
PROTOKÓŁ nr IX/11 

z uroczystej sesji Rady Powiatu w Gryfinie  

w dniu 10 listopada 2011 r. 

z okazji Narodowego Święta Niepodległości 

 

Uroczysta IX sesja Rady Powiatu w Gryfinie odbyła się 10 listopada 2011 r. w sali obrad 

Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4 o godz. 14.10. 

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 Otwarcie sesji i powitanie Gości przez Przewodniczącego Rady Powiatu w Gryfinie 

Gabrielę Kotowicz. 

 

Przewodniczący Rady Gabriela Kotowicz otworzyła obrady IX sesji i poprosiła zebranych 

o powstanie, po czym został odśpiewany Hymn Narodowy. Po Hymnie Przewodniczący 

powiedziała, że w tym roku obchodzona jest 93 rocznica odzyskania przez Polskę 

Niepodległości. W dniu 11 Listopada 1918 r. spełnił się sen kilku pokoleń Polaków.  

Po 123 latach niewoli narodowej Polska powróciła na mapę Europy. 11 Listopada to również 

dzień, w którym Europa świętuje zakończenie I wojny światowej. Uroczyste obchody 

odzyskania Niepodległości to piękny hołd składany minionym pokoleniom za bezcenne 

dziedzictwo i wolnościowe dążenia. Dzisiaj po raz szósty Starosta Gryfiński wręczy Statuetkę 

Bociana, nagrodę tym osobom i instytucjom, które całokształtem swej działalności  

i osiągnięciami w ostatnim roku w szczególny sposób przyczyniły się do rozwoju i promocji 

Powiatu Gryfińskiego w kraju i zagranicą. Dzisiaj pokazują oni, że w wolnej Polsce należy 

się jak najlepiej służyć swoimi umiejętnościami oraz pracą. Dlatego chcąc w szczególny 

sposób upamiętnić moment w dziejach naszej ojczyzny i naszego powiatu powitała 

serdecznie wszystkich zebranych na uroczystej sesji Rady Powiatu a wśród nich: Starostę 

Gryfińskiego Wojciecha Konarskiego, Członków Zarządu Powiatu, poprzednich Starostów 

Stanisława Szymoniaka oraz Lecha Szymanowicza, Radnych Rady Powiatu, burmistrzów  

i wójtów Powiatu Gryfińskiego- Panią Teresę Sadowską Wójta Gminy Banie, Pana Henryka 

Piłata Burmistrza Gminy Gryfino, Pana Michała Lidwina Wójta Gminy Widuchowa, 

Radnych z gmin Powiatu Gryfińskiego, przedstawicieli służb mundurowych  
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w osobach – Pana Andrzeja Prokopskiego Zastępcy Komendanta Powiatowego Państwowej 

Straży Pożarnej w Gryfinie, Pana Mariusza Bajora Zastępcę Komendanta Powiatowego 

Policji w Gryfinie, Panią Wiolettę Rożko Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gryfinie, 

Pana Cezarego Florka Nadleśniczego Nadleśnictwa Mieszkowice, Pana Roberta Wójcika 

Nadleśniczego Nadleśnictwa Gryfino, Pana Zbigniewa Woroszczaka Prezesa Zarządu 

Powiatu PSL, przedstawicieli stowarzyszeń i związków zawodowych, szczególnie Pana 

Antoniego Raka Prezesa Związku Sybiraków, Panią Elżbietę Antkowicz Dyrektora Domu 

Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie, Pana Ryszarda Gronkowskiego Prezesa Zarządu 

Gryfińskiego Towarzystwa Gospodarczego, kierowników jednostek organizacyjnych 

Powiatu, osoby nominowane do Nagrody Starosty Gryfińskiego, mieszkańców Powiatu 

Gryfińskiego. Dodała, że w programie dzisiejszej sesji jest prezentacja pt. „Furtka do świata, 

którego już nie ma”, którą przedstawi Pan Przemysław Konopka przedstawiciel 

Stowarzyszenia „Terra Incognita”, wręczenie odznak honorowych Gryfa 

Zachodniopomorskiego, montaż słowno-muzyczny pt. „Święta miłości kochanej ojczyzny”  

w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie, premierowa 

prezentacja albumu pt. „ Powiat Gryfiński. Wędrówka śladami pokoleń” oraz wręczenie 

Statuetek Bociana laureatom VI edycji „Nagrody Starosty Gryfińskiego za promocję 

Powiatu”. Następnie Przewodniczący o poprowadzenie dalszych uroczystości poprosiła Pana 

Roberta Górskiego.  

 

Ad.3 Prezentacja pt. „Furtka do świata, którego już nie ma” – Przemysław Konopka.  

 

Przedstawiciel Stowarzyszenia „Terra Incognita” Przemysław Konopka na wstępie 

podziękował Staroście Gryfińskiemu, Zarządowi i Radzie Powiatu oraz organizatorom 

dzisiejszej uroczystości za zaproszenie Stowarzyszenia „ Terra Incognita” i umożliwienie 

zaprezentowaniu niedawno powstałej wystawy. Dotychczas wystawa została przedstawiona  

w Kościele Mariackim w Chojnie, w liceum w Gryfinie, oraz w dalszym ciągu będzie 

przedstawiana na terenie Powiatu, jak również po niemieckiej stronie. Miał trochę nie czyste 

sumienie, kiedy był konfrontowany z tym zaproszeniem, jako że Stowarzyszenie zostało 

nominowane do Nagrody Starosty Gryfińskiego. Pomyślał, że przed ujawnieniem laureata 

nagrody, prezentowanie Stowarzyszenia może zostać odebrane, jako specjalne traktowanie. 

Jego sumienie było czystsze, kiedy uświadomił sobie, że Kapituła decyzję podjęła już 

wcześniej.  
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Stowarzyszenie Historyczno-Kulturalne „ Terra Incognita” powstało we wrześniu 2009 r. 

Terra Incognita oznacza nieznaną ziemię, nieznany ląd. Kiedy zastanawiano się nad nazwą 

Stowarzyszenia, to w trakcie procesu tworzenia organizacji była zgodność, że region Powiatu 

jest jeszcze stosunkowo mało znany zarówno w Polsce, jak i poza krajem. Pomimo wielu 

atrakcji, jakie posiada, mimo dużego potencjału turystycznego z niesamowitą ilością atrakcji, 

których może pozazdrościć większość regionów w Polsce, trudno mówić o tym, aby miliony 

turystów chciałoby przyjechać w tą okolicę. Dla ludzi z zewnątrz jest to „terra incognita”. 

Ponadto żyje się w regionie, który w wyniku II wojny światowej doznał całkowitej wymiany 

ludności. Ludzie mieszkający tutaj, przed zakończeniem wojny, musieli te tereny opuścić, 

natomiast ci, którzy tutaj przyjechali bardzo często również musieli opuścić swoje domy, 

swoje małe ojczyzny, swoje regiony i zostali tutaj przetransportowani. Inna część regionu 

traktowała gminy leżące na Pomorzu Zachodnim, jako szansę rozpoczęcia życia na nowo.  

To też była „terra incognita”, ponieważ ci ludzie przyjeżdżali, czasami nie wiedząc, dokąd 

jadą. Bardzo często jest tak, że nie znają historii tego regionu. Obserwować to można również 

wśród młodzieży, a więc wśród ludzi, dla których jest małą i dużą ojczyzna jednocześnie. 

Często nie znają historii własnych miejscowości, trudno jest im odpowiedzieć na proste 

pytania dotyczące nawet zabytków ich miejscowości. W związku z tym nawet w pewnym 

stopniu dla nas samych, dla ludzi, którzy żyją w tym regionie stanowi to „terra incognita”. 

Stowarzyszenie ma dwa główne zadania. Po pierwsze chce to, co dotychczas zakryte 

odkrywać, zwłaszcza dotyczy to historii tego regionu, kiedy mieszkali tutaj ludzie mówiący  

w innym językiem, będący obywatelami innego państwa, jak i nas będących gospodarzami 

tego terenu po 1945 r. Minęło wiele lat odkąd pojawili się pierwsi osadnicy, pierwsi pionierzy 

osadnictwa na terenie Pomorza Zachodniego, to jak tworzono szkoły, życie zbiorowe, 

administracje jest już „zabytkiem”. O tym warto dzisiaj mówić, jest jeszcze możliwość 

rozmawiania ze świadkami, ludźmi, którzy tworzyli podwaliny państwowości, organizacji 

tego regonu. Jest to pierwszy cel. Drugim celem jest chęć zmiany. Stowarzyszeniu zależy na 

promowaniu regionu, ujawnieniu swoich walorów i wartości. Z tym związana jest szansa na 

rozwój tego regionu, po to, aby żyło się wszystkim lepiej. Odnosząc się do wystawy 

powiedział, że jest zdania, iż dobra wystawa nie potrzebuje drugiego komentarza. Jeżeli 

organizator wystawy zdecydował się na jej prezentacją publiczną, to powinna mówić sama 

przez się. Ani długie wstępy, ani długie komentarze nie pomogą, wystawa musi się bronić 

sama. W związku z tym postara się ograniczyć do kilku zdań związanych z przygotowaniem 

tej wystawy i z jej koncepcją. Koncepcję wystawy stworzył Pan Andrzej Łazowski, 

profesjonalny fotografik ze Szczecina, Prezes Stowarzyszenia Czas Przestrzeń Tożsamość, 
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autor bardzo wielu książek, albumów fotograficznych związanych z regionem Powiatu. 

Stowarzyszenie Terra incognita była organizatorem tej imprezy. Wystawa była jednym  

z elementów dużego projektu polsko-niemieckiego, który był organizowany od czerwca  

do października br., finansowanego z Programu INTERREG IV A. Wystawa nie ujrzałaby 

światła dziennego i nie byłoby możliwości jej obejrzenia, gdyby nie pomoc Starostwa 

Powiatowego w Gryfinie, Pana Starosty i Rady Powiatu, za którą bardzo serdecznie dziękują. 

Szczególne podziękowania chciałby złożyć na ręce Pani Barbary Raweckiej Sekretarz 

Powiatu, bo bez jej działania Stowarzyszenie nie byłoby wstanie stworzyć tej wystawy. 

Podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do jej powstania. Od kilkunastu lat w całej 

Polsce, we wszystkich regionach obserwuje się duże zainteresowanie śladami przeszłości 

własnych miejscowości, własnych regionów, własnych małych ojczyzn. Dopiero od 20 lat 

używa się pojęcia – mała ojczyzna. Zainteresowanie własną małą ojczyzną w całej Polsce 

przejawia się m.in. tym, że ludzie bardzo chętnie zbierają stare pocztówki i inne materiały 

świadczące o śladach przeszłości. Bardzo często zbieranie śladów jest początkiem czegoś 

więcej. I tak też było w tym przypadku. Członkowie Stowarzyszenia stwierdzili, że w sumie 

mają kilkaset przedwojennych oryginalnych pocztówek dotyczących Chojny i nie tylko.  

Ze względów finansowych postanowiono, że najpierw spróbuje się coś zorganizować  

w Chojnie, ale z taką możliwością, że ten sam model będzie można powtarzać w innych 

miejscowościach lub w regionie. Pierwszy projekt polegał na tym, że zostały zorganizowane 

polsko-niemieckie warsztaty fotograficzne dla 18 osób. W ramach tych warsztatów uczestnicy 

poznawali Chojnę dzisiejszą, ale również jej historię i oglądali wybrany zbiór starych 

pocztówek z Chojny. Następnie ich zadaniem było wybranie konkretnej pocztówki albo kilku 

i zrobienie zdjęcia obiektu z pocztówki w dzisiejszym tle. W ten sposób nastąpiła 

konfrontacja tego, co było kiedyś i jest dzisiaj. Jedno z zadań, którego pomysłodawcą był Pan 

Andrzej Łobzowski dotyczyło wykonania przez osoby uczestniczące w warsztatach 

indywidualnego zdjęcia, detalu miejsca. W ten sposób na każdej z plansz w ramach tej 

wystawy występują trzy elementy: stara pocztówka, obraz ukazany dzisiaj a na dole jeszcze 

kilka zdjęć, które były właściwie wizją indywidualnego wyboru każdego z fotografów 

amatorów uczestniczącego w warsztatach. Następnie została zorganizowana wystawa, zostały 

wybrane zdjęcia, dokonana została pewna obróbka i poproszono wszystkich autorów zdjęć  

o to, aby spróbowali napisać jedno zdanie, które można byłoby nazwać mottem  

do wykonanych fotografii Jedno z mott zostało wybrane jako tytuł wystawy „stare zdjęcia  

to furtka do rzeczywistości, której już nie ma”. Całe warsztaty i wystawa nosiły tytuł „Chojna 

– Königsberg w latach trzydziestych i dzisiaj”. Warsztaty i wystawa stanowią  
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dla Stowarzyszenia pretekst, aby myśleć o przyszłości. Chcą podobne projekty realizować  

w przyszłości, poza Chojną, aby zasięg zainteresowań obejmował całą ziemią chojeńska. 

Niemcy nazwaliby ten region Neumarkt, czyli nowa marka Jest to teren mniej więcej 

pomiędzy Kostrzyniem a Gryfinem. Bardzo zależałoby im na tym, aby trafić z takimi 

projektami również do młodych ludzi, jak np. warsztaty dziennikarskie, które trzykrotnie 

realizowali w Gryfinie i Chojnie. Powstały z tego niezwykle ciekawe publikacje. Część z nich 

ukazała się w regionalnej prasie, część w wydawnictwie Stowarzyszenia – Roczniku 

Chojeńskim. Rocznik Chojeński jest podwodnym okrętem Stowarzyszenia, za dokładnie  

2 tygodnie będzie prezentowana publicznie trzecia edycja Rocznika. Zachęcił do obejrzenia 

wystawy, jak również nadsyłania swoich opinii, komentarzy i pomysłów na adres 

internetowy.  

 

Prezentacja multimedialna pt. „Furtka do świata, którego już nie ma” stanowi załącznik nr 4 

do niniejszego protokołu. 

  

Ad.2 Wręczenie odznak honorowych Gryfa Zachodniopomorskiego. 

 

Konferansjer Robert Górski powiedział, że w uznaniu zasług dla rozwoju Pomorza 

Zachodniego, Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego wyróżnił złotą Odznaką 

Honorową Gryfa Zachodniopomorskiego Panią Elżbietę Antkowicz.  

 

ELŻBIETA ANTKOWICZ  – w tym roku obchodzi 22-lecie pracy zawodowej, od ośmiu lat 

pełni funkcję dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie. Dzięki staraniom 

Pani Dyrektor i kierowanej przez nią kadrze pracowniczej przełamane zostały stereotypy 

dotyczące funkcjonowania placówek opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi. 

Zaczęto postrzegać je jako miejsca, gdzie udzielając pomocy osobom potrzebującym, działa 

się na rzecz ich aktywności, rehabilitacji społecznej i godnego życia. Pani Antkowicz włożyła 

dużo wysiłku w doprowadzenie do standaryzacji swojej placówki, która została osiągnięta  

w bieżącym roku. W chwili obecnej widoczne są już efekty działań podejmowanych przez 

Panią Dyrektor. Placówka znana jest z wzorowej i troskliwej opieki nad mieszkańcami, 

panuje w niej domowa, przyjazna atmosfera. Dużą zasługa pani Antkowicz jest utrzymanie 

stabilnej i profesjonalnej kadry pracowniczej. Jest to możliwe dzięki wysokiej kulturze 

osobistej i autorytetowi, którym cieszy się wśród pracowników. Pani Dyrektor wykazuje 

nowatorskie pomysły w zakresie aktywizowania społeczności lokalnej na rzecz 
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rozwiązywania trudnych problemów społecznych. Potwierdzeniem tego jest aktywne 

uczestnictwo różnych instytucji w życiu DPS w Nowym Czarnowie. Pani Antkowicz 

działania nowatorskie wykazuje także w zakresie integrowania osób starszych i osób 

niepełnosprawnych w środowisku poprzez umożliwianie im uczestnictwa w życiu 

publicznym, zawodowym, kulturalnym i artystycznym. Na szczególne wyróżnienie zasługuje 

fakt współpracy z pracodawcami z Gryfina i okolic w zakresie aktywizacji zawodowej 

mieszkańców DPS. Daje to wymierne efekty w postaci podejmowania pracy przez osoby 

niepełnosprawne w zakładach pracy chronionej. 

 

Konferansjer Robert Górski powiedział, że srebrną Odznaką Honorową Gryfa 

Zachodniopomorskiego Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego postanowił 

uhonorować również Gryfi ńskie Towarzystwo Gospodarcze. 

 
 
GRYFIŃSKIE TOWARZYSTWO GOSPODARCZE  – stowarzyszenie zarejestrowane  

w Krajowym Rejestrze Sądowym w 2001 r. Głównym celem i zakresem działania 

Towarzystwa jest wymiana doświadczeń i inicjowanie zmian w prawie gospodarczym, 

wspieranie inicjatyw gospodarczych samorządów terytorialnych oraz organów administracji 

samorządowej. Towarzystwo podejmuje szereg działań zmierzających do integracji środowisk 

gospodarczych na rzecz szybszego rozwoju gospodarczego regionu gryfińskiego  

m.in. poprzez organizację spotkań przedsiębiorców mających na celu wspólne wypracowanie 

stanowiska w sprawach gospodarczych, rozwoju kultury i sportu, opieki społecznej oraz 

pracy z młodzieżą, głównie w zakresie szkolnictwa zawodowego i praktyk zawodowych  

dla uczniów. Aktywnie współpracuje z samorządem terytorialnym w sprawie imprez 

promujących region gryfiński. Członkowie Towarzystwa opracowują programy rozwoju 

infrastruktury technicznej oraz zmian w istniejącej infrastrukturze, w celu jej modernizacji  

i przystosowania do aktualnych potrzeb. Towarzystwo udziela pomocy prawnej  

i organizacyjnej nowoutworzonym podmiotom gospodarczym i promuje je w środowisku 

lokalnym. Istotną rolę w działalności Towarzystwa odgrywa także współuczestnictwo przy 

opracowywaniu zmian w prawie lokalnym (np. podatkowym) oraz w prawie krajowym (m.in. 

wnioski do Komisji Sejmowej Przyjazne Państwo).  

 

W imieniu Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Odznaki wręczył Pan Paweł Gzyl – 

Dyrektor Gabinetu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego. 
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Ad. 4 Montaż słowno-muzyczny pt. „Święta miłości kochanej ojczyzny” w wykonaniu 

uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie. 

 

Spektakl artystyczny poświęcony obchodom 93 rocznicy Odzyskania Niepodległości 

przedstawili uczniowie z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie, który został 

przygotowany pod kierunkiem Pani Edyty Krupy oraz Pani Anety Żurawskiej– Rusek.  

 

Na zakończenie spektaklu wszyscy zebrani odśpiewali fragment „Roty” 

 

Ad. 5 Premierowa prezentacja albumu pt. „Powiat Gryfiński. Wędrówka śladami 

pokoleń”.  

 

Konferansjer Robert Górski powiedział, że cytat: „każdy czas ma swoją twarz, dlatego 

wszyscy od czasu do czasu lubimy zaglądać do albumów ze starymi fotografiami. Szukamy  

w nich dawnych, a ulotnych i zapomnianych nastrojów. Ożywają wspomnienia dotyczące 

miejsc, które zmieniły się z upływem czasu. Antoine de Saint-Exupéry powiedział: 

„Najważniejsze jest, by gdzieś istniało to, czym się żyło: i zwyczaje, i święta rodzinne. I dom 

pełen wspomnień”. Mamy nadzieję, że ta myśl będzie towarzyszyła w czasie oglądania tegoż 

albumu temu pokoleniu mieszkańców powiatu gryfińskiego, które pamięta okres powojenny. 

Jednocześnie liczymy, że dla młodego pokolenia, wzrastającego w nowej rzeczywistości,  

w dobie globalizacji, album będzie kolejną, ale nieco odmienną lekcją historii i wiedzy  

o kulturze naszej małej ojczyzny. Lekcją, która ma na celu również uświadomić młodym 

ludziom zadanie, skierowane przez Jana Pawła II również do nich: „Nie zagubcie pamięci,  

bo człowiek bez pamięci jest osobą pozbawioną przyszłości”. Kolejne pokolenia 

mieszkańców dzisiejszego powiatu gryfińskiego zmieniały i zmieniają przestrzeń 

urbanistyczną, w której przyszło im żyć, mieszkać, pracować i działać. Jeszcze dwadzieścia 

lat temu sami nie uwierzylibyśmy, że nasze ulice i drogi tak licznie wypełnią się różnymi 

markami samochodów, a w nasz krajobraz wpiszą się talerze anten satelitarnych,  

czy masztów telefonicznych. Trudno byłoby nam uwierzyć, że mosty graniczne wejdą  

w skład zwykłej sieci dróg, a pełne wojska po II wojnie światowej strażnice, opustoszeją  

i staną się budynkami mieszkalnymi lub użyteczności publicznej. II wojna światowa 

odcisnęła piętno na losie tych ziem – nie ma już dawnych mieszkańców, a ci, którzy  

tu mieszkają od kilkudziesięciu lat zmieniają oblicze naszego powiatu. W tym albumie 

znajdziecie Państwo ślady żyjących tu pokoleń, zobaczycie jak zmieniły się na przestrzeni lat 
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miasta, miasteczka i wsie. Niektóre miejsca i budynki już nie istnieją, jednak stare fotografie  

i pocztówki nie pozwalają o nich zapomnieć. Pewnie zadacie sobie pytanie, jak będą 

wyglądać te tereny za kilkanaście, czy kilkadziesiąt lat. Co po nas zostanie i co zostawimy 

przyszłym pokoleniom? Prezentowane widokówki pochodzą z różnych lat. Dokładny rok 

druku kartki pocztowej jest trudny do określenia, dlatego też podane w opisach daty  

są przybliżone i nie zawsze są datami emisji. W znacznej części wiek pocztówki określony 

jest na podstawie stempla pocztowego. Z tego miejsca serdecznie dziękuję wszystkim osobom 

prywatnym i instytucjom, które odpowiedziały na naszą prośbę i użyczyły nam ze swych 

zbiorów widokówki oraz zdjęcia, na których uwiecznione są miejscowości z terenu naszego 

powiatu. Autorami tekstu i współczesnych fotografii są Monika Baczyńska-Padjasek, Sylwia 

Cieśla i Kinga Koeller z Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki. Projekt graficzny 

przygotował Marcin Konopnicki z Referatu Informatyki”. 

 

Prezentacja multimedialna albumu pt. „Powiat Gryfiński. Wędrówka śladami pokoleń 

stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.. 

 

Ad.6 Wręczenie Statuetek Bociana laureatom VI edycji „Nagrody Starosty Gryfińskiego 

za promocję Powiatu”. 

 
Konferansjer Robert Górski powiedział, że nominacje oraz nagrody w konkursie „Nagroda 

Starosty Gryfińskiego za promocję powiatu” przyznawane są decyzją Kapituły powołanej 

przez Zarząd Powiatu w Gryfinie, 

 
w skład tegorocznej Kapituły weszli: jej przewodniczący: 

Jan Gładkow – Członek Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 

oraz członkowie: 

Gabriela Kotowicz – Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie,  

Tadeusz Wójcik – przedstawiciel Gazety Chojeńskiej,  

Tomasz Miler – przedstawiciel Gazety Gryfińskiej,  

Ryszard Kwapisz – przedstawiciel Nowych 7 Dni Gryfina,  

Monika Baczyńska-Padjasek – przedstawiciel Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki. 
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Starosta Gryfiński wręczył członkom Kapituły  

albumy pt. „Powiat Gryfiński. Wędrówka śladami pokoleń”. 

 

Konferansjer Robert Górski powiedział, że decyzją Kapituły, laureatami Wyróżnień 

Starosty Gryfińskiego za promocję powiatu w IV edycji konkursu zostali: 

• W kategorii KULTURA  wśród nominowanych był Teatr Jednego Aktora,  

Stowarzyszenie Historyczno-Kulturalne „TERRA INCOGNITA”, Paweł Wróbel  

a Statuetkę Bociana przyznano Stowarzyszenie Historyczno-Kulturalne „TERRA 

INCOGNITA”.  

 
Stowarzyszenie Historyczno-Kulturalne „TERRA INCOGNITA  - organizuje liczne 

wystawy, konkursy, spotkania i imprezy propagujące historię i kulturę dawnej Ziemi 

Chojeńskiej; prowadzi działania edukacyjne, warsztaty i konkursy dotyczące dziejów regionu; 

w 2010 roku wydało drugi tom „Rocznika Chojeńskiego” oraz książkę Pawła Migdalskiego, 

pt. „Moja mała ojczyzna”. Przykładowe scenariusze lekcji oraz uwagi nad nauczaniem historii 

regionalnej na przykładzie powiatu Gryfino”. 

 
Prezes Stowarzyszenia Historyczno-Kulturalnego „TERRA INCOGNITA” Paweł 

Migdalski podziękował w imieniu swoim oraz wszystkich członków Stowarzyszenia, 

liczących ponad 30 osób. Jest to niewielka grupa, ale stara się jak może promować Powiat, 

region. Bardzo się cieszy, że Stowarzyszenie zostało zauważone. Stara się promować Powiat 

na wielu polach. Największym sukcesem Stowarzyszenia jest to, że wydało Rocznik 

Chojeński oraz jeden z tekstów Rocznika uzyskał nominację do Polsko-Niemieckiej Nagrody 

Dziennikarskiej za 2010 r. Pisała o tym cała prasa lokalna w całym kraju, w Niemczech  

oraz ogólnopolska. Jest to najlepsza reklama i promocja Powiatu Gryfińskiego. Podobnie jak 

do tej pory Stowarzyszenie będzie się starło promować Powiat w mediach, tj. w prasie,  

w radio, w przyszłym roku dojdzie do tego telewizja polska i niemiecka. Stowarzyszenie 

będzie prężnie służyć na rzecz ziemi Powiatu Gryfińskiego, szerzej nowej marki oraz szerzej 

TERZE INCOGNICIE, czyli ziemi nieznanej, która stara się uczynić znaną – COGNITA.  

• W kategorii SPORT wśród nominowanych byli Eryk Giermak, Wojciech Strelczuk, 

Paweł Pankratow, a Statuetkę Bociana przyznano Pawłowi Pankratow. 
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Paweł Pankratow - uzdolniony 16-latek o szerokich zainteresowaniach zarówno sportowych 

jak i matematyczno-przyrodniczych i humanistycznych; zawodnik MKS Hermes Gryfino 

trenujący lekkoatletykę; w roku 2010 i 2011 brał udział w wielu zawodach lekkoatletycznych 

rangi wojewódzkiej i ogólnopolskiej, zajmując czołowe lokaty w biegach na 1000, 1500  

i 2000 m oraz w biegach przełajowych 

 

Przewodniczący Rady Gabriela Kotowicz w imieniu mieszkańców Gminy Mieszkowice,  

Burmistrza, Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz Radnych złożyła gratulacje Pawłowi 

Pankratow życząc dalszych sukcesów sportowych i wręczyła list gratulacyjny oraz bukiet 

kwiatów.  

• W kategorii INICJATYWA SPOŁECZNA  wśród nominowanych byli Jarosław 

Przygoda, Gospodarstwo Ekologiczne FRYKAS w Martwicach, Federacja Zielonych 

GAJA, a Statuetkę Bociana przyznano Gospodarstwu Ekologicznemu Frykas  

w Marwicach.  

Gospodarstwo Ekologiczne FRYKAS w Marwicach - prowadzone jest od 2006 r. przez 

Cezarego i Edytę Szczupak; zdobyło m.in. III miejsce w konkursie na najlepsze gospodarstwo 

ekologiczne oraz nominację do nagrody PERŁA 2011 w ogólnopolskim konkursie „Nasze 

Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów” za ser krowi marwicki; prowadzi działalność 

edukacyjną, organizuje warsztaty pieczenia chleba, wyrobu serów itp.; podejmowane 

działania kształtują postawy proekologiczne i wpływają na poprawę świadomości 

ekologicznej społeczeństwa. 

 

Edyta Szczupak podziękowała za otrzymaną nagrodę. 

 

W kategorii PRACODAWCA ROKU  wśród nominowanych byli Firma TROPIK Spółka 

z o. o. w Gryfinie, Piekarnia Ekologiczna JAKUB w Starym Czarnowie, a Statuetkę 

Bociana przyznano Firmie TROPIK Spółka z o. o. w Gryfinie.  

 

Firma TROPIK Spółka z o. o. w Gryfinie - od 1999 roku prowadzi supermarket 

Intermarche w Gryfinie; wiosną 2011 r. rozpoczęła budowę nowej galerii handlowej  

w Gryfinie, w której jeszcze w tym roku zatrudnienie znajdzie ok. 100 osób,; wspiera 

finansowo wszelkie przedsięwzięcia kulturalne oraz akcje społeczne w regionie. 
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Konferansjer Robert Górski złożył gratulacje laureatom oraz nominowanym do Nagrody 

Starosty Gryfińskiego oraz zaprosił ich do pamiątkowego zdjęcia. 

Starosta Gryfiński wręczył laureatom statuetkę „Bociana”, album pt. „Powiat Gryfiński. 

Wędrówka śladami pokoleń”,  dyplom nadania statuetki „Bociana”  

oraz czek na kwotę 3000,00 zł.  

Pozostałym nominowanym wręczony został album pt. „Powiat Gryfiński. Wędrówka śladami 

pokoleń” oraz dyplom nominacji do statuetki „Bociana”.  

Prezentacja multimedialna - wręczenie Statuetek Bociana laureatom VI edycji „Nagrody 

Starosty Gryfińskiego za promocję Powiatu”, stanowi załącznik nr 6 do niniejszego 

protokołu. 

Ad.7 Zakończenie sesji. 

Przewodniczący Rady Gabriela Kotowicz podziękowała wszystkim za przybycie  

na uroczystą sesję. W ten sposób zostały upamiętnione wydarzenia sprzed  

lat, które miały wpływ na teraźniejszość. Podziękowała osobom, które zaangażowały  

się w przygotowanie sesji, swoim zaangażowaniem nadały podniosły charakter. Szczególnie 

podziękowała skierowała do uczniów z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie 

oraz ich opiekunów. Następnie Przewodnicząca zaprosiła na poczęstunek przygotowany przez 

uczniów z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie. O godz. 15.50 zamknęła 

obrady uroczystej IX sesji Rady Powiatu w Gryfinie.   

 

 

Protokół sporządziła: 

Magdalena Romankiewicz 

           

  

                      Przewodniczący Rady  

                                                                                                             Gabriela Kotowicz 


