 i historii, choć za nimi idą masy mniejsze lub większe. 91 lat temu wyzwaniem była 

niepodległość i budowa II Rzeczypospolitej. Dzień 11 listopada 1918 roku był triumfem 

czterech pokoleń Polaków, które po kolei chwytały za broń by po 123 latach niewoli odzyskać 

ojczyznę wolną, zjednoczoną i niepodległą. Było to zwycięstwo wszystkich, których  

nie złamały klęski powstańcze, ani rustyfikacja, ani germanizacja. Społeczeństwo polskie nie 

czekało biernie, Ŝe mu I wojna światowa sama przyniesie wolność. Przygotowywało  

się organizacyjnie, politycznie i wojskowo, choć wtedy jeszcze w nieistniejącej Polsce działały 
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dwa obozy, dwie orientacje. Miały ten sam cel i motyw – niepodległość, choć drogi do celu 

odmienne. Przywódcy i liderzy tamtym czasów Józef Piłsudski i Roman Dmowski potrafili 

wznieść się nad własne antagonizmy i ambicje i nie zaprzepaścili wysiłku społeczeństwa 

poniesionego w drodze do wolności. Nie rozmienili tego wysiłku na drobne, choć łatwo mogli 

zmienić swe koncepcje  w walką polityczną, a tą z kolei w wojnę domową. Trzeba stwierdzić, 

Ŝe Piłsudski na froncie Dmowski, Paderewski przy stołach konferencyjnych wykuwali 

niepodległość. W ciągu 20 lat udało się na tyle silnie zintegrować rozdarty dotychczas na trzy 

zabory naród, Ŝyjący przez lata w trzech róŜnych systemach politycznych, prawnych  

i gospodarczych, Ŝe państwo polskie przetrwało II wojnę światową, Ŝe nie poddało  

się komunizmowi. Zrobili to zwykli ludzie, tacy jak my. Nieocenioną rolę odniósł Kościół, 

niezłomna wiara w wartości chrześcijańskie. Dlatego dzisiaj spychanie Go do naroŜnika jest 

duŜą niesprawiedliwością.  Jesteśmy w Unii Europejskiej nie po to, Ŝeby być nijacy, nie po to, 

Ŝeby wyrzekać się naszej wiary i wiary naszych ojców. Jesteśmy po to, Ŝeby ją zmieniać, 

 tak aby słuŜyła ludziom i trwałości naszej niepodległości. Oczywiście Polska 1918 roku, 

 tak jak i w 2009 nie jest i nie była idealna. Nie była i nie jest wolna od wad. Słowa Józefa 

Piłsudskiego wypowiedziane wtedy i dziś są trafnym komentarzem do bieŜących wydarzeń: 

„Ka Ŝde naduŜycie, kaŜde łajdactwo było dobrym wtedy, gdy robił je człowiek partii własnej. 

Złym zaś tylko wtedy, gdy robił je członek innej partii. Chciwość zaś na pieniądze, jako 

czynnik siły partyjnej rosła tak gwałtownie, Ŝe kaŜda partia cuchnęła zbyt silnie, aby ja był 

wstanie wytrzymać”. Kolejnych słów Marszałka, choć opisywanych językiem tamtych czasów 

nie powstydziłby się Ŝaden z komentatorów opisujących naszą rzeczywistość: „Oburzała mnie 

specjalnie absolutna bezkarność wszystkich naduŜyć w państwie i wzrastająca coraz bardziej 

zaleŜność państwa od wszystkich nuworyszów, którzy na równi ze mną i wielu ludźmi  przyszli 

do państwa polskiego ubodzy i zdąŜyli kosztem państwa i kosztem wszystkich obywateli  

w kilka krótkich lat wzrosnąć na potentatów pienięŜnych, chcąc wzrosnąć na potentatów 

pienięŜnych, chcąc by ku hańbie naszej ojczyzny, państwo we wszystkich drobiazgach zaleŜało 

od nich”. Szanowni  Państwo tak samo, jak 91 lat temu, tak i w naszych czasach bez ludzi 

zaangaŜowanych w sprawy duŜe i małe, bez ludzi zaangaŜowanych bezinteresownie i ludzi 

zaangaŜowanych na rzecz swoich środowisk, nie byłoby Polski nadziei na to, Ŝe przyjdą inni 

w sztafecie pokoju. O tych ludziach Piłsudski z koli mówił „w dzieciństwie moim ciągle 

 mi szeptano w uszy tzw. mądre przysłowia – nie dmuchaj pod wiatr, głową muru nie 

przebijesz, nie porywaj się z motyką na słońce. Doszedłem później do tego - mówił Marszałek- 

Ŝe silna wola, energia i zapał mogą te właśnie zasady złamać. Kiedy stoimy wobec wielkich 

zadań, dalszej budowy państwa polskiego właśnie potrzeba nam ludzi, którzy potrafią tej 
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starej mądrości, tych przysłów się przeciwstawić”. Jestem przekonany, Ŝe te słowa pasują 

 do odznaczonych tu osób, do dotychczasowych laureatów Statuetek Bociana  

i nominowanych, Ŝe skierowane są równieŜ do tych laureatów i nominowanych, których 

dzisiaj poznamy. Bowiem w nich jest ta silna wola, energia i zapał, która sprawia,  

Ŝe są liderami środowisk, Ŝe wyrastają ponad przeciętność, a za sobą ciągną innych  

i motywują do działania, które budują naszą toŜsamość, budują naszą przyszłość. Dzisiaj 

naszym wyzwaniem, wyzwaniem naszego pokolenia, które od 20 lat moŜe prawdziwie dokonać 

wolnych wyborów tych dobrych i tych złych jest, jak najlepsze korzystanie ze zdobytej 

niepodległości, nie zaprzepaszczenie tego co mamy, kształcenie i wychowanie, jak najlepiej 

potrafimy kolejnych pokoleń. Myślę, Ŝe o tym, czy sprostamy tym wyzwaniom powiedzą inni, 

którzy przejmą pałeczkę w sztafecie pokoleń. Kiedy po kolejnych 100 latach będzie nadal 

polska mowa, krzyŜe w szkołach, nasza kultura, nauka, wojsko polskie, pamięć i szacunek  

do historii Rzeczypospolitej”.  

 

Akcent muzyczno-literacki uczniów z ZSP Nr 1 w Chojnie. 

 

Ad.5 Premierowa prezentacja albumu „Zabytkowe i współczesne kościoły w Powiecie 

Gryfi ńskim”.  

 

Podinspektor w Wydziale Edukacji, Kultury, Sportu i  Turystyki Magdalena Pieczyńska 

powiedziała, Ŝe gala wręczania statuetek Bociana jest bardzo dobrą okazją  

do zaprezentowania Albumu „Zabytkowe i współczesne Kościoły w Powiecie 

Gryfi ńskim.” Magdalena Pieczyńska słowami Henryka Sienkiewicza „Kościół jest stróŜem 

przeszłości, piastunem teraźniejszości i siewcą przyszłości” zaprosiła na sentymentalną 

podróŜ po cudach architektury stworzonych przez człowieka. Następnie poinformowała,  

Ŝe w albumie zostały zaprezentowane zebranym najwspanialsze świątynie z terenu Powiatu 

Gryfińskiego. Wybór ten, jak kaŜdy, jest kwestią indywidualną. Dokonując go, trudno 

sprecyzować jakimi kierowano się kryteriami. Nie był to wiek obiektu, bowiem wśród 

przedstawionych w publikacji świątyń są te z XIII  wieku i zupełnie nowe, wzniesione  

w wieku XX. Dodała, Ŝe kościoły na całym świecie przyciągają turystów, historyków, 

artystów, wiernych i mimo zniszczeń przez wojny i kataklizmy są pieczołowicie 

odrestaurowywane i stanowią największą atrakcję miast i wsi. Album pokazuje nie tylko 

piękno i obszerny zbiór budownictwa sakralnego znajdującego się na terenie powiatu,  

ale równieŜ zwraca uwagę na niewykorzystany potencjał, zatracanie dziedzictwa 
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kulturowego. Świątynie, często zapomniane niszczeją, popadając w ruinę. Jest to miejsce,  

w którym nie tylko sprawuje się liturgię, odprawia medytacje i zanosi modły do Boga,  

to równieŜ miejsce spotkań lokalnej społeczności, potrzebującej wsparcia duchowego, 

wytyczenia ścieŜek Ŝycia i wiary w lepsze jutro. Magdalena Pieczyńska powiedziała o tym, 

aby nie zaprzepaszczać dorobku naszych przodków bo przecieŜ „wszystkie ulice w miastach 

prowadzą do kościoła (…)” i jednocześnie zachęcała do odwiedzania tych miejsc  

i poznawania ich historii. Piękno budowli kościelnych to nie tylko architektura i detale, często 

sięgające średniowiecza, ale to równieŜ dawna i obecna historia ludzi, którzy je budowali lub 

odbudowywali, którzy byli w nich chrzczeni i tych, dla których były i są miejscem spotkań. 

Poinformowała, Ŝe kilka z powiatowych budowli sakralnych znalazło  

się na międzynarodowych szlakach turystycznych, chociaŜby na Europejskim Szlaku Gotyku 

Ceglanego. Przy okazji prezentacji albumu złoŜyła serdeczne podziękowania wszystkim, 

którzy pomogli w stworzeniu tego albumu. 

 

Ad. 6 Gala wręczania Statuetek Bociana IV edycji wyróŜnień Starosty Gryfińskiego  

za promocję Powiatu. 

 

Podinspektor w Wydziale Edukacji, Kultury, Sportu i  Turystyki Magdalena Pieczyńska 

powiedziała, Ŝe ma niebywałą przyjemność rozpocząć IV juŜ edycję konkursu „WyróŜnienia 

Starosty Gryfińskiego za promocję powiatu za lata 2008/2009. Tradycyjnie jak w latach 

ubiegłych nominacje oraz wyróŜnienia w konkursie „wyróŜnienia Starosty Gryfińskiego  

za promocje powiatu” przyznawane są decyzją Kapituły powołanej przez Starostę 

Gryfińskiego w uzgodnieniu z Zarządem Powiatu w Gryfinie. Dodała, Ŝe w skład tegorocznej 

Kapituły weszli przedstawiciele lokalnej prasy w osobach: Tadeusz Wójcik,  Maciej Puzik, 

Sławomir Błęcki, Jarosław Śliwi ński, Violina Janiszewska oraz Magdalena Pieczyńska - jako 

protokolant.  

Podinspektor w Wydziale Edukacji, Kultury, Sportu i  Turystyki Magdalena Pieczyńska 

powiedziała, Ŝe decyzją Kapituły, laureatami WyróŜnień Starosty Gryfińskiego za promocję 

powiatu w IV edycji konkursu zostali: 

• W kategorii PRZEDSIĘBIORCZO ŚĆ wśród nominowanych byli Piotr Hrynkiewicz, 

PUHP Sady Trzcińsko-Zdrój Sp. z o.o., Marcin Prys, a Statuetkę Bociana przyznano 

Panu Marcinowi Prysowi. 
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Marcin Prys  - prezes firmy Mindflow Multimedia, której misją jest dostarczanie swoim 

klientom pełnej i przekrojowej obsługi marketingowo-technologicznej w Internecie; 

w 2008 r. firma nawiązała współpracę z Wirtualną Polską S.A., Unizeto Technologies S.A. 

TMToys Sp. z o.o., Carlsberg Polska Sp. z o.o.; Spółka przeszła audyt zewnętrzny i otrzymała 

opinię „Firma Innowacyjna”. 

• W kategorii ZAWODNIK ROKU  wśród nominowanych była Daria Szulc, DruŜyna 

piłki ręcznej Energetyk Gryfino, Marek Klonowski, a Statuetkę Bociana przyznano 

Pani Darii Szulc. 

Daria Szulc - aktualna Mistrzyni Polski w Karate Shotokan; w czerwcu 2008 r. w Cancun  

w Meksyku na Mistrzostwach Świata w Karate Shotokan zdobyła tytuł indywidualnej 

Mistrzyni Świata juniorek w kumite oraz tytuł druŜynowy zarówno juniorek, jak i seniorek.; 

aktualna Mistrzyni Europy z Londynu w 2008 r. w druŜynie seniorek i brązowa medalistka 

indywidualna w juniorkach. 

• W kategorii ANIMATOR SPORTU  wśród nominowanych byli ks. Marian 

Augustyn, Tomasz Grąbczewski,  Arkadiusz Augustyniak, a Statuetkę Bociana 

przyznano ks. Marianowi Augustynowi. 

Ks. Marian Augustyn - wikary parafii pw. Ducha Świętego w Moryniu; pasjonat motocrosu, 

inicjator, współorganizator oraz uczestnik zawodów motocrosowych w Cedyni oraz Moryniu; 

organizator cyklu zawodów pod nazwą Grand Prix Powiatu Gryfińskiego w Motocrossie; 

inicjator „Rakotestu” – akcji, podczas którego prowadzona była profilaktyka bezpieczeństwa 

ruchu drogowego we współpracy z Wojewódzką Stacją Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa  

w Szczecinie; pomysłodawca budowy toru crosowego w miejscowości Przyjezierze. 

• W kategorii TWÓRCA ROKU  wśród nominowanych byli Marian Ankiewicz,  Teatr 

UHURU, Marcin Macuk, a Statuetkę Bociana przyznano Teatrowi UHURU, który 

podczas uroczystości reprezentował Pan Janusz Janiszewski. 

Teatr UHURU - istnieje od 1997 r., jego twórcą jest Janusz Janiszewski - aktor, reŜyser, 

pedagog i instruktor teatralny; wykonawca „Pierogów” – spektaklu o wolności, który święci 

triumfy na deskach teatrów w całej Polsce i zdobywa liczne nagrody. 
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• W kategorii ANIMATOR KULTURY  wśród nominowanych byli Krzysztof Gmiter, 

Aniela Głodna, Gryfiński Dom Kultury, a Statuetkę Bociana przyznano Pani Anieli 

Głodnej. 

 

Aniela Głodna - wybitny pedagog, menadŜer, promotor; laureatka Złotej Odznaki 

Szczecińskiego Towarzystwa Kultury, otrzymała Tytuł Działacza Kultury, a takŜe 

Jubileuszową Nagrodę Burmistrza Morynia; od 35 lat upowszechnia kulturę plastyczną, 

załoŜycielka i długoletni instruktor koła plastycznego „Akwarele” z Morynia; wraz  

z zespołem zdobyła m.in. Nagrodę Ministra Kultury i Sztuki, Nagrodę Ministra Rolnictwa, 

Leśnictwa i Gospodarki Ŝywnościowej, Nagrodę Ministra Oświaty i Wychowania Niemiec. 

• W kategorii LIDER O ŚWIATY I NAUKI wśród nominowanych byli Krzysztof 

Karolak, Adriana Salamończyk, Bogumiła Zawada, a Statuetkę Bociana przyznano 

Pani Adrianie Salamończyk. 

Adriana Salamończyk - dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie; 

zarządzając szkołą stwarza dogodne warunki do rozwoju samorządności i zainteresowań 

uczniów m.in. poprzez redagowanie szkolnej gazety „Wióry”, udział w konkursie Szkolna 

Giełda Turystyczna „Region w Zmysłach”; szkoła współpracuje ze stroną niemiecką  

w Schwedt realizując projekty międzynarodowe, praktyki i szkolenia; Pani Adriana w roku 

szkolnym 2008/09 podjęła działania zmierzające do poszerzenia i uatrakcyjnienia oferty 

edukacyjnej tj. utworzenia EUROKLASY, klasy o kierunku społeczno-wojskowym, klasy  

o kierunku humanistyczno-prawnym, co pozwoli na dobre wykształcenie przyszłych pokoleń. 

• W kategorii ANIMATOR WSPÓŁPRACY MI ĘDZYNARODOWEJ wśród 

nominowanych byli Leszek Ludwiniak, ElŜbieta Ulanowska, Janusz Cezary 

Salamończyk, a Statuetkę Bociana przyznano Pani ElŜbiecie Ulanowskiej. 

ElŜbieta Ulanowska - członek Towarzystwa Miłośników Historii Ziemi Gryfińskiej, 

tłumaczka, koordynatorka polsko – niemieckich spotkań na niwie artystycznej; wieloletni 

koordynator współpracy z Grundschule w Bersenbruck; inicjatorka współpracy z Teatrem 

Amatorskim Dzieci i MłodzieŜy, wraz ze Stowarzyszeniem Muzealnym Miasta Penkun 

organizuje cykliczne wystawy artystów z powiatu gryfińskiego. 
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• W kategorii NAJLEPSZA INICJATYWA ORAGNIZACJI 

POZARZĄDOWYCH wśród nominowanych było Trzcińskie Bractwo Przygody 

Turystycznej „KON-TIKI”, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Miejsko-Gminny 

w Gryfinie, Towarzystwo Miłośników Ziemi Staroczarnowskiej, a Statuetkę Bociana 

przyznano Trzcińskiemu Bractwu Przygody Turystycznej „KON-TIKI”, które 

reprezentowała Pani RóŜa Ryczańczyk – prezes towarzystwa. 

 
Trzcińskie Bractwo Przygody Turystycznej „KON-TIKI”  - koło Oddziału 

Zachodniopomorskiego PTTK w Szczecinie, działające przy parafii MB Nieustającej Pomocy 

w Trzcińsku – Zdroju; powstało dzięki inicjatywie Pani RóŜy Ryczańczyk prezesa 

towarzystwa; bractwo prowadzi róŜną działalność turystyczno - krajoznawczo - społeczną 

promując turystykę kwalifikowaną i aktywny wypoczynek głównie na łonie natury; 

organizator wielu przedsięwzięć regionalnych i środowiskowych, imprez turystyczno - 

krajoznawczych, rajdów rowerowych, pieszych, imprez na orientacje, wycieczek, obozów, 

pielgrzymek; organizator róŜnych form pomocy krajoznawczo - turystycznej dla szkół 

róŜnych szczebli i centrów informacji turystycznej i innych chętnych, turniejów, quizów itp. 

• W kategorii ZAWSZE POMOCNY LUDZIOM  wśród nominowanych byli Ewa 

Chudzińska-Lewczuk, Anna Podworska, Środowiskowy Dom Samopomocy  

w Chojnie, a Statuetkę Bociana przyznano Pani Ewie Chludzińskiej –Lewczuk. 

Ewa Chludzińska – Lewczuk - wolontariuszka Punktu Pośrednictwa Pracy 

Wolontarystycznej przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryfinie; zdobyła najwyŜsze 

wyróŜnienie w konkursie „Barwy wolontariatu 2008”, organizowanego przez Sieć Centrów 

Wolontariatu w Polsce zdobywając tytuł Wolontariusza Roku; pracą, radami i dobrym 

słowem wspiera ludzi cięŜko chorych, dzieci z rodzin wielodzietnych, osoby i rodziny 

borykające się z trudnościami dnia codziennego. 

 

• W kategorii SPONSOR ROKU wśród nominowanych byli Fliegel Textilservice  

Sp. z o.o. w Nowym Czarnowie, Ryszard Dubicki, Piotr Nocoń, a  Statuetkę Bociana 

przyznano Panu Ryszardowi Dubickiemu. 

Ryszard Dubicki - prezes Zarządu Firmy Tropik Sp. z o.o.; od wielu lat wspiera finansowo 

wszelkie przedsięwzięcia kulturalne organizowane przez Gryfiński Dom Kultury; w ramach 

ogólnopolskiej akcji społecznej „Place Zabaw Muszkieterowie” oraz z okazji 10 rocznicy 
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istnienia supermarketu wraz z Ŝoną w czerwcu 2008 r. ufundował urządzenia i zestawy 

zabawowe, które odmieniły plac zabaw w parku miejskim i przy ulicy Wodnika. 

Starosta Gryfiński wręczył wszystkim wyróŜnionym statuetkę „Bociana”, album „Zabytkowe 

 i współczesne kościoły w Powiecie Gryfińskim” oraz dyplom nadania statuetki „Bociana”. 

Pozostałym nominowanym do wyróŜnienia wręczony został album „Zabytkowe i współczesne 

kościoły w Powiecie Gryfińskim” oraz dyplom nominacji do statuetki „Bociana”. 

Podinspektor w Wydziale Edukacji, Kultury, Sportu i  Turystyki Magdalena Pieczyńska 

złoŜyła wszystkim nominowanym i laureatom gratulacje, a następnie poprosiła o wystąpienie 

członków Kapituły w osobach: Tadeusz Wójcik,  Maciej Puzik, Sławomir Błęcki, Jarosław 

Śliwi ński, Violina Janiszewska. 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski podziękował członkom Kapituły i dodał,  

Ŝe Kapituła przyznawała Statuetki Bociana z duŜym „rozdarciem”, poniewaŜ równieŜ 

nominowani zasłuŜyli na Statuetki. Rywalizacja ma zawsze to do siebie, Ŝe ktoś musi być 

pierwszy. Starosta serdecznie podziękował, Ŝe w ramach tak duŜego Powiatu dzieje się wiele 

dobrych rzeczy w róŜnych dziedzinach i Ŝe są właśnie tacy ludzie, którzy chcą  

po prostu działać. 

Starosta Gryfiński wręczył członkom Kapituły albumy „Zabytkowe 

 i współczesne kościoły w Powiecie Gryfińskim” 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, Ŝe chciałby podziękować równieŜ Pani 

Magdalenie Pieczyńskiej, która brała udział w trzech edycjach nominacji do Statuetki 

Bociana – WyróŜnienie Starosty Gryfińskiego za promocję Powiatu.  Starosta poinformował, 

Ŝe dzisiaj jest to jej ostatni występ poniewaŜ zmienia miejsce pracy. Na zakończenie 

podziękował za obsługę Kapituły. 

Podinspektor w Wydziale Edukacji, Kultury, Sportu i  Turystyki Magdalena Pieczyńska 

podziękowała Panu Staroście, zgromadzonym i oddała głos Panu Przewodniczącemu Rady 

Powiatu. 

Przewodniczący Rady Powiatu Roman Michalski zapytał, czy ktoś z gości chciałby zabrać 

głos. 
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Prezes Zarządu Miejsko - Gminnego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Gryfinie  

Krystyna Gazdecka w imieniu wszystkich nominowanych i wyróŜnionych podziękowała 

przede wszystkim za prace Kapituły, która wybrała bardzo dobrze. Dodała, Ŝe zawsze 

inicjatorów tego wyróŜnienia wspomina bardzo mile. W pierwszej edycji TPD zdobyło 

wyróŜnienie i nie ma Ŝalu. Na zakończenie zacytowała słowa Janusza Korczaka  

„kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”  i dodała, Ŝe ma nadzieje, Ŝe śmieje się teraz 

cały świat, a przynajmniej uśmiecha.  

Pani Ewa Chludzińska – Lewczuk powiedziała, Ŝe jest to dla niej ogromne wyróŜnienie  

za co bardzo dziękuje. Dodała, Ŝe chciałaby bardzo podziękować Koordynatorowi 

wolontariatu, dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie, dyrektorowi 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie. Dodała, Ŝe są to osoby, z którymi 

najczęściej współpracuje i ma nadzieję, Ŝe ta współpraca w dalszym ciągu będzie  

się rozwijała.  

Ad.7 Zakończenie sesji. 

Przewodniczący Rady Powiatu Roman Michalski podziękował wszystkim za przybycie  

i zaprosił na poczęstunek przygotowany przez uczniów z ZSP Nr 2 w Gryfinie.  

O godz. 15.30 zamknął obrady uroczystej XXXV sesji Rady Powiatu w Gryfinie. 

 

   

Protokół sporządziła: 

Magdalena Romankiewicz. 

  

 

                            Wiceprzewodniczący Rady  

                                                                                                                 Henryk Kaczmar 


