
     PROTOKÓŁ nr XI/15

uroczystej sesji Rady Powiatu w Gryfinie 

w dniu 5 listopada 2015 r.

z okazji Narodowego Święta Niepodległości

Uroczysta XI sesja Rady Powiatu w Gryfinie odbyła się 5 listopada 2015 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  Przewodniczącego  Rady  Powiatu  

w Gryfinie Romana Michalskiego.   

Przewodniczący Rady Powiatu Roman Michalski otworzył  obrady uroczystej  XI sesji  

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

Przewodniczący powitał serdecznie wszystkich zebranych na uroczystej sesji Rady Powiatu.

Następnie Przewodniczący Rady Roman Michalski powiedział, cytat:

„Dostojni Goście, Szanowni Państwo, Droga Młodzieży,

jak co roku z okazji Święta Niepodległości uczestniczymy w uroczystej Sesji Rady Powiatu 

w  Gryfinie  ,  aby  wspólnie  oddać  hołd  Polakom  –  naszym  przodkom,  którzy  walczyli  

o wolność i niepodległość Ojczyzny. Wspólnie chcemy zamanifestować nasze przywiązanie

do polskiej tradycji, narodowych wartości, zaangażowanie w sprawy naszej Ojczyzny. Cieszy

nas  każda  biało  –  czerwona  flaga  wywieszona  na  naszych  domach,  każda  inicjatywa

przyczyniająca  się  do popularyzacji  narodowych  symboli  i  uczczenia  narodowego święta.

Nasza historia pokazuje, że żarliwy patriotyzm wyniesiony ze szkoły i domu rodzinnego był

przez wieki czynnikiem łączącym wszystkich Polaków, niezależnie od miejsca zamieszkania,

okresu historycznego czy politycznych perturbacji. Patriotyzm, który łączył pokolenia, oparty

na fundamencie prawdy, wartościach chrześcijańskich, pełen dumy z tego, co polskie – nasze

najbliższe,  co  tworzy  nasz  język,  naszą  kulturę,  narodowe  dzieje.  To  głębokie  uczucie  

i przekonanie towarzyszyło twórcom i obrońcom Konstytucji 3 Maja, bohaterom Insurekcji

Kościuszkowskiej, żołnierzom doby napoleońskiej,  powstań narodowych,  towarzyszyło  też

legionistom,  którzy  pod  wodzą  swojego  Naczelnika  –  marszałka  Józefa  Piłsudskiego
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przynieśli  niepodległość  spragnionemu  wolności  narodowi.  „Listopad,  dla  Polski

niebezpieczna  pora?”  –  pisał  w  „Nocy  listopadowej”  Stanisław  Wyspiański.  Tym  razem

okazało  się  jednak inaczej.  W dziejach  naszego  kraju,  w których  niemało  przecież  jakże

trudnych,  dramatycznych  wydarzeń  nie  ma  piękniejszej  daty  niż  11  listopada  1918  r.  

To  wtedy  bowiem  po  123  latach  niewoli  Polska  odzyskała  Niepodległość.  Po  latach

rozbiorów, powstań narodowych, zmagań na różnych frontach, Polacy wywalczyli upragnioną

Wolność. Dzień 11 listopada skłania nas więc do głębokiej refleksji nad bolesnymi losami

naszej Ojczyzny, których nie oszczędza nam także najnowsza historia. Dziś, może bardziej

niż  przed  laty  z  całą  mocą  staje  przed  nami  pytanie:  jak  pielęgnujemy  

tą naszą, współczesną wolność, o którą tak walczyli nasi przodkowie. Przypomnijmy słowa

Marszałka:  „Polacy chcą niepodległości,  lecz  pragnęliby,  aby ta  niepodległość  kosztowała

dwa grosze i dwie krople krwi. A niepodległość jest dobrem nie tylko cennym, ale i bardzo

kosztownym”. O tę, dzisiaj także niepodległą Polskę trzeba się troszczyć i dbać o jej dobro.

Bo wolność,  jak nauczał  Jan Paweł II,  nie jest dana na zawsze, ale zadana i trzeba o nią

nieustannie zabiegać. W dobie obecnej patriotycznym wyzwaniem jest walka o miejsce Polski

w  Europie,  o  godną  pracę  dla  naszych  obywateli  w  naszym  kraju,  a  nie  za  granicą,  

o poszanowanie narodowych wartości w życiu publicznym, o ugruntowanie bezpieczeństwa

państwa,  o  rozwój  gospodarczy  i  modernizację  wszystkich  regionów,  –  również  naszego

najbliższego otoczenia,  o dobre kształcenie młodzieży,  opiekę zdrowotną na odpowiednim

poziomie,  troskę o najuboższych.  Także dzisiaj  pozostają niestety ciągle  aktualne pytania  

o  podstawowe  wartości:  o  prawdę,  godność,  honor,  o  wartości  chrześcijańskie,  nawet  

o solidarność w życiu  państwowym.  Trzeba ze smutkiem niestety powiedzieć,  że gdy nie

będzie poszanowania dla tych wartości, wołanie o narodową jedność będzie tylko pustym

frazesem”.

II. Wręczenie  Honorowej  Odznaki  Gryfa  Zachodniopomorskiego  Panu

Ryszardowi  Niedźwieckiemu  za  zasługi  na  rzecz  rozwoju  Pomorza

Zachodniego.   

Prowadzący  Julian  Dalidowicz  powiedział,  że  ma  ogromną  przyjemność  poprowadzić

dalszą część uroczystej sesji Rady Powiatu. W ramach programu odbędą się dwa wykłady,

premierowa prezentacja albumu pt. „Pokolenia”, rozstrzygnięcie konkursu „Nagroda Starosty

Gryfińskiego  za  promocje  powiatu”.  Jednak  za  nim  to  nastąpiło,  z  przyjemnością

poinformował, że w uznaniu zasług dla rozwoju Pomorza Zachodniego, uchwałą nr 1014/15 
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z dnia 14 lipca 2015 r., Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego nadał srebrną Odznakę

Honorową Gryfa Zachodniopomorskiego Panu Ryszardowi Niedźwieckiemu.

„Pan Ryszard Niedźwiecki mieszkaniec Mieszkowic,  założyciel  firmy Drewex sp.  z o.o.

Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego Handlu i Usług. Spółka rozpoczęła swą działalność

w 1991 r.  w dziedzinie  budownictwa. Dzięki wyjątkowym predyspozycjom menadżerskim

Pana  Ryszarda  Niedźwieckiego  i  dobrze  dobranemu  zespołowi  fachowców  firma  bardzo

szybko rozwinęła się. Obecnie Drewex jest producentem elementów drewnianych, domków,

altan, wiat oraz wyposażenia placów zabaw. Prowadzi także działania w zakresie transportu

krajowego  i  międzynarodowego,  budownictwa  i  handlu  materiałami  budowlanymi.  

We wszystkich profilach działalności firma stawia na ekologię,  czego potwierdzeniem jest

uzyskanie certyfikatu FSC. Na dzień dzisiejszy Pan Ryszard Niedźwiecki  zatrudnia 185 osób

i jest największym pracodawcą na terenie gminy Mieszkowice. Oprócz prowadzenia szerokiej

i zróżnicowanej działalności gospodarczej, Pan Ryszard Niedźwiecki angażuje się w życie

społeczne  mieszkańców  gminy  Mieszkowice  i  gmin  ościennych  m.in.  wspiera  imprezy

kulturalno-oświatowe,  domy dziecka w Chojnie i  Trzcińsku-Zdroju,  organizuje pomoc dla

szkół  i  opiekę  nad  dziećmi  specjalnej  troski,  sponsoruje  klub  piłkarski  „Mieszko”  

i klub bokserski „Garda”. Jest także fundatorem paczek świątecznych i organizatorem imprez

integracyjnych dla pracowników firmy Drewex. Drewex posiada także własną, utworzoną  

z inicjatywy Pana Ryszarda Niedźwieckiego ochotniczą straż pożarną, która wspiera akcje

gaśnicze na terenie miasta i okolic. Pan Ryszard Niedźwiecki, przez ostatnie dwie kadencje,

pełnił  funkcję  radnego  Rady  Powiatu  w  Gryfinie.  Był  zwolennikiem  wprowadzenia

restrukturyzacji  opieki  zdrowotnej,  głosował  w  sprawie  przystąpienia  do  poprawy  bazy

oświatowej  szkół  w  Gryfinie  i  Chojnie,  popierał  wejście  do  projektu  przebudowy  dróg

lokalnych oraz pozyskiwania środków unijnych na modernizację dróg”.

 

Dyrektor Gabinetu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Pan Krzysztof Barczyk

wręczył odznaczenie Panu Ryszardowi Niedźwieckiemu.

Pan  Ryszard  Niedźwiecki podziękował  za  wyróżnienie,  przyjmując  to  wyróżnienie  

ma świadomość jego wagi, które będzie motywacją do dalszego działania na rzecz regionu.

Dodał, że jest usatysfakcjonowany, że jego praca społeczno-zawodowa została zauważona. 
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Wystąpienie słowno-muzyczne w wykonaniu uczennic Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 

w Chojnie Michaliny Czubak i Emilii Hadrzyńskiej – fragment „Raportu z oblężonego

miasta” Zbigniewa Herberta i piosenka pt. „Rozkwitały pąki białych róż”.

III. Wykład  pt.       „Rola  portali  społecznościowych  w  budowaniu  tożsamości  

i wizerunku miejsca” - Adam Rudawski, Prezes Zarządu Radia Szczecin.   

Prezes Zarządu Polskiego Radia Szczecin Adam Rudawski przedstawił wykład pt. „Rola

portali  społecznościowych  w  budowaniu  tożsamości  i  wizerunku  miejsca”,  stanowiący  

zał. nr 4.

Wystąpienie muzyczne w wykonaniu uczennicy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

Ewy Sokołowskiej  - piosenka pt. „O mój rozmarynie”.

IV. Wykład  pt.  „Tożsamość  lokalna  w  budowie”  –  Robert  Ryss,  Redaktor

Naczelny Gazety Chojeńskiej.

Redaktor Naczelny Gazety Chojeńskiej Robert Ryss  przedstawił wykład pt. „Tożsamość

lokalna w budowie”, stanowiący zał. nr 5.

Wystąpienie muzyczne w wykonaniu uczennicy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie
Emilii Hadrzyńskiej – piosenka pt. „Nim wstanie dzień”.

V. Premierowa prezentacja albumu pt.      „Pokolenia”.

Prowadzący Julian Dalidowicz powiedział, cytat:

„Pokolenie:

 grupa ludzi (także zwierząt lub roślin) będących mniej więcej w tym samym wieku;

 ogół ludzi ukształtowanych przez podobne lub te same przeżycia, doświadczenia itp.;

 okres równy długości życia ludzi urodzonych w podobnym czasie;

 członkowie jakiejś rodziny, będący w podobnym wieku i zajmujący w niej taką samą po-

zycję. 

W takim razie o jakich pokoleniach jest ta książka?
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Szanowni Państwo,

mam przyjemność zaprezentować dziś kolejny album wydany przez Starostwo Powiatowe  

w Gryfinie. „Pokolenia” opracowały trzy panie: Pani Monika Baczyńska-Padjasek, Pani Bar-

bara Rawecka i Pani Sylwia Sowińska. W albumie wykorzystano opracowania oraz teksty

wielu regionalistów pochodzących z naszego powiatu. Wszyscy oczywiście są wymienieni  

w treści albumu. Jak możemy przeczytać we wstępie pana Starosty Wojciecha Konarskiego, 

w obecnym roku przypadają trzy jubileusze. 10. rocznica nagród za promocję powiatu, czyli

popularnych Bocianów, 25. rocznica reformy administracyjnej kraju i powrotu powiatów, oraz

70. osadnictwa polskiego na ziemiach zachodnich. Mając w ręku album możemy poznać wie-

le  pokoleń  związanych  z  naszym  powiatem.  Możemy  poznać  tych,  dzięki  którym  

tu jesteśmy i tych którzy są tu dzięki nam. Zacznijmy więc od początku. W roku 1973 Woje-

wódzka Rada Narodowa w Szczecinie powoła do życia Rejon Pamięci Narodowej. Jest on

związany z historią oręża polskiego na tych ziemiach. Choć sięga aż do roku 972 i bitwy

Mieszka I pod Cedynią nas bardziej interesuje rok 1945. To tu dochodzi do stawiania pierw-

szych słupów granicznych i forsowania Odry. W ramach operacji berlińskiej w kwietniu 45 w

rejonie Siekierek, Starych Łysogórek i Gozdowic rozpoczyna się operacja forsowania Odry.

Biorą w niej udział oddziały wchodzące w skład 1. Armii Wojska Polskiego działającej razem

z armią czerwoną w ramach 1. Frontu Białoruskiego. Nie mogę niestety opowiedzieć Państwu

o  tej  operacji  bo  zrobił  to  wyśmienicie  pan  Michał  Dworczyk  z  Muzeum  

w Gozdowicach właśnie na kartach omawianego albumu. Słup Graniczny w Czelinie, cmen-

tarz w Starych Łysogórkach oraz Muzeum Pamiątek 1 Armii Wojska Polskiego, Pomnik Sa-

perów w Siekierkach to  miejsca które nie  tylko  ładnie  prezentują  się  na kartach książki  

ale to przede wszystkim miejsca, które warto, a nawet trzeba odwiedzić. Szanowni Państwo,

warto sięgnąć po album aby poznać  losy bohaterów znad Odry. Idąc za ciosem, po przejściu

rzeki wielu z nich bierze udział w walkach o Berlin. Następnie po zakończeniu wojny część 

z nich jako osadnicy wojskowi zostaje na tak wówczas zwanych Ziemiach Odzyskanych. Po-

rucznik Józef Szczombrowski  trafił  do Mieszkowic już w 1946 roku. Wcześniej  walczył  

o Warszawę, o przełamanie Wału Pomorskiego, forsował Odrę, zdobywał Berlin. Swój szlak

bojowy zakończył nad Łabą. Porucznik Adam Niedźwiecki trafił do Mieszkowic trochę póź-

niej bo w roku 1970. On również walczył o Warszawę, forsował Odrę i zdobywał Berlin.

Podobny szlak bojowy przeszedł mieszkaniec Gryfina, Kapitan Józef Malinowicz. Z racji wy-

konywanego prze zemnie zawodu i związanych z tym dodatkowych obowiązków często je-

stem na wszelkiego rodzaju uroczystościach patriotycznych związanych z ważnymi rocznica-

mi.  Jest  tam  tez  zawsze  pan  kapitan.  Trochę  zamyślony,  z  licznymi  odznaczeniami  
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na piersi. Prawdziwy oficer. Miasto Gryfino w granicach państwa polskiego znajduje się jedy-

nie 70 lat. W momencie powstania czyli w roku 1254 ziemie te należały do Księstwa Pomor-

skiego będącego pod rządami dynastii Gryfitów.  Po licznych zmianach przynależności pań-

stwowej  Greifenhagen  znalazło  się  w  państwie  niemieckim.  Okazuje  się  jednak,  

że i tak mieszkali tu wcześniej Polacy. Od roku 1940 mieszkanką naszego miasta jest pani Jó-

zefa  Daniela  Stefanowska.  Jej  postać  przedstawiona została  na kartach  albumu.  Nie jest  

to wcale odosobniony przypadek bo tak jak pani Daniela do Gryfina, tak do Trzcińska Zdroju

trafił pan Jan Czerwiec. Drogi do naszego powiatu prowadziły z różnych miejsc. Pani Stani-

sława Siarkiewicz trafiła tu z Kałusza. Ta nieżyjąca już wspaniała nauczycielka, malarka i po-

etka, jest dzisiaj patronką gryfińskiego parku miejskiego. Czy może istnieć związek między

mieszkańcem  Gryfina,  panem  Józefem  Romaniukiem  a  niedźwiadkiem  Wojtkiem  

z  1  Korpusu  Polskiego  gen.  Andersa?  Aby  odpowiedzieć  na  to  pytanie  należy  sięgnąć  

po album Pokolenia. W roku 1975 zlikwidowano trójstopniowy podział administracyjny kra-

ju. Pozostały gminy i województwa a przestały istnieć powiaty. Jednak w roku 1999 weszła w

życie kolejna reforma, która powiaty przywraca. W prezentowanym albumie znajdziemy foto-

grafie przedstawiające członków Rady Powiatu od I kadencji aż po obecną czyli V. Od 10 lat

przyznawana jest Nagroda Starosty Gryfińskiego za Promocje Powiatu. Wszyscy nagrodzeni

otrzymują statuetkę Bociana, który jest symbolem naszego powiatu. Przez te wszystkie lata

zmieniały  się  kategorie  i  ich  liczba.  W  pierwszej  edycji  przyznano  

aż 14 statuetek w 9 kategoriach. Niektóre miały po dwóch laureatów. Przyznano także nagro-

dy specjalne. W roku 2009 mieliśmy 10 nagrodzonych. Ostatecznie od roku 2010 Pan Staro-

sta wręcza 4 statuetki w 4 niezmiennych kategoriach. Wśród pierwszych nagrodzonych byli:

w kategorii „Przedsiębiorczość” otrzymał Zespół Elektrowni Dolna Odra S.A. oraz Przedsię-

biorstwo  Handlowo-Usługowe  i  produkcyjne  „Sady”  w  Trzcińsku  Zdroju. 

W kategorii „Animator Sportu” Jan Podleśny. Zawodnikiem roku została Renata Chilewska, 

a Janusz Janiszewski zwyciężył w kategorii „Animator Kultury” w następnych latach tryum-

fowali min.: dwie statuetki i to jednego roku otrzymała Eliza Hołubowska jako twórca roku i

animator  kultury  Ks.  Marian  Augustyn  jako  animator  sportu,  piekarnia  MAXX  

w Chojnie jako pracodawca roku a stowarzyszenie Historyczno-Kulturalne Terra Incognita

zwyciężyło w kategorii kultura w sporcie tryumfował Paweł Pankratow, a w kategorii inicja-

tywa społeczna Gospodarstwo Ekologiczne Frykas z Marwic. W 8 edycji laury między inny-

mi zebrali Dorota Bogdanowicz i Zbigniew Bogdanowicz w kategorii kultura a Eryk Giermak

w sporcie.  Natomiast  w dziewiątej  zwycięzcami  byli:  Stowarzyszenie  „Spichlerz  Sztuki”,

Wojciech  Strelczuk  i  „Wiejski  Kocur”  A  kto  zostanie  zwycięzcą  w  10  edycji?  
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To niestety na razie tajemnica. Każdy z nas jest pewną nieopowiedziana historią. Może warto

więc ja spisać. Przecież my i nasza rodzina to również są pokolenia. Na kartach albumu znaj-

dziemy miejsce abyśmy również stali się jego autorami. A na koniec Szanowni Państwo to

najmłodsze pokolenie z prezentowanego albumu. Stypendyści Rady Powiatu. Wyróżnienia te

przyznawane są od roku 2007 uczniom szkół ponadgimnazjalnych za szczególne osiągnięcia

lub wyniki w nauce. Przed nami niektórzy ze stypendystów. Mamy tu licealistów z klas o róż-

nych  profilach  oraz  techników  np.  ekonomistów,  budowlańców  i  hotelarzy.  

Z własnego doświadczenia wiem, że bardzo dobrze pracuje się z taką młodzieżą. Nie zawsze

jest łatwo ale zawsze cieszy sukces własnego podopiecznego. Przygotowują prezentację za-

wsze  mam  dylemat  ile  pokazać  z  prezentowanego  albumu  i  ile  o  nim  powiedzieć.  

Jak znaleźć złoty środek. Zachęcić, ale nie zdradzić wszystkiego. Mam nadzieję, że sięgniecie

państwo po Album Pokolenia opracowany przez panie Monikę Baczyńską-Padjasek, Barbarę

Rawecką i Sylwię Sowińską. Na koniec jeszcze odpowiedź na nurtujące państwa pytanie  

co przedstawia okładka? Jak tłumaczy autor pan Marcin Konopnicki  plamy rozlewającego  

się atramentu w tle, które mają wyrażać upływ czasu ... spisane dzieje pokoleń. Dziękuję Pań-

stwu z uwagę”.

Prezentacja multimedialna albumu pt. „Pokolenia”, stanowi załącznik nr 6. 

VI. Rozstrzygnięcie  10.  edycji  konkursu  „Nagroda  Starosty  Gryfińskiego  

za promocje powiatu”.

Starosta  Gryfiński  Wojciech  Konarski  powiedział,  że  w  ciekawy,  intersujący  sposób

celebrując  nadchodzące  święto  –  97.  Rocznicę  Odzyskania  przez  Polskę  Niepodległości

dobrnięto do momentu, który jest „wisienką na torcie” dzisiejszego spotkania. Posiedzenie  

i zaprezentowane wykłady pokazały, że ludzie się nie zmieniają, zmieniają się tylko czasy,  

do których ludzie się dostosowują. Przed każdym stoi wyzwanie. Następnie złożył gratulacje

osobom  nominowanym  do  konkursu.  Dodał,  że  w  napięciu  oczekuje  rozstrzygnięcia  

10.  edycji  konkursu „Nagroda Starosty Gryfińskiego za promocje  powiatu”  i  tym samym

uważa ją za otwartą.

Wystąpienie muzyczne w wykonaniu uczennicy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

Ewy Sokołowskiej – piosenka pt. „Eurydyki tańczące”.
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Prowadzący  Julian  Dalidowicz powiedział,  że  są  cztery  kategorie  wyróżnień  Starosty

Gryfińskiego za promocję powiatu: 

 W kategorii  KULTURA wśród nominowanych byli: Zakładowa Orkiestra dęta przy

Zespole Elektrowni Dolna Odra w Nowym Czarnowie, Stowarzyszenie Historyczno-

Kulturalne Terra Incognita w Chojnie, Tadeusz Wasilewski.

Zakładowa Orkiestra dęta przy Zespole Elektrowni Dolna Odra w Nowym Czarnowie -

prezentuje  bogaty  repertuar  wykonując  rocznie  ok.  30  koncertów  podczas  uroczystości  

o charakterze  państwowym,  religijnym i  kulturalnym na terenie  powiatu i  województwa,  

a także za granicą. Zdobywa liczne wyróżnienia, puchary i czołowe lokaty na festiwalach  

i przeglądach. W czerwcu 2015 r. w Łobzie zajęła I miejsce w Wojewódzkim Przeglądzie

Orkiestr  Dętych  i  Big-Bandów.  Dodatkowym  sukcesem było  przyznanie  złotego  medalu  

dla  kapelmistrza  Stanisława  Wiśniewskiego  oraz  wyróżnienia  dla  solisty  Jakuba

Ogrodniczaka.

Stowarzyszenie  Historyczno-Kulturalne  Terra Incognita  w Chojnie  –  głównym celem

stowarzyszenia  jest  działalność  kulturalna,  edukacyjna  i  wydawnicza.  Realizuje  szereg

wartościowych inicjatyw, mających na celu zgłębianie wiedzy o przeszłości regionu oraz dla

budowania tożsamości Ziemi Chojeńskiej i całego Powiatu Gryfińskiego. Jest także wydawcą

pisma historyczno-społecznego pt. „Rocznik Chojeński” oraz własnej serii książek.

Tadeusz  Wasilewski -  wieloletni  animator  kultury,  instruktor,  plastyk,  muzyk,

instrumentalista i fotografik. Gospodarz działającej przy Gryfińskim Domu Kultury świetlicy

wiejskiej  „Zagroda”  w  Daleszewie.  Od  kilku  lat  promuje  Powiat  Gryfiński  

na Międzynarodowym Western Pikniku w Sułominie i Targach Inkontakt w Schwedt.

Nagrodę  Starosty  Gryfińskiego  za  promocję  powiatu  w  kategorii  KULTURA otrzymało

Stowarzyszenie Historyczno-Kulturalne Terra Incognita w Chojnie.

Stowarzyszenie Historyczno-Kulturalne Terra Incognita w Chojnie, Radosław Skrycki:

nawiązano do słów Pana Roberta Ryssa że ta nagroda to olbrzymie wyróżnienie i tak też jest

traktowana. Nie są to słowa podyktowane fałszywą skromnością. Dzięki tej nagrodzie, drugiej
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w ich  karierze,  obiecano,  że  tych  nagród będzie  jeszcze  więcej,  z  korzyścią  dla  Powiatu

Gryfińskiego.

 W kategorii  SPORT wśród  nominowanych  byli:  Piotr  Kos,  Międzyszkolny  Klub

Sportowy Hermes Gryfino, Paweł Sendyk.

Piotr  Kos -  aktywny  propagator  sportu  i  zdrowego  stylu  życia,  założyciel  i  trener  

UKS  Karate  Kyokushin  Moryń. Trener  dwukrotnego  Mistrza  Europy  oraz  dwukrotnego

brązowego  medalisty  Mistrzostw  Europy. W  okresie  ostatniego  roku  zawodnicy  klubu

uczestniczyli  w licznych zawodach rangi wojewódzkiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej

zdobywając łącznie 94 medale, w tym 35 złotych, 29 srebrnych i 30 brązowych.

Międzyszkolny Klub Sportowy Hermes Gryfino -  aktualnie  w klubie działają  4 sekcje:

lekkoatletyki, gimnastyki artystycznej, triatlonu oraz amatorów biegania rekreacyjnego „Klub

Biegacza”.  Zawodnicy  klubu  osiągają  wiele  sukcesów,  m.in.  na  arenie  wojewódzkiej  

i  ogólnopolskiej.  Rok 2015 to  dla  Hermesa  rok  sukcesów.  Świadczy o  tym aż  5  medali

Mistrzostw Polski w konkurencjach lekkoatletycznych, IV miejsce w Mistrzostwach Polski

Juniorów Młodszych w Triathlonie oraz złoty i srebrny medal gimnastyczek artystycznych  

w Mistrzostwach Województwa.

Paweł  Sendyk -  utalentowany  pływak  z  Gryfina,  wychowanek  Uczniowskiego  Klubu

Pływackiego Marlin,  obecnie zawodnik Miejskiego Klubu Pływackiego Szczecin.  Należy  

do grona najbardziej obiecujących sportowców. W marcu 2015 r. podczas Mistrzostw Polski

Juniorów w Pływaniu  zdobył  sześć  medali,  w tym  trzy  złote  i  trzy  srebrne.  Największe

osiągnięcie Pawła to srebrny medal na dystansie 50 m stylem motylkowym na Igrzyskach

Europejskich w Baku.

Nagrodę Starosty Gryfińskiego  za  promocję  powiatu  w kategorii  SPORT otrzymał  Piotr

Kos.

Piotr Kos bardzo serdecznie  podziękował za przyznanie tego tytułu,  z roku na rok coraz

trudniej  było  go  zdobyć,  ponieważ  pozostali  kandydaci  reprezentowali  również  wysoki

poziom. Traktuje to, jako zobowiązanie do dalszych prac z młodzieżą, nie zwalniają tempa 

i będą godne reprezentować Powiat Gryfiński, tak jak dotychczas. 
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Wystąpienie muzyczne w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

Emilii Hadrzyńskiej i ks. Wojciecha Koladyńskiego – piosenka pt. „Wszystkim, którzy o nas

pamiętali” pod akompaniamentem Dominika Bindasa.

 W  kategorii  INICJATYWA  SPOŁECZNA wśród  nominowanych  byli:  Koło

Gospodyń Wiejskich Krzymowianki, Daniel Guz, Marek Kozanecki. 

Koło  Gospodyń  Wiejskich  Krzymowianki –  rezolutne,  pomysłowe,  pracowite  panie

zaangażowane w działalność  na rzecz  lokalnego środowiska.  Organizują życie  społeczno-

kulturalne  w  sołectwie  Krzymów,  a  także  angażują  się  w  organizację  i  prowadzenie

rozmaitych wydarzeń i uroczystości poza sołectwem. Współpracują z wieloma instytucjami 

i  stowarzyszeniami.  W 2015  r.  zdobyły  I  miejsce  w  plebiscycie  Głosu  Szczecińskiego  

na Najpopularniejsze Koło Gospodyń Wiejskich.

Daniel  Guz -  Gryfinianin  od kilku lat  mieszkający w St.  Ives  w Anglii.  Pomysłodawca  

i organizator International Children’s Day – festiwalu uśmiechu dedykowanego najmłodszym

polskim emigrantom oraz Huntington Polish Day – spotkania promującego polską kulturę  

i  tradycje  wśród  Polonii,  Brytyjczyków  i  innych  narodowości.  Mieszkając  za  granicą  

nie  zapomina  o  najbardziej  potrzebujących  mieszkańcach  naszego  powiatu,  dlatego

organizuje zbiórki darów dla dzieci z Domów Dziecka w Chojnie i Trzcińsku-Zdroju oraz

podopiecznych Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie.

Marek Kozanecki - pasjonat medycyny naturalnej, ambasador krzewienia tradycji i kultury

ludowej.  Od  ponad  50  lat  według  własnych  receptur  przyrządza  pyszne,  pełne  witamin  

i wartości odżywczych potrawy i przetwory z warzyw i owoców. Swoje wyroby prezentuje 

do  degustacji  podczas  jarmarków,  festynów  i  targów  promujących  produkty  regionalne.  

Jest  autorem  publikowanych  w  prasie  lokalnej  artykułów  dotyczących  właściwości

leczniczych  ziół,  syropów  i  nalewek  oraz  przepisów  na  ich  przyrządzenie.  Prowadzi  

z  młodzieżą  szkolną  warsztaty  kulinarne  połączone  z  degustacją  i  zajęcia  praktyczne  

np. z wikliniarstwa i przycinania sadzonek winorośli.

Nagrodę  Starosty  Gryfińskiego  za  promocję  powiatu  w  kategorii  INICJATYWA

SPOŁECZNA otrzymał Marek Kozanecki.
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Marek Kozanecki podziękował za wyróżnienie jego działalności, która od 1952 r. została

udokumentowana wraz ze zdjęciami w 40 segregatorach. Promując swoje produkty objechał

połowę Europy. Bierze również udział w jarmarkach, festiwalach organizowanych na terenie

lokalnym, prezentując swoje wyroby.

 W  kategorii  PRACODAWCA  ROKU  wśród  nominowanych  byli:  Vida  Natura

Monika  Wrońska,  Firma  Elgryf  Sp.  z  o.o.  w  Gryfinie  Jarosław  Grzegorek,

Przedsiębiorstwo Produkcji Rolnej Armarol Sp. z o.o. w Lubiczynie Artur Uszyński,

Stanisław Kurcz, Norbert Szumski.

Vida  Natura  Monika  Wrońska –  firma  oferująca  olej  rzepakowy  w  oryginalnym

opakowaniu  pod  marką  „Olej  rzepakowy  z  Cedyni  tłoczony  na  zimno”.  Ze  względu  

na  znakomite  właściwości  dietetyczne  i  niepowtarzalne  walory  smakowe,  olej  cieszy  

się uznaniem nabywców w sklepach z naturalną żywnością w wielu miastach Polski, a także 

w Niemczech,  Anglii  i  Norwegii.  Doceniając  zdrowotne właściwości  czarnego bzu,  firma

prowadzi jego skup i produkcję syropów i soków bez sztucznych dodatków.

Firma Elgryf Sp. z o.o. w Gryfinie Jarosław Grzegorek  – prowadzi market budowlany

PSB Mrówka, oferujący sprzedaż hurtową i detaliczną. Firma reprezentuje wyłącznie polski

kapitał, a Mrówka należy do grupy Polskich Składów Budowlanych. Uruchomienie Mrówki

pozwoliło  na  stworzenie  32  miejsc  pracy.  Większość  pracowników  wyłoniona  została  

w wyniku naboru przeprowadzonego przez profesjonalną firmę zewnętrzną.

Przedsiębiorstwo Produkcji  Rolnej  Armarol  Sp.  z o.o.  w Lubiczynie Artur Uszyński,

Stanisław  Kurcz,  Norbert  Szumski  -  firma  specjalizująca  się  w  produkcji  roślinnej  

i  zwierzęcej,  dysponująca  nowoczesnymi  maszynami,  magazynami  i  pomieszczeniami

gospodarczymi.  Zatrudnia  na  stałe  24  pracowników  oraz  dodatkowo  sześciu  w  sezonie

letnim,  w  okresie  żniw.  Jest  znanym  i  aktywnym  podmiotem  zaangażowanym  w życie  

i  rozwój  lokalnej  społeczności.  Bezinteresownie  uczestniczy  w  przedsięwzięciach  

o charakterze społecznym i sponsoruje działalność stowarzyszeń.

Nagrodę  Starosty  Gryfińskiego  za  promocję  powiatu  w  kategorii  INICJATYWA

SPOLECZNA otrzymała Firma Elgryf Sp. z o.o. w Gryfinie Jarosław Grzegorek.
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Firma Elgryf Sp. z o.o.  w Gryfinie,  Jarosław Grzegorek  podziękował za dostrzeżenie  

i docenienie firmy, w skład której wchodzą pracownicy, którzy codziennie przysparzają firmie

profitów i dobrze opiekują się klientami. 

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

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

Pozostałym nominowanym wręczone zostały albumy pt. „Pokolenia” oraz dyplom nominacji

do statuetki „Bociana”.

Prezentacja  multimedialna  -  wręczenie  statuetek  Bociana  laureatom  10.  edycji  „Nagrody

Starosty Gryfińskiego za promocję powiatu”, stanowi załącznik nr 7. 

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 Henryk Kaczmar – Członek Zarządu Powiatu w Gryfinie;

- członkowie: 

Roman Michalski – Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie,

Tadeusz Wójcik – Redaktor tygodnika „Gazeta Chojeńska”,

Rafał Remont – Redaktor Naczelny tygodnika „Gazeta Gryfińska”, 

Przemysław Plecan  - Redaktor Naczelny tygodnika „Nowe 7 Dni Gryfina”

Tamara Wójtowicz-Szymańska – Redaktor portalu informacyjnego igryfino, 

Dorota Nowak – Redaktor portalu informacyjnego chojna24.pl, 

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

i Turystyki.

Starosta Gryfiński wręczył członkom Kapituły albumy pt. „Pokolenia".

Przewodniczący  Kapituły  Henryk  Kaczmar  podziękował  członkom  Kapituły  

za współpracę, natomiast laureatów konkursu zachęcał do dalszej współpracy i podtrzymanie

tytułu w kolejnym roku.

Prowadzący  Julian  Dalidowicz na  zakończenie  poprosił  uczennicę  Zespołu  Szkół

Ponadgimnazjalnych w Chojnie Ewę Sokołowską o wystąpienie.
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Wystąpienie muzyczne w wykonaniu uczennicy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

Ewy Sokołowskiej – piosenka pt. „Nic nie może wiecznie trwać”.

VII. Zakończenie sesji.

Przewodniczący  Rady  Roman  Michalski  podziękował  za  oprawę  muzyczną  uczniom

Zespołu  Szkół  Ponadgimnazjalnych  w  Chojnie  pod  opieką  Pani  Katarzyny  Mickiewicz-

Bindas  i  ks.  Wojciecha  Koladyńskiego  oraz  pracownikom  Starostwa  Powiatowego  

w  Gryfinie.  Następnie  Przewodniczący  zaprosił  zebranych  gości  na  poczęstunek

przygotowany przez uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie pod opieką

Pani Janiny Andrejczyk i Pani Anny Wichuckiej.

O  godz.  16.30  Przewodniczący  zamknął  obrady  uroczystej  XI  sesji  Rady  Powiatu  

w Gryfinie.

Protokół sporządziła:

Magdalena Romankiewicz

Przewodniczący Rady 

Roman Michalski
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