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PROTOKÓŁ nr XVII/12 

uroczystej sesji Rady Powiatu w Gryfinie  

w dniu 8 listopada 2012 r. 

z okazji Narodowego Święta Niepodległości 

 

 

Uroczysta XVII sesja Rady Powiatu w Gryfinie odbyła się 8 listopada 2012 r. o godz. 14.00 

w sali obrad Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4. 

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.  

 

I.  Otwarcie sesji i powitanie gości przez przewodniczącą Rady Powiatu  

w Gryfinie Gabriel ę Kotowicz. 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu Gabriela Kotowicz otworzyła obrady XVII sesji  

i poprosiła zebranych o powstanie, po czym został odśpiewany hymn narodowy. Po hymnie 

przewodnicząca powitała serdecznie wszystkich zebranych na uroczystej sesji Rady Powiatu 

a wśród nich: Starostę Gryfińskiego, członków Zarządu Powiatu, radnych Rady Powiatu, 

burmistrzów i wójtów powiatu gryfińskiego, przedstawicieli służb mundurowych, 

przedstawicieli stowarzyszeń i związków zawodowych, osoby nominowane do Nagrody 

Starosty Gryfińskiego, przedstawicieli mediów, dyrektorów, nauczycieli i uczniów 

powiatowych szkół, mieszkańców powiatu i gości. Przedstawiła program uroczystej sesji 

wyrażając nadzieję, że upłynie ona w miłej i radosnej atmosferze. A są dzisiaj powody  

do radości w przededniu święta narodowego i zapewne każdy 11 listopada będzie 

uczestnikiem odbywających się w poszczególnych gminach uroczystości, upamiętniających 

rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. 11 listopada 1918 r. radość z odzyskanej 

niepodległości była wielka. Dzisiaj można sobie tylko wyobrazić atmosferę tamtych dni,  

ale ten niebywały entuzjazm powinien udzielić się również i dzisiaj, inspirując do działania 

oraz budząc dumę z tego, że jest się Polakiem, z bogatego dziedzictwa narodowego i że się 

kontynuuje dzieło wielkich Polaków. Takim osobistym, niedawnym doznaniem było  

po obejrzeniu filmu „Bitwa pod Wiedniem" opuszczając salę kinową była dumna, że to 

właśnie „mój król" ocalił Europę. Dzisiaj tu obecnych w atmosferę listopadowych dni 1918 
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roku zabiorą uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie przedstawiając 

montaż słowno-muzyczny. W programie artystycznym wystąpią Inez Dąbrowska, Dawid 

Jasiński, Marek Lis, Magdalena Żurowska, Patryk Witkowski, Anna Załucka, Agata 

Kurasiewicz, Paweł Włodarz, Natalia Ślęzak, Maja Skalniak. A opiekunami grupy tych 

uczniów są nauczyciele pani Teresa Scisłowska i pani Joanna Ulaszewska. Drugim punktem 

dzisiejszej sesji będzie prezentacja najnowszej publikacji wydanej przez powiat gryfiński 

album pt. „Historia i Pamięć – cmentarze Powiatu Gryfińskiego", którą przedstawi pan Julian 

Dalidowicz – nauczyciel z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie. Ostatni punkt 

uroczystej sesji to gala wręczenia „Nagród Starosty Gryfińskiego - Statuetki Bociana  

za promocję Powiatu". To również powód do dumy, radości i osobistej satysfakcji, że wśród 

zebranych mieszkańców powiatu i na terenie powiatu, w naszych Małych Ojczyznach jest tak 

wielu wspaniałych ludzi, tak dużo różnych stowarzyszeń, organizacji społecznych  

i przedsiębiorców, którzy nie tylko realizują swoje pasje i promują powiat, ale i organizują 

innych by wspólnie pomagać i dbać o tych, którzy sami sobie w życiu poradzić nie mogą. 

Tworzą miejsca pracy i przyczyniają się do rozwoju gospodarczego powiatu. Dają przykład 

pracy nad sobą i pracy z innymi, jak osiągnąć sukces, zdobyć wyróżnienia, medale i być 

najlepszym w rywalizacji sportowej. Zatem zaczynając realizację programu dzisiejszej sesji 

zaprosiła na scenę uczniów. 

   

II.  Program artystyczny w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie.  

 

Program artystyczny poświęcony obchodom 94 rocznicy odzyskania niepodległości 

przedstawili uczniowie z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie, wystąpili:  

Inez Dąbrowska, Dawid Jasiński, Marek Lis, Magdalena Żurowska, Patryk Witkowski,  

Anna Załucka, Agata Kurasiewicz, Paweł Włodarz, Natalia Ślęzak, Maja Skalniak. Program 

został przygotowany pod kierunkiem pani Teresy Scisłowskiej i pani Joanny Ulaszewskiej. 

 

III.  Premierowa prezentacja albumu pt. „Historia i Pamięć – cmentarze Powiatu 

Gryfi ńskiego".  

 

Prowadzący Julian Dalidowicz przedstawił prezentację multimedialną albumu pt. „Historia  

i Pamięć – cmentarze Powiatu Gryfińskiego" stanowiącą załącznik nr 4.  
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„Przechodniu kim ty jesteś, my byliśmy. Kim my jesteśmy, ty będziesz”, żeby dowiedzieć się 

gdzie widnieje ta sentencja prowadzący zaprosił do obejrzenia albumu. 

 

Piosenka w wykonaniu uczennic z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie. 

 

IV.  Wr ęczenie statuetek Bociana laureatom VII edycji „Nagrody Starosty 

Gryfi ńskiego za promocję powiatu”.  

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski: „to wielka przyjemność i ważne wydarzenie 

otwierać kolejną już VII edycję statuetek Bociana - wyróżnień Starosty  

za promocję powiatu gryfińskiego. Otwierać i wręczać w tak zacnym gronie. Dziękuję 

wszystkim za przybycie. Konsekwentnie wydarzenie to ma miejsce na uroczystej sesji 

dedykowanej Narodowemu Świętu Niepodległości. W dniu, który nas napawa dumą  

i radością, że żyjemy w Wolnej Ojczyźnie. Radością i uznaniem, że wysiłek często najwyższa 

ofiara krwi kolejnych pokoleń Polaków, umożliwiła nam i umożliwia realizację aspiracji  

i ambicji ogólnonarodowych i własnych. Dla dzisiejszej Polski często przywołujemy  

II Rzeczypospolitą, która stała się wzorem i odnośnikiem. II Rzeczpospolita była możliwa  

po wielu nieudanych powstaniach, kampanii napoleońskiej, I wojnie światowej. Gdybym miał 

dzisiaj szukać analogii i podobieństwa do tamtych czasów to należy odwołać się do tej 

organicznej pracy, w jaką angażowali się w zaborach Polacy, budując nie w walce a w tejże 

pracy na wszystkich polach aktywności społecznej, zawodowej silne struktury i wzajemne 

związki i patriotyzm. Mam tu na myśli Hipolita Cegielskiego i jego fabrykę, ks. Piotra 

Wawrzyniaka – Bank Ludowy, Karola Marcinkowskiego - Polskie Towarzystwo 

Przemysłowe Spółkę Akcyjną Bazar, stowarzyszenia sportowe strzeleckie, jeździeckie, 

piłkarskie. Kwintesencję tego znajdziemy w serialu „Najdłuższa wojna nowoczesnej Europy". 

Oczywiście każde wydarzenie ma swój czas i swoje miejsce. Właśnie za chwilę będziemy 

wyróżniać statuetką Bociana i nagrodą pieniężną oraz poznamy nominowanych, którzy swoją 

działalnością na polach aktywności kultury, sportu, pracodawcy i inicjatywy społecznej 

budują potencjał naszego powiatu, a przez to naszej Ojczyzny, którzy promują powiat 

gryfiński swoją działalnością a przede wszystkim są najlepszą jego wizytówką. Edycję 

Bocianów 2011/2012 uważam za otwartą." 

 

Prowadzący Julian Dalidowicz powiedział, że są cztery kategorie wyróżnień Starosty 

Gryfińskiego za promocję powiatu:  
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• W kategorii KULTURA  wśród nominowanych byli Gryfiński Festiwal Miejsc  

i Podróży „Włóczykij”, Remigiusz Rzepczak i Maciej Czaczyk. 

 

Gryfi ński Festiwal Miejsc i Podróży „Włóczykij” - impreza poświęcona szeroko pojętej 

tematyce podróżniczej, składająca się ze spotkań z podróżnikami, długometrażowych filmów 

z odległych i egzotycznych zakątków świata, degustacji potraw, balu „Włóczykija”, 

koncertów muzyki alternatywnej, wystaw, rajdów oraz wycieczek po regionie, w ostatniej,  

6. edycji Włóczykija udział wzięło ok. 100 gości i prelegentów oraz 8 tysięcy widzów  

z Polski i z zagranicy. 

 

Remigiusz Rzepczak - nauczyciel historii w Gimnazjum im. Noblistów Polskich  

w Mieszkowicach, autor kilku książek o tematyce historycznej opisujących losy osób 

przesiedlanych z kresów wschodnich na tereny Pomorza Zachodniego, najnowsza publikacja 

pt. „Złodzieje wiary i nadziei” przedstawiająca tragiczne losy osób represjonowanych podczas 

II wojny światowej cieszy się ogromnym zainteresowaniem w Polsce jak również  

w Niemczech. 

 

Maciej Czaczyk - zwycięzca drugiej edycji muzycznego show „Must be the music. Tylko 

muzyka”, w 2012 koncertował „na żywo” w wielu miastach Polski, piosenki w jego 

wykonaniu można było usłyszeć także w radiu i telewizji, niebawem ukaże się debiutancka 

płyta Maćka, będąca owocem współpracy z Robertem Jansonem. 

 

Nagrodę Starosty Gryfińskiego za promocję powiatu w kategorii KULTURA  otrzymuje: 

Remigiusz Rzepczak. 

 

Remigiusz Rzepczak. podziękował za nagrodę i podziękował swoim wnioskodawcom, 

którzy nominowali go w tym niezwykłym przedsięwzięciu: panu Krzysztofowi Karolakowi 

przewodniczącemu Rady Miejskiej w Mieszkowicach i panu Andrzejowi Salwie 

burmistrzowi Mieszkowic oraz tym wszystkim osobom, które podejmowały decyzję  

i dostrzegły pracę, którą wykonał w ubiegłym roku i na przełomie tego roku. Powiedział,  

że jego prywatnym typem był Gryfiński Festiwal Miejsc i Podróży „Włóczykij”.  

Pogratulował wszystkim nominacji. 
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• W kategorii SPORT wśród nominowanych byli Piotr Kos, drużyna dziewcząt  

z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie, Klub Bokserski Garda. 

 

Piotr Kos - aktywny propagator sportu i zdrowego stylu życia, uczestnik ogólnopolskich 

biegów długodystansowych, założyciel i trener UKS Karate Kyokushin Moryń, młodzi 

karatecy trenowani przez pana Piotra w zawodach rangi wojewódzkiej, ogólnopolskiej  

i międzynarodowej wywalczyli w 2012 r. wiele medali i czołowych lokat. 

 

Drużyna dziewcząt z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie - młode, 

obiecujące sportsmenki, odnoszące liczne zwycięstwa we współzawodnictwie sportowym,  

w 2011 i 2012 r. wywalczyły m.in. złoty medal w finale krajowym Szkolnej Ligi 

Lekkoatletycznej oraz I miejsce w Polsce w sztafetowych biegach przełajowych, zwycięstwa 

dziewcząt to także osobisty sukces ich trenerki pani Ludwiki Urbańskiej. 

 

Klub Bokserski Garda - od 4 lat organizuje Galę Boksu – imprezę poświęconą 

propagowaniu zdrowego stylu życia oraz walce z nałogami, zawodnicy klubu reprezentują 

Chojnę i powiat gryfiński na zawodach bokserskich osiągając wiele sukcesów  

na arenie krajowej i międzynarodowej, najbardziej obiecujący zawodnik klubu Eryk Giermak 

przygotowywany jest do Igrzysk Olimpijskich w Brazylii w 2016 r. 

 

Nagrodę Starosty Gryfińskiego za promocję powiatu w kategorii SPORT otrzymuje: Klub 

Bokserski Garda. 

 

Klub Bokserski Garda, trener Jarosław Przygoda podziękował w imieniu Zarządu Klubu 

oraz zawodników Klubu Bokserskiego Garda za nagrodę. W dziedzinie sportu, jakim jest 

boks ciężko jest zdobywać sukcesy, o czym świadczy ostatnia olimpiada, na której żaden 

mężczyzna nie zdobył nominacji. Dodał, że na przyszłej olimpiadzie klub chciałby zdobyć 

chociaż nominację, żeby zawodnik pojechał na zawody. Dzisiaj rozpoczynają się zawody  

o Puchar Polski w Lesznie, na których to trzech zawodników z klubu będzie reprezentowało 

powiat gryfiński i gminę Chojna. Trener czuje się bardzo zobowiązany, żeby przywieźć 

Puchar Polski. Dodał, że nagrodę dedykuje wszystkim sponsorom klubu, gdyż bez nich nie 

byłoby tych wyników i sukcesów. Wszystkim zwycięzcom i nominowanym gratuluje i życzy 

wytrwałości w dalszej pracy oraz wielu sukcesów.  
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Prowadzący Julian Dalidowicz powiedział, że podobno kiedyś w połowie drogi między 

Szwecją a Polską na zamarzniętym Bałtyku stała karczma. Jako że uroczystość jest w połowie 

to zebranym również należy się chwila wytchnienia i zaprosił na przerwę muzyczną  

w wykonaniu uczennic z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie.  

 

• W kategorii INICJATYWA SPOŁECZNA  wśród nominowanych byli  

Ewa Chludzińska-Lewczuk, parafia pw. Ducha Św. w Moryniu, Zbigniew 

Bogdanowicz. 

 

Ewa Chludzińska-Lewczuk - wolontariuszka działająca na rzecz osób potrzebujących 

wsparcia, organizuje pomoc dla ofiar żywiołów, wspomaga rodziny osób z chorobami 

nowotworowymi, napisała i wydała książkę pt. „Potłuczony Anioł”, w której opisała pracę 

wolontariuszki wykonywaną w ciągu jednego roku, jest współzałożycielką i prezesem 

stowarzyszenia „Jestem i Pomagam”. 

 

Parafia pw. Ducha Św. w Moryniu  - z zaangażowaniem współpracuje ze środowiskiem 

lokalnym, jest organizatorem wielu przedsięwzięć aktywizujących i integrujących  

w dziedzinie kultury i sportu, angażuje się w działalność charytatywną, pomagając najbardziej 

potrzebującym rodzinom z gminy Moryń, dzięki pozyskanym funduszom z Ministerstwa 

Kultury i powiatu gryfińskiego remontuje zabytkowy kościół w Moryniu. 

 

Zbigniew Bogdanowicz - pomysłodawca i twórca prywatnego muzeum etnograficznego  

w Cedyni, dzięki swojej pasji wpływa na zachowanie, ochronę i popularyzację dziedzictwa 

regionalnego, jest także organizatorem wielu wystaw i niebanalnych lekcji historii  

dla młodzieży. 

 

Nagrodę Starosty Gryfińskiego za promocję powiatu w kategorii INICJATYWA 

SPOŁECZNA otrzymuje: Parafia pw. Ducha Św. w Moryniu. 

 

Parafia pw. Ducha Św. w Moryniu, ks. Marian Augustyn podziękował za nagrodę 

Kapitule, która doceniła pracę parafii i parafian bez których nie istniałaby. Tak,  

jak wspomniał Pan Starosta o potencjale powiatu gryfińskiego, największym potencjałem są 

ludzie. Dlatego potencjałem parafii są parafianie i przedstawił parafian, którzy przybyli wraz 

z nim na galę, panią Katarzynę Potapińską, która koordynuje wszelkie działania w dziedzinie 
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kultury i pomocy charytatywnej, którą obejmowanych jest aż 800 osób (chciałoby się aby jak 

najmniej osób potrzebowało takiej pomocy, a parafia stara się wszystkim pomagać w miarę 

swoich możliwości); pani Ilona Włodarczyk jest dyrygentem chóru parafialnego, który w tym 

roku w ogólnopolskim festiwalu kolęd i pastorałek zajął trzecie miejsce; pan Adam Nowiński 

Prezes Gminnego Stowarzyszenia Turystycznego Tur-mor w Moryniu, mieszkaniec 

Przyjezierza, u którego odbywają się przede wszystkim imprezy sportowe, a głównie wyścig 

rowerowy, który w przyszłym roku będzie organizowany z jeszcze większym 

zaangażowaniem i którego ranga będzie jeszcze większa. Planuje zorganizować mistrzostwa 

Polski dla księży w kategorii rowerów górskich. Jeszcze raz podziękował za wyróżnienie  

i jest to zasługą parafian, którym tą nagrodę dedykuje.  

 

• W kategorii PRACODAWCA ROKU wśród nominowanych byli Firma SELFA 

Grzejnictwo Elektryczne S.A., Sławomir Kruszyński i Krzysztof Górecki, firma 

DANKOM Daniel Błażkiewicz. 

 

Firma SELFA Grzejnictwo Elektryczne S.A. - posiada duże doświadczenie w zakresie 

technologii produkcji krzemowych modułów fotowoltaicznych, w marcu 2012 r. uruchomiła 

nowoczesną fabrykę paneli słonecznych „Solarvolt” w Starym Czarnowie, stwarzając tym 

samym nowe miejsca pracy. Inwestycja jest szansą na poprawę sytuacji gospodarczej  

w powiecie gryfińskim. 

 

Sławomir Kruszyński i Krzysztof Górecki - wspólnicy, właściciele restauracji ARIVA  

i AKWARIUM w Osinowie Dolnym, dzięki ich otwarciu stworzyli miejsca pracy  

dla kilkudziesięciu osób; w lokalach intensywnie toczy się życie społeczne mieszkańców 

gminy Cedynia. 

 

Firma DANKOM Daniel Bła żkiewicz - prężnie rozwijająca się firma z Lisiego Pola,  

w której obecnie zatrudnionych jest 27 pracowników. W ciągu ostatniego roku pracę  

w zakładzie znalazło aż 17 osób, realizuje inwestycje mające wpływ na atrakcyjność powiatu 

gryfińskiego m.in. budowa ścieżki pieszo-rowerowej „Promenada Wielkiego Raka”  

w Moryniu i zagospodarowanie turystyczne terenu przy pierwszym słupie granicznym  

w Czelinie, zajęła II miejsce w ogólnopolskim konkursie „Modernizacja Roku 2011” 

organizowanym przez Stowarzyszenie Ochrony Narodowego Dziedzictwa Materialnego. 
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Nagrodę Starosty Gryfińskiego za promocję powiatu w kategorii INICJATYWA 

SPOLECZNA otrzymuje: firma SELFA Grzejnictwo Elektryczne S.A. 

 

Przedstawiciel firmy SELFA Grzejnictwo Elektryczne S.A. podziękował za wyróżnienie 

w imieniu Zarządu i pana prezesa Zbigniewa Glapy, który niestety nie mógł dzisiaj przybyć 

na uroczystość. Podziękował panu Staroście Gryfińskiemu Wojciechowi Konarskiemu  

za wsparcie przy realizacji tego projektu, gdyż początki nie były proste. Firma SELFA 

istnieje na rynku polskim już od sześćdziesięciu lat produkując elementy grzejne  

w Szczecinie. Firma liczy na to, że wraz z wejściem nowej ustawy o odnawialnych źródłach 

energii będzie mogła jeszcze bardziej rozwinąć swoją działalność, stworzyć jeszcze więcej 

miejsc pracy na trzech zmianach i podwoi swoje moce produkcyjne. 

 

Starosta Gryfiński wręczył laureatom statuetkę „Bociana”, album pt. „Historia i Pamięć – 

cmentarze Powiatu Gryfińskiego", dyplom nadania statuetki „Bociana” oraz czek na kwotę 

3000,00 zł. Pozostałym nominowanym wręczony został album pt. „Historia i Pamięć – 

cmentarze Powiatu Gryfińskiego" oraz dyplom nominacji do statuetki „Bociana”. 

 

Prezentacja multimedialna - wręczenie statuetek Bociana laureatom VII edycji „Nagrody 

Starosty Gryfińskiego za promocję powiatu”, stanowi załącznik nr 5.  

 

Prowadzący Julian Dalidowicz 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:  

- przewodniczący: Robert Pankratow – przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu  

w Gryfinie; 

- członkowie:  

Gabriela Kotowicz – przewodnicząca Rady Powiatu w Gryfinie, 

Tadeusz Wójcik – przedstawiciel Gazety Chojeńskiej, 

Tomasz Miler – przedstawiciel Gazety Gryfińskiej,  

Maria Kruszyńska – przedstawiciel Nowych 7 Dni Gryfina,  

Paweł Sławiński – przedstawiciel portalu internetowego chojna24.pl,  

Andrzej Kordylasiński – przedstawiciel portalu internetowego igryfino.pl 

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

i Turystyki. 
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Starosta Gryfiński wręczył członkom Kapituły albumy pt. „Historia i Pamięć – cmentarze 

Powiatu Gryfińskiego”.  

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że może przewodniczący  

pan Robert Pankratow opisze pracę Kapituły. W tym roku praca nie była łatwa, widać bardzo 

mocne osoby, firmy i wydarzenia, serdecznie gratuluje wszystkim. W Kapitule zasiadali 

głównie przedstawiciele mediów klasycznych, jak i portali internetowych, którym serdecznie 

dziękuje za współpracę.  

 

Przewodniczący Robert Pankratow powiedział, że nie ma takiej potrzeby by się tłumaczyć 

z dokonanych wyborów spośród nominowanych. Jednakże chciałby podnieść to, że bycie 

nominowanym do nagrody jest samym w sobie już ogromnym wyróżnieniem. Jako radny 

powiatu chciał wyrazić, że w przededniu Święta Narodowego, święta wolności to te Bociany 

są jakby owocem radości rodaków z tych małych społeczności i indywidualności życia  

w wolnej ojczyźnie.  

  

Piosenka w wykonaniu uczennicy z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie. 

 

V. Zakończenie sesji. 

 

Przewodnicząca Rady Gabriela Kotowicz podziękowała wszystkim za przybycie  

na uroczystą sesję. Podziękowała osobom, które zaangażowały się w przygotowanie sesji, 

uczniom i nauczycielom z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie  

oraz pracownikom Starostwa Powiatowego w Gryfinie za pomoc w przygotowaniu  

i przeprowadzeniu uroczystej sesji. Nominowanym do Nagrody Starosty Gryfińskiego  

i laureatom gratuluje, dziękuje i życzy dalszych osiągnięć i sukcesów. Podziękowała 

wszystkim za udział w dzisiejszej sesji. Następnie zaprosiła na poczęstunek przygotowany 

przez uczniów z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie pod opieką pani Janiny 

Andrejczyk i pani Anny Sawickiej-Kłaptij. W dniu dzisiejszej uroczystości wręczenia Nagród 

Starosty Gryfińskiego za promocję powiatu oraz w związku ze zbliżającym się Świętem 

Narodowym życzyła satysfakcji z rozwoju państwa i powiatu, mądrego korzystania  

z daru wolności i zjednoczenia w osiąganiu wspólnych celów na poziomie całego kraju  

i lokalnych wspólnot.  
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O godz. 15.40 przewodnicząca zamknęła obrady uroczystej XVII sesji Rady Powiatu  

w Gryfinie. 

 
 

 

Protokół sporządziła: 

 

Dominika Konopnicka 

 Przewodnicząca Rady  

 

 Gabriela Kotowicz 

 


