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PROTOKÓŁ nr XXIX/13 

uroczystej sesji Rady Powiatu w Gryfinie  

w dniu 7 listopada 2013 r. 

z okazji Narodowego Święta Niepodległości 

 

 

Uroczysta XXIX sesja Rady Powiatu w Gryfinie odbyła się 7 listopada 2013 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).  

 

I.  Otwarcie sesji i powitanie gości przez przewodniczącą Rady Powiatu  
w Gryfinie Gabriel ę Kotowicz. 

 
Przewodnicząca Rady Powiatu Gabriela Kotowicz otworzyła obrady XXIX sesji  

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

przewodnicząca powitała serdecznie wszystkich zebranych gości na uroczystej sesji Rady 

Powiatu, wyraziła zadowolenie, że można wspólnie celebrować zbliżającą się rocznicę 

odzyskania niepodległości. Powitała  Starostę Gryfińskiego, członków Zarządu Powiatu, 

radnych Rady Powiatu, burmistrzów i wójtów powiatu gryfińskiego, przewodniczących  

rad miejskich i gminnych, przedstawicieli powiatowych służb, inspekcji i straży, 

przedstawicieli firm i instytucji, stowarzyszeń i związków zawodowych, kierowników 

jednostek organizacyjnych powiatu, naczelników i kierowników komórek organizacyjnych 

starostwa, osoby nominowane do Nagrody Starosty Gryfińskiego, przedstawicieli mediów, 

dyrektorów, nauczycieli i uczniów powiatowych szkół oraz mieszkańców powiatu. Narodowe 

Święto Niepodległości jest najważniejszym polskim świętem narodowym, 11 listopada 1918 

r. po 123 latach niewoli, Polska odzyskała niepodległość. Po latach rozbiorów, powstaniach 

narodowych, zmaganiach na różnych frontach, nasi przodkowie dzięki niezłomności, 

patriotyzmowi i bohaterstwu wywalczyli wolność. Z tej okazji w całym kraju w dniu  

11 listopada organizowane są patriotyczne wiece, pochody, a w kościołach odprawiane msze 

święte w  intencji ojczyzny. Różny będzie też charakter tych uroczystości w tym roku, 

podczas powiatowego świętowania już od kilku lat są wręczane nagrody Starosty 

Gryfińskiego dla osób zasłużonych dla powiatu gryfińskiego w ostatnim roku. Są to osoby, 

które przez swoją indywidualną pracę, trud, wspólne działania w organizacjach społecznych  

i podmiotach gospodarczych budują potencjał powiatu i promują go. Przewodnicząca 
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przedstawiła program uroczystej sesji (stanowi zał. nr 3). Zaczynając realizację programu 

dzisiejszej sesji zaprosiła na scenę pana dr Waldemara Urbanika. 

   
II.  Wykład nt. Kształtowania się świadomości historycznej mieszkańców 

Pomorza Zachodniego – dr Waldemar Urbanik. 
 

O godz. 14:15 na posiedzenie przyszła Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu  
Alicja Kordylasińska (18+1=19). 

 

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych WSH TWP w Szczecinie dr Waldemar Urbanik 

przedstawił prezentację multimedialną dot. Kształtowania się świadomości historycznej 

mieszkańców Pomorza Zachodniego (stanowi zał. nr 4). 

 
Piosenka w wykonaniu chóru  z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie. 

 
III.  Premierowa prezentacja albumu pt.  „Pomniki w Powiecie Gryfińskim”.   

 
Prowadzący Julian Dalidowicz powiedział, że zgodnie ze słownikiem PWN, pomnik to: 

dzieło rzeźbiarskie lub architektoniczno – rzeźbiarskie w formie posągu, płyty itp., wniesione 

dla upamiętnienia, uczczenia osoby lub zdarzenia; albo,  przedmiot świadczący o tym,  

co było utrwalone, świadectwo czegoś, pamiątka, zabytek; albo roślina, skała itp. chronione  

ze względu na wartość przyrodniczą, krajobrazową czy pamiątkową. Sama nazwa pomnik 

wywodzi się od staropolskiej formy słowa pamiętać, czyli pomnieć. Album pt. „Pomniki  

w Powiecie Gryfińskim” to książka autorstwa pani Moniki Baczyńskiej-Padjasek, pani Sylwii 

Cieśli i pana Andrzeja Urbańskiego. Praca została podzielona na kilka rozdziałów, a opisane  

w nich zostało wszystko to co upamiętnia, utrwala lub ma wartość przyrodniczą.  

  
Przedstawił prezentację multimedialną albumu pt. „Pomniki w Powiecie Gryfińskim” 

stanowiącą załącznik nr 5.  

 
Prowadzący Julian Dalidowicz powiedział, że zapytał swoich uczniów jakie znają pomniki 

w swojej okolicy. Odpowiedzi padły różne, czasem bardzo zabawne, jednak należy otwarcie 

powiedzieć, że nasuwa się jeden wniosek, że album pt. „Pomniki w Powiecie Gryfińskim”, 

autorstwa pracowników starostwa powiatowego pani Moniki Baczyńskiej-Padjasek,  

pani Sylwii Cieśli i pana Andrzeja Urbańskiego, którego opracowania graficznego dokonał 

pan Marcin Konopnicki jest jedyny w swoim rodzaju i warto byłoby bliżej się z nim 

zapoznać.  

 
Piosenka w wykonaniu chóru  z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie. 
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IV.  Wr ęczenie statuetek Bociana laureatom VIII edycji „Nagrody Starosty 
Gryfi ńskiego za promocję powiatu”.  

 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski: „jak widać to już VIII edycja, dzisiaj na tej 

uroczystej sesji mówimy o pamięci, o uhonorowaniu tych, którzy robią coś dla ojczyzna  

dla kraju. Można się cofnąć do tych lat, którym jest poświęcona ta sesja, czyli do roku 1918  

i lat poprzednich, można też przypomnieć i powiedzieć, o takiej organizacji jaką była Polska 

Organizacja Wojskowa, która powstała w 1914 roku, jako tajna organizacja. W momencie 

kiedy Polska odzyskiwała niepodległość w 1918 roku dla uhonorowania ludzi, którzy 

walczyli i przelewali krew ustanowiono odznaczenie w postaci krzyża, tj. Krzyża 

Kawalerskiego. Pomiędzy ramionami tego krzyża były po trzy promienie, na ramionach 

krzyża były wpisane litery P, O, W, czyli Polska Organizacja Wojskowa,  na dole wpisana 

data - rok 1918, a pośrodku inicjały jej założyciela J.P – Józefa Piłsudskiego. W ten sposób 

została oddana cześć, honor i pamięć  tym wszystkim osobom. Dzisiaj na szczęście możemy 

uhonorowywać ludzi właśnie statuetką Bociana, chcemy i pragniemy, aby ta statuetka była 

czymś „pożądanym”, aby była największym wyróżnieniem w powiecie. Przy tej okazji  

i w związku z tą uroczystością należy wspomnieć o tym, że w kolejnych latach formuła tego 

święta nieco się zmieni. W planach jest stworzenie albumu zamykającego 10- lecie tejże 

statuetki, stąd też zachęcam wszystkich mieszkańców powiatu do realizacji swoich pasji  

oraz do tworzenia, czegoś co buduje „naszą tożsamość” - połączy to tak jakby tych dwóch 

gospodarzy, przedwojennych i powojennych. Na edycję, która będzie miała miejsce za 2 lata 

przygotowany zostanie album, w którym znajdą się nominowani i laureaci, cel tego działania 

jest prosty, aby upamiętnić ich na kartach historii. Te edycje, które były robione do tej pory 

zostaną zakończone w przyszłym roku albumem pn. „Jaka jest piękna ojczyzna nasza z lotu 

ptaka”. Doszliśmy w tym momencie do punktu kulminacyjnego, do punktu gdzie zostanie 

rozstrzygnięte kto został laureatem tegorocznych Nagród Starosty Gryfińskiego za promocję 

powiatu. Chciałbym podziękować wszystkim tym, którzy zgłaszali kandydatów, tym  

co zostali zgłoszeni oraz zachęcam do wyboru kolejnych już na przyszły rok. Tak więc  

VIII edycję Bocianów uważam za otwartą." 

 
O godz. 15:05  posiedzenie opuścił radny Labib Zair (19-1=18). 

 
Piosenka w wykonaniu solistki z Centrum Kultury w Chojnie Anety Żur. 

 

Prowadzący Julian Dalidowicz powiedział, że są cztery kategorie wyróżnień Starosty 

Gryfińskiego za promocję powiatu:  
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• W kategorii KULTURA  wśród nominowanych byli Teatr Tańca Współczesnego 

EGO VU, Paweł Wróbel, Dorota  Bogdanowicz i Zbigniew Bogdanowicz. 

 
TEATR TA ŃCA WSPÓŁCZESNEGO EGO VU - Niewątpliwie jedna z najciekawszych 

wizytówek Gryfińskiego Domu Kultury prowadzona przez choreografkę i tancerkę Elizę 

Hołubowską. Na zaproszenie różnych instytucji grupa prezentowała się podczas największych 

festiwali tanecznych i teatralnych w Polsce i za granicą. Występy na przeglądach  

i warsztatach w 2013 r. zaowocowały uznaniem w środowisku tanecznym oraz wieloma 

wyróżnieniami i nagrodami. 

 
Paweł Wróbel - Instruktor wokalny i nauczyciel w Zespole Szkół w Widuchowej. 

Pomysłodawca i od wielu lat organizator Festiwalu Piosenki Angielskiej EYE 

i Konkursu Piosenki Dziecięcej ZUZIA. Dzieci i młodzież pod opieką pana Pawła prezentują 

swoje talenty uświetniając wiele imprez kulturalnych w powiecie i poza jego granicami. 

 
Dorota  Bogdanowicz i Zbigniew Bogdanowicz - Dwie osoby - ojciec i córka związani 

wielką pasją. Pan Zbigniew od ponad 15 lat kolekcjonuje niepotrzebne dziś nikomu 

przedmioty codziennego użytku pochodzące z różnych lat i dziedzin, które podziwiać można 

w Prywatnym Muzeum Etnograficznym w Piasku. Pani Dorota posiada liczącą ponad 

18 tysięcy sztuk kolekcję długopisów reklamowych. Oboje pasjonaci są bohaterami licznych 

artykułów w prasie regionalnej i ogólnopolskiej oraz reportaży telewizyjnych  

m.in. w Teleexpresie i TVP Szczecin. 

 
Nagrodę Starosty Gryfińskiego za promocję powiatu w kategorii KULTURA  otrzymuje: 

Dorota  Bogdanowicz i Zbigniew Bogdanowicz. 

 
Dorota  Bogdanowicz podziękowała wszystkim tym, którzy zauważyli pasję i zamiłowanie 

do kolekcjonowania przedmiotów codziennego użytku. To, że zostało to docenione  

jest ogromną  nagrodą i uznaniem, biorąc pod uwagę fakt, że muzeum mieści się w tak małej 

wsi.  Laureatka zaprosiła wszystkich do odwiedzenia muzeum i zobaczenia wszystkich 

eksponatów. Pogratulowała wszystkim nominowanym i życzyła dalszych sukcesów. 

 

Zbigniew Bogdanowicz podziękował za otrzymaną nagrodę, wyrażając tym samym 

wdzięczność za tak wielkie wyróżnienie.  

 

• W kategorii SPORT wśród nominowanych byli Wojciech Strzelczuk, Eryk Giermak, 
Piotr Kos. 
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Wojciech Strzelczuk - Członek Polskiego Związku Weteranów Lekkoatletyki. Promuje 

powiat gryfiński startując w zawodach Mistrzostw Polski, Europy i Świata, w których zdobył 

ponad sto medali. W lipcu 2013 r. podczas Mistrzostw Świata Weteranów LA na Węgrzech 

wywalczył 6 medali, w tym jeden złoty, dwa srebrne i trzy brązowe. W lekkoatletycznych 

zawodach krajowych w 2012 i 2013 r. zdobył łącznie 10 medali, w tym dwa złote i osiem 

srebrnych. 

 
Eryk Giermak – 16-letni zawodnik Klubu Bokserskiego Garda w Chojnie, reprezentant 

Kadry Narodowej w Boksie. Łącznie stoczył 103 pojedynki bokserskie, w tym  

101 zakończonych sukcesem. Zdobywca Pucharu Polski w Boksie, zwycięzca Ogólnopolskiej 

Olimpiady Młodzieży z tytułem Mistrza Polski, uczestnik Mistrzostw Świata w Boksie  

w Kijowie. 

 
Piotr Kos - Założyciel i trener UKS Karate Kyokushin Moryń, aktywny propagator sportu 

 i zdrowego stylu życia. W 2012 i 2013 r. młodzi karatecy trenowani przez pana Piotra 

uczestniczyli w licznych zawodach rangi wojewódzkiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej 

zdobywając wiele medali i czołowych lokat. UKS Kyokushin, jako jedyny klub sportowy  

w powiecie gryfińskim posiada tytuł „Miejsce Odkrywania Talentów” nadany przez Ministra 

Edukacji Narodowej. 

 
Nagrodę Starosty Gryfińskiego za promocję powiatu w kategorii SPORT otrzymuje:  

Eryk Giermak. 

 
Klub Bokserski Garda, trener Jarosław Przygoda podziękował w imieniu zwycięzcy, 

niestety Eryk nie mógł uczestniczyć osobiście w tej uroczystości w związku z obecnością  

na konferencji Polskiego Związku Bokserskiego w Warszawie. W dniu jutrzejszym Eryk 

wyjeżdża na Mistrzostwa Europy do Rosji. W klubie Bokserskim Garda trenuje  

od 5 lat, ma już na swoim koncie wiele sukcesów. Jako jedyny zawodnik w Polsce  

(w 2011 roku) sięgnął po tytuł Mistrza Europy Młodzików w boksie. Wszystkim zwycięzcom  

i nominowanym gratuluje i życzy wytrwałości w dalszej pracy oraz wielu sukcesów.  

 

O godz. 15:20 posiedzenie opuścił radny Wojciech Fedorowicz (18-1=17). 
 
 

Prowadzący Julian Dalidowicz powiedział, że jako że uroczystość jest w połowie  

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

w wykonaniu solistki z Centrum Kultury w Chojnie Anety Żur.   
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• W kategorii INICJATYWA SPOŁECZNA  wśród nominowanych byli  

Cedyńskie Stowarzyszenie Wrzosowe Wzgórza, Szkolny Klub Rowerowy  

w Widuchowej, Stowarzyszenie Republika Międzyodrze.  

 
Cedyńskie Stowarzyszenie Wrzosowe Wzgórza - Prowadzi działalność kulturalną, wspiera 

osoby potrzebujące, umożliwia mieszkańcom małych miejscowości dostęp do oferty 

instytucji kulturalnych. Zrzeszając głównie osoby starsze realizuje działania, które uczą 

samodzielności, kreatywności oraz współpracy i wzajemnej pomocy. Główne motto 

stowarzyszenia to: "Pomagać mądrze, wspomagać - a nie wyręczać". 

 
Szkolny Klub Rowerowy w Widuchowej - Działa od 3 lat dzięki grupie nauczycieli Zespołu 

Szkół w Widuchowej, którzy zaszczepiają swoje pasje uczniom, organizując rajdy rowerowe, 

wymiany uczniowskie i gry terenowe. W 2013 r. Klub zorganizował Rowerową Akcję 

Charytatywną, której celem była zbiórka funduszy dla cierpiącej na rzadką chorobę Pauliny 

Plaugo. Klub dołączył także do „Peletonu nadziei dla Kuby”, podczas którego zbierano 

pieniądze dla chorego na raka 12-letniego Kuby z Radostowa. 

 
Stowarzyszenie Republika Międzyodrze - Prowadzi działania na rzecz dziedzictwa 

przyrodniczego i kulturowego. Realizuje inicjatywy społeczne i lokalne m.in. utworzenie 

szlaku kajakowego na Tywie oraz prowadzenie prac nad poprawą infrastruktury rowerowej. 

Jest organizatorem wielu przedsięwzięć popularyzujących i promujących zdrowy styl życia, 

aktywną turystykę i sporty alternatywne. Wspomaga rozwój wspólnot i społeczności 

lokalnych.  

 

Nagrodę Starosty Gryfińskiego za promocję powiatu w kategorii INICJATYWA 

SPOŁECZNA otrzymuje: Cedyńskie Stowarzyszenie Wrzosowe Wzgórza. 

 
Prezes Stowarzyszenia Wrzosowe Wzgórza Lucyna Żywicka podziękowała komisji  

za przyznanie nagrody stowarzyszeniu, jest to wielkie wyróżnienie i przede wszystkim 

nagroda za prowadzoną działalność, która jest wykonywana na rzecz społeczności lokalnej. 

Nagroda tym bardziej cieszy, że została przyznana za inicjatywę, która jest naturalna  

i przynosi jej członkom ogromną satysfakcję. Stowarzyszenie w swoich szeregach zrzesza 

starsze osoby, które w obecnych czasach stają się tak jakby „niewidzialne”. Stowarzyszenie 

organizuje różne wycieczki, wyjazdy czy spotkania towarzyskie, na których można liczyć  

na pomoc i wsparcie. Otrzymana nagroda będzie dla stowarzyszenia zastrzykiem energii  

do kolejnych działań i przedsięwzięć.  
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• W kategorii PRACODAWCA ROKU wśród nominowanych byli Spółka Intermed – 

NZOZ w Gryfinie, firma DANKOM Daniel Błażkiewicz,  P.H.U. i P. SADY  

TRZCIŃSKO-ZDRÓJ reprezentowane przez dyrektora zarządu Józefa Winnika. 

 
Spółka Intermed – NZOZ w Gryfinie - Przykład nowocześnie zarządzanej placówki opieki 

zdrowotnej, wdrażającej innowacje i korzystającej z możliwości dofinansowania z UE.  

W celu urozmaicenia i dostosowania oferty do potrzeb mieszkańców otworzono nowe 

poradnie i wyposażono je w najnowocześniejszy sprzęt medyczny. Placówka współpracuje  

ze Stowarzyszeniem Amazonek "Ewa" w Gryfinie współorganizując akcje profilaktyczne. 

W 2013 r. spółka została nominowana do nagrody w Ogólnopolskim Konkursie "Perły 

Medycyny". 

 
Firma DANKOM Daniel Bła żkiewicz - Prężnie rozwijająca się firma zatrudniająca 

wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników, prowadząca działalność na terenie 

województwa zachodniopomorskiego, lubuskiego oraz Niemiec. W 2013 r. rozszerzyła swoją 

działalność o dwa nowe składy kostki brukowej i materiałów budowlanych w Szczecinie  

i Gorzowie Wielkopolskim, dzięki czemu zatrudnionych zostało 10 nowych pracowników. 

Współpracuje z Urzędem Pracy skąd otrzymuje dofinansowanie na tworzenie nowych miejsc 

pracy dla bezrobotnych, przyjmuje młodzież na staż i praktyki zawodowe. Jest sponsorem  

w wielu aukcjach i akcjach charytatywnych na rzecz dzieci. 

 
P.H.U. i P. SADY TRZCIŃSKO-ZDRÓJ reprezentowane przez dyrektora zarządu Józefa 

Winnika - Producent znanych na szerokim rynku owoców z Certyfikatem Integrowanej 

Produkcji, potwierdzającym ich wysoką jakość, walory smakowe i uprawę bez niepożądanych 

substancji chemicznych. Wspiera szkoły darowiznami, systematycznie wspomaga działalność 

Domu Dziecka i Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju. Umożliwia wielu 

mieszkańcom Trzcińska i okolicznych miejscowości pracę sezonową przy zbiorze owoców  

i pielęgnacji upraw sadowniczych. Oprócz stałych pracowników zatrudnia także osoby  

na przyuczenie zawodu w ramach programu 50+. 

 
Nagrodę Starosty Gryfińskiego za promocję powiatu w kategorii INICJATYWA 

SPOLECZNA otrzymuje: Firma DANKOM Daniel Bła żkiewicz. 

 
Kierownik handlowy firmy DANKOM Tomasz Ziembakowski  powiedział, że na wstępie 

chciałby usprawiedliwić nieobecność pana Daniela Błażkiewicza, który musiał pilnie 

wyjechać do Niemiec na ważne negocjacje, co uniemożliwiło mu wzięcie udziału w tym 

wydarzeniu. Firma DANKOM stara się promować powiat gryfiński nie tylko w kraju,  
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ale także za granicą. Podziękował za przyznanie tej nagrody, wspomniał, że nieoficjalnie 

firma nawiązała rozmowy ze szwajcarskim producentem, jak również toczą się rozmowy  

w sprawie wybudowania na terenie powiatu gryfińskiego fabryki, która zatrudniłaby  

ok. 150 osób. Wyraził nadzieję, że uda się to zrealizować i że za rok firma Dankom również 

otrzyma Bociana. 

 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski jeszcze raz podziękował wszystkim tym, którzy byli 

nominowani i nagrodzeni, tym samym zachęcił do czynnego zgłaszania kandydatów do tejże 

nagrody. W powiecie jest wiele działalności, które zasługują na wyróżnienie i należałoby  

je „wyłowić” i jako przykład podać. Nieoficjalnie są plany, aby wprowadzić nowy znak, 

nową statuetkę. Kolejne edycje będą miały miejsce, nagrody będą nadal przyznawane, jednak  

ich „postać” bądź „wizerunek” będzie już nieco inny, jeżeli oczywiście społeczność lokalna 

wyrazi na to zgodę.  

 
Starosta Gryfiński wręczył laureatom statuetkę „Bociana”, album pt. „Pomniki w Powiecie 

Gryfińskim”, dyplom nadania statuetki „Bociana” oraz czek na kwotę 3000,00 zł. Pozostałym 

nominowanym wręczony został album pt. „Pomniki w Powiecie Gryfińskim” oraz dyplom 

nominacji do statuetki „Bociana”. 

 
Prezentacja multimedialna - wręczenie statuetek Bociana laureatom VIII edycji „Nagrody 

Starosty Gryfińskiego za promocję powiatu”, stanowi załącznik nr 6.  

 

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: Elżbieta Lorenowicz-Bień – Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, 

Sportu i Turystyki, 

- członkowie:  

Alicja Kordylasińska – przewodnicząca Rady Powiatu w Gryfinie, 

Tamara Wójtowicz-Szymańska – przedstawiciel portalu internetowego igryfino.pl 

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

i Turystyki. 

Maria Kruszyńska – przedstawiciel Nowych 7 Dni Gryfina, 

Tadeusz Wójcik – przedstawiciel Gazety Chojeńskiej, 

Tomasz Miler – przedstawiciel Gazety Gryfińskiej,  

Paweł Sławiński – przedstawiciel portalu internetowego chojna24.pl.  
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Starosta Gryfiński wręczył członkom Kapituły albumy pt. „Pomniki w Powiecie Gryfińskim”.  
 

Piosenka w wykonaniu solistki z Centrum Kultury w Chojnie Anety Żur. 
 

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 1 w Chojnie  

oraz pracownikom Starostwa Powiatowego w Gryfinie za pomoc w przygotowaniu  

i przeprowadzeniu uroczystej sesji. Podziękowała za oprawę muzyczną, która uświetniła 

dzisiejsze uroczystości, w szczególności solistce z Centrum Kultury w Chojnie Anetcie Żur  

oraz chórowi z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie, w składzie: Radosław 

Gołaś, Magdalena Bronicka, Lucyna Przybylska, Weronika Paranych, Dawid Rybowicz, 

Natalia Rojkowska, Anna Rzeszowska, Joanna Dziura, Karolina Garczyńska, Karolina 

Gładkowska, Klaudia Augustynowicz, Karolina Danelska, Natalia Wiśniewska. Program 

został przygotowany pod kierunkiem pana Zbigniewa Ciszka, podziękowania należą  

się również pozostałym opiekunom. Następnie zaprosiła na poczęstunek przygotowany  

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

Oleszczyk, pani Janiny Andrejczyk, pani Elżbiety Warkocz-Bulsy i pani Barbary Kasendry.  

 

O godz. 15.50 przewodnicząca zamknęła obrady uroczystej XXIX sesji Rady Powiatu  

w Gryfinie. 

 
 

 

Protokół sporządziła: 

 

 Edyta Rybacka 

 

 Przewodnicząca Rady  

 

 Gabriela Kotowicz 

 


