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     PROTOKÓŁ nr XXII/16 

uroczystej sesji Rady Powiatu w Gryfinie  

w dniu 9 listopada 2016 r. 

z okazji Narodowego Święta Niepodległości 

 

Uroczysta XXII sesja Rady Powiatu w Gryfinie odbyła się 9 listopada 2016 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, nominowani do nagrody Starosty 

Gryfińskiego za promocję powiatu, przedstawiciele mediów 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 XXII sesji  

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

Przewodniczący powitał serdecznie wszystkich zebranych na uroczystej sesji Rady Powiatu. 

 

Przewodniczący Rady Roman Michalski cyt.: „Drodzy Państwo, spotykamy się dziś  

w przededniu 98. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Wszyscy wiemy jak 

ważne jest to święto dla Polaków i jak data 11 listopada jest ważna dla Polski. Bez wątpienia, 

jak co roku, jest to dzień w którym nasuwają się nam refleksje i przemyślenia, nie tylko  

o tym, co było, ale myślę że również o tym, co będzie. Dzień ten ma szczególne znaczenie dla 

wszystkich Polaków, dla tych którzy są na miejscu w kraju, ale też tych którzy są zagranicą. 

Polska wróciła na mapę Europy, jako niezależne, suwerenne państwo. Naród polski, jego upór 

i determinacja z jaką dążył do niepodległości, nie spoczął mimo tylu zawodów, klęsk aż ją 

osiągnął. Nikt tej niepodległości Polsce nie darował i chociaż wdzięczni tym, którzy poparli 

nasz kraj w ciężkiej potrzebie, sam ją sobie wywalczył, a granice Odrodzonej 

Rzeczypospolitej musiał wytyczać polskim bagnetem. Miało to szczególnie dramatyczny 

charakter w zmaganiach na froncie wschodnim. Wynik wojny Polski z bolszewicką Rosją 

przesądził nie tylko o losach naszego kraju, ale niewątpliwie i o losach Europy. Zwycięstwa 

pod Warszawą w sierpniu 1920 roku i rozgromienie wojsk bolszewickich z kampanii 1920-

1921 ostatecznie zdecydowało o niepodległości Polski. Znaczenie Cudu nad Wisłą trafnie 
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scharakteryzował jeden z francuskich generałów, który powiedział m.in. „Polska opóźniła  

o 20 lat to zagrożenie, któremu Zachód stawiał czoła aż do wybuchu II wojny światowej. 

Świat zaciągnął w 1920 roku wielki dług wdzięczności dla Polski, która raz jeszcze była 

przedmurzem cywilizacji chrześcijańskiej”. Drodzy Państwo, dobrze wiemy, kiedy nadeszły 

krwawe lata II wojny światowej pełne bohaterstwa żołnierza polskiego, niemalże  

na wszystkich frontach i okupione męczeństwem, krwią narodu polskiego. Polska jako 

sojusznik aliantów wyszła z II wojny światowej zwycięsko, ale jako naród została przez nich 

opuszczona i zdradzona. W wyniku porozumień jałtańskich okupacja niemiecka zastąpiona 

została w naszym kraju terrorem stalinowskim i marksistowsko-leninowską ideologią. 

Nastąpił nowy okres całkowitego podporządkowania i gospodarczego wyniszczenia naszego 

kraju przez Rosję sowiecką i jej domowych komunistycznych sprzymierzeńców. Naród polski 

mimo tego komunistycznego zniewolenia i mimo opuszczenia przez wojennych sojuszników 

nie pogodził się z narzuconym mu losem, nie pogodził się z włączeniem go do bloku 

sowieckiego jako państwa satelickiego, nie pogodził się z odcięciem go od Zachodu, którego 

przez tysiąclecia był częścią. Od czasu tak zwanego zwycięstwa socjalizmu walczył o należne 

mu prawa, o wolność i niepodległość. Historia ostatnich dziesięcioleci to dalszy przykład 

kolejnych zmagań o prawdziwą suwerenność. Dzisiaj na ziemiach nad Wisłą stalinowski 

system opresji i dyktatury proletariatu jest już przeszłością. Dzięki bezprzykładnemu 

wyzwaniu rzuconemu jeszcze w końcu lat siedemdziesiątych dwudziestego wieku  

i zwycięstwie ogólnonarodowego ruchu Solidarności, Polska, a za nią pozostałe narody 

Europy środkowej zyskały pełną suwerenność. Szanowni Państwo, ten wyjątkowy dzień 

skłania do refleksji na temat patriotyzmu, pozwólcie że zacytuję fragment przepięknej 

modlitwy autorstwa wielkiego polskiego patrioty księdza Piotra Skargi cyt. „Wszechmogący 

wieczny Boże, spuść nam szeroką i głęboką miłość ku braciom i najmilszej Matce, Ojczyźnie 

naszej, byśmy jej i ludowi Twemu, swoich pożytków zapomniawszy, mogli służyć uczciwie.” 

Piękna modlitwa, bo człowiek jest nie tylko dzieckiem rodziców, ale także dzieckiem 

swojego narodu, mniej lub bardziej zakorzenionym. Drodzy Państwo, patriotyzm  

to obowiązek obywatelski ale patriotyzm to także indywidualna, społeczna postawa 

oznajmiającą przywiązanie i miłość do własnej ojczyzny, obejmuje on przeszłość, 

teraźniejszość i przyszłość kraju. Obecnie w Polsce zmienia się struktura życia społecznego. 

Nasza ojczyzna przeżywa rozmaite przeobrażenia, ale patriotyzm ciągle powinien i mam 

nadzieję, że stoi na straży godności naszego narodu, jego kultury i obyczajów czyli 

dziedzictwa naszego ojca. Szanowni Państwo, jestem całkowicie przekonany i mam wielki 

zaszczyt to powiedzieć, że wszystkie wymienione przez mnie przymioty patriotyzmu 
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możemy utożsamiać z Wami – z naszymi zaproszonymi gośćmi, w tym nominowanymi  

do nagrody Starosty Gryfińskiego Statuetek Bociana, a także do tych młodych mieszkańców 

naszego powiatu, którzy bezpośrednio, czynnie angażują się w codzienne życie swoich 

środowisk, swoją ciężką pracą i poświęceniem pracują dla dobra naszej ojczyzny. Dziękuję 

bardzo. Poproszę teraz o kilka słów Honorowego Obywatela Miasta Gryfino Księdza Prałata 

Bronisława Kozłowskiego.” 

 

Ksiądz Prałat Bronisław Kozłowski cyt. „Moi Drodzy, jestem zaskoczony i skrępowany,  

a jednocześnie wdzięczny za zaproszenie na to spotkanie. Jest to nasza wspólnota, tak nam 

bliska i tak nam droga. Spotykamy się w wyjątkowych czasach. Przemawiałem tutaj przed 

czterdziestu pięciu laty, Panie Starosto, nie było to łatwe przemawiać i przyjść i pomóc  

i podtrzymać na duchu i powiedzieć nie bójmy się – odwagi! Nie lękajcie się! A potem 

odnosiliśmy się ciągle do słów Jana Pawła II, do tegoż kazania z Warszawy „Otwórzcie drzwi 

Chrystusowi!” i głosem podniosłym, wymownym, przenikającym nasze serce „Niech zstąpi 

Duch Twój na tę Ziemię, na Moją Ziemię!”. I te słowa jakby się wpięły w naszą ziemię,  

w nasze rodziny, w nasze domy, jak gdyby nowa krew zapulsowała, w sercach tak 

wspaniałych, tak zacnych Polaków, ciągle dążących do wolności, ciągle dążących do tego 

byśmy wszyscy byli razem i by było nam dobrze. Spotykamy się Drogi Profesorze,  

w pięknym momencie Panie Starosto, Chrzest Polski. 1050 rok, jaki to wielki moment, każdy 

z Was wie, nie możemy mówić o tym, ale przeżywać. Droga Młodzieży nie ma was tutaj, ale 

Moi Drodzy prawie wszyscy jesteśmy młodzi. Jakże wspaniały moment, młodzież z całego 

świata w Krakowie, w Kościele Mariackim i w innych kościołach, w różnych językach: 

francuski, niemiecki, angielski, hiszpański, portugalski. Moi Drodzy, to nie bywałe! To 

zostanie, to utwierdzi! To fakt historyczny, kiedyś będzie odnotowany, po nas, ktoś będzie 

studiował i powie tak, że jakże byliśmy w pewnej chwili mocni. Tak potrafiliśmy się 

zorganizować, dając przykład innym! Bo jakże wielu mówiło nie jechać – to niebezpiecznie! 

A jednak odnieśliśmy wspaniałe zwycięstwo. Drodzy Moi, jaki to wielki zaszczyt dla nas 

kiedy z naszych biskupów, ksiądz Arcybiskup Poznania Sławomir Gądecki zostaje 

przewodniczącym biskupów całej Europy. To jest wielki znak. Ma swoje zdanie, potrafi 

bronić Polski, potrafi powiedzieć słowo - Nie! Ani kroku dalej! Jesteśmy wolni! Jesteśmy 

suwerenni! Ta suwerenność zrosła się z naszym sercem. Panie Pospodarzu, Panie Starosto, 

który jesteś w naszej wspólnocie tak mile przyjmowany, tak dobry gospodarz. Panie 

Burmistrzu, chyba tutaj jest, jeżeli jest to także dzięki ci że podjąłeś taką pracę. A cieszę się 

jeszcze z tego, że Panie Burmistrzu, serce kościoła, bierzesz wzór budowy nowej Polski  
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tu nad Odrą. Nie wstydzisz się, za co muszę powiedzieć tutaj publicznie, że chodziłem  

na religię, moim proboszczem był ksiądz dziekan, że zwiedzaliśmy wspólnie, opowiadaliśmy 

wspaniałe rzeczy chociaż nie było wolno. Drogi Panie Burmistrzu, niech zapał towarzyszy 

Tobie w naszym pięknym, wspaniałym Gryfinie! Kończę krótkie rozważanie, Moi Drodzy, 

nie tytułowałem, żeby się nie pomylić w tym wieku, bo można się pomylić, ale wszystkim 

życzę niech to spotkanie patriotyczne, narodowe nie dzieli a łączy. Będziecie świadkami 

różnych rzeczy, bądźcie mądrzy! Kochani bądźmy mądrzy! To mówiłbym i do księży i do 

wszystkich by byli mądrzy, by niejako ukierunkować ten marsz całej Polski, całego narodu. 

Ojciec Święty Franciszek, wyjątkowy człowiek, prosty, szczery jak Franciszek a jego słowa 

tak mądre i tak bliskie każdemu z nas. I tak bardzo pokochał Polskę dlatego tutaj w tej pięknej 

sali, naszej sali w Gryfinie, Ojcze Franciszku niech twój głos dociera do Polski. Niech na 

Placu Świętego Piotra często padają słowa: Polska, żeby nas już nie szukano, gdzieś gdzie 

Polska. Ale żeby każdy wiedział, gdzie ta Polska suwerenna, niepodległa, dzielna, mężna, 

walcząca o swoje, nie o cudze, a swoje, o to co nam się należy. Dlatego Moi Drodzy, których 

Bóg powołał, bo was Bóg powołał tak, jak i mnie. Nie tylko księża są powoływani, nie Moi 

Drodzy to błąd. Pan Starosta jest powołany, Pan Burmistrz jest powołany do spełniania 

wielkich zadań, również Pan Marszałek. Jesteśmy powołani, nie zmarnujmy tego daru danego 

nam przez Pana. Dziękuję za grzeczność, za wysłuchanie moich słów, z całego serca. Bóg 

zapłać”. 

 

II. Wręczenie Honorowej Odznaki Gryfa Zachodniopomorskiego Firmie Pomot 

Sp. z o.o. w Chojnie za zasługi na rzecz rozwoju Pomorza Zachodniego.  

 

Prowadzący Julian Dalidowicz cyt. „Mam ogromną przyjemność poprowadzić dalszą część 

uroczystej sesji Rady Powiatu. Z przyjemnością informuję, iż w uznaniu zasług dla rozwoju 

Pomorza Zachodniego, uchwałą nr 868/16 z dnia 1 czerwca 2016 r. Zarząd Województwa 

Zachodniopomorskiego nadał  srebrną  Odznakę Honorową Gryfa Zachodniopomorskiego 

Przedsiębiorstwu Usługowo-Produkcyjnemu POMOT Sp. z o.o. w Chojnie. Kilka słów  

 odznaczonym. Firma kontynuuje działalność Przedsiębiorstwa Komunalnego Państwowego 

Ośrodka Maszynowego w Chojnie, który rozpoczął swoją działalność w 1951 r. Misją 

przedsiębiorstwa jest w szczególności produkcja wozów i kontenerów  asenizacyjnych, 

kontenerów oraz pojemników metalowych, pojazdów ciągnikowych, zabudowań 

samochodów ciężarowych, rozsiewaczy nawozów wapna, piasku i soli,  śmieciarek 

kontenerowych, produkcja wielofunkcyjnego zestawu nadwozi wymiennych typu 
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„UNIWERSAL”, a także transportu przewoźnych toalet typu TOI-TOI oraz świadczenie 

usług: spawalniczych, ślusarskich i obróbki skrawaniem. Budując maszyny firma POMOT 

współpracuje nie tylko z polskimi firmami, ale także z dostawcami z Niemiec, Włoch, 

Hiszpanii, Belgii,  Holandii,  Wielkiej Brytanii, Francji, Szwecji i USA. POMOT uznawany 

jest za jednego z najlepszych ambasadorów województwa zachodniopomorskiego. Swoje 

produkty sprzedaje w całej Polsce w 120 punktach dilerskich, ale też w wielu krajach Europy. 

Reklamując swoje towary w folderach, zamieszcza także materiały promocyjne województwa 

i powiatu. POMOT jest jednym z większych pracodawców w regionie. Obecnie zatrudnia 121 

pracowników z terenu gmin: Chojna, Trzcińsko Zdrój, Cedynia, Dębno oraz ze Szczecina. 

Firma dokonała bardzo szybkiego rozwoju swoich produktów, wprowadzając na rynek 

nowości i wyprzedzając konkurencyjne firmy wiedzą, osiągnięciami i umiejętnościami 

podejmując przy tym ogromne ryzyko. Wszystkie wyroby promowane są w trakcie 

największych targów branżowych m.in. na Międzynarodowych Targach Poznańskich POL-

AGRA PREMIERY, Targach AGROTECH w Kielcach oraz na Międzynarodowej Wystawie 

Rolniczej  AGRO SHOW w Bednarach. Dodatkowo do promocji służy Internet, gdzie  

na bieżąco aktualizowana jest strona internetowa, prowadzony jest kanał YouTube i fanpage 

na Facebooku. Za innowacyjne rozwiązania i produkty firma wielokrotnie otrzymywała 

wyróżnienia, medale i nagrody. POMOT prowadzi także działalność charytatywną. 

Wspomaga wiele akcji organizowanych w województwie, np. Wielka Orkiestra Świątecznej 

Pomocy, dofinansowuje działalność Uczniowskiego Klubu Sportowego Victoria Chojna, 

który jest w IV lidze tenisa stołowego oraz wspiera ogólnopolski Festiwal Piosenki 

Angielskiej w Widuchowej. Zapraszam na scenę pana Leszka Siatkę Prezesa Zarządu 

POMOT. Uprzejmie proszę Pana Jarosława Rzepę – Wicemarszałka Województwa 

Zachodniopomorskiego i Panią Ewę Dudar – Radną Sejmiku Województwa 

Zachodniopomorskiego o wręczenie odznaczenia.” 

 

Wicemarszałka Województwa Zachodniopomorskiego Pan Jarosława Rzepę  

i Pani Ewa Dudar  – Radna Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego  

wręczyli odznaczenie Panu Leszkowi Siatce. 

 

Prezesa Zarządu POMOT Sp. z o.o. Leszek Siatka cyt.: „Dziękuję bardzo i muszę 

przyznać, że jest to dla mnie chwila bardzo wzruszająca, ponieważ w firmie POMOT 

wspólnie z Przewodniczącym Rady Nadzorczej Panem Edwardem Kozłowskim 

poświęciliśmy wiele sił i własnej pracy. Za to wyróżnienie natomiast dziękuję wszystkim, 
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którzy się do tego przyczynili, abyśmy dzisiaj mogli je otrzymać, wszystkim tym, którzy  

o nas pozytywnie pomyśleli i nas zauważyli, a przede wszystkim to załodze.” 

 

Piosenka pt. „Miejcie nadzieję” w wykonaniu uczennicy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 

nr 2 w Gryfinie Małgorzaty Czaczyk. 

 

III. Wykład pt. „Państwo i dialog społeczny” – prof. dr hab. Jacek Męcina.  

 

Prowadzący Julian Dalidowicz cyt.: „Szanowni Państwo! Kolejnym punktem dzisiejszej 

sesji będzie wykład Pana prof. Jacka Męciny pt. „Państwo i dialog społeczny”. Zanim jednak 

poproszę Pana Profesora, kilka słów o nim samym: dr hab. Jacek Męcina, od 1993 roku 

wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego, profesor nadzwyczajny i dyrektor w Instytucie 

Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego, w latach 1997-2000 wicedyrektor 

Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych. Od 2004 roku członek Trójstronnej Komisji  

ds. Społeczno-Gospodarczych, w 2005 roku Wiceminister Gospodarki i Pracy, a w latach 

2012-2015 Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Obecnie członek 

Rady Dialogu Społecznego, Przewodniczący Zespołu Prawa Pracy, członek Rady Ochrony 

Pracy przy Sejmie RP. Członek rady programowej  dwumiesięcznika „Zarządzanie Zasobami 

Ludzkimi” i kwartalnika „Dialog Społeczny”, kolegium redakcji „Polityki Społecznej”  

oraz kwartalnika „Rynek Pracy”. 

 

 

Dr hab. Jacek Męcina przedstawił wykład pt. „Państwo i dialog społeczny”, stanowiący  

zał. nr 4. 

 

Piosenka pt. „Taki kraj”w wykonaniu uczennicy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2  

w Gryfinie Zuzanny Zdybel. 

 

Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Jarosław Rzepa cyt.: „Czcigodny 

Księże Prałacie, Panie Ministrze, Panie Profesorze, Panie Starosto, Drodzy Samorządowcy, 

Szanowne Panie i Panowie! Bardzo ważny dzień, chciałoby się powiedzieć słowami wieszcza 

„Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie, Kto cię stracił.” Wtedy kiedy te słowa powstawały  

w głowie naszego wieszcza Adama Mickiewicza była przede wszystkim wielka tęsknota. 

Tęsknota za czymś czego nie było już na mapie, wtedy Europy, od 123 lat. Dzisiaj Polska  

to dynamicznie rozwijający się kraj Europy. To równoprawny członek Unii Europejskiej, 

NATO. To przede wszystkim coś, co jest często naszą dumą, mówiąc o naszej gminie, 

powiecie, województwie. To nasza ojczyzna. I chciałoby się powiedzieć, czy te wielkie 
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uniesienia, chwile, te słowa, które często wypowiadamy „patriotyzm” powinny nam 

towarzyszyć tylko w tych dniach? Otóż nie! Ten patriotyzm jest w nas i powinien być obecny 

każdego dnia, przy każdej otwartej drodze, przy każdym sukcesie, czy tak jak dzisiaj 

mieliśmy Pana Prezesa POMOTU Sp. z o.o. W pewnym podsumowaniu, ale jednocześnie 

zwróceniu uwagi na to, że od wielu lat buduje się trwałe miejsca pracy. Nie zawsze było tak 

dobrze, że był wzrost gospodarczy w Polsce. Był też kryzys, trudne momenty, a ta firma 

trwała, trwa i mam nadzieję, że będzie się rozwijać jeszcze bardziej dynamicznie i będzie 

zdobywała nowe rynki, a przede wszystkim będzie dbała też o tych, którzy tam pracują. Tym, 

którzy dzięki tej pracy mogą stabilnie, swobodnie się rozwijać. I wydaje mi się że właśnie 

takie pojmowanie patriotyzmu kiedyś z oczekiwanej wolności, dzisiaj tak często bardzo 

uroczyście świętowanej, powinna towarzyszyć naszym codziennym zmaganiom i dążeniom, 

abyśmy w ten sposób właśnie budowali dostatek, spokój i przyszłość. Dzisiaj żyjemy  

tu i teraz natomiast na pewno myślimy o tym, żeby ta Polska trwała. Jednocześnie te nowe 

przyszłe pokolenia żeby mogły w tym stabilnym, pewnym kraju budować swoją przyszłość. 

Pan Profesor powiedział o dialogu społecznym. Oczywiście to jest temat, który w zależności 

od tego z której strony spojrzymy na ten problem, a może nie tyle problem co płaszczyznę, 

będzie wyglądał trochę inaczej z punktu widzenia związków zawodowych, pracodawców,  

ale tak naprawdę wszystkim przyświeca jedna myśl na samym końcu – żeby było dobrze, 

żeby było stabilnie, żeby można było patrzeć w przyszłość z nadzieją. Dlatego bardzo 

serdecznie chciałby podziękować, Panie Starosto, za zaproszenie na tę uroczystą sesję, 

podziękować Państwu za te codzienne przejawy patriotyzmu i zapewnić, że Zarząd 

Województwa Zachodniopomorskiego z Marszałkiem Olgierdem Geblewiczem i tutaj przed 

Państwem stojącą moją osobą, każdego dnia staramy się o patriotyzmie, tych naszych 

ojczyznach, nigdy nie zapominać, bo wiemy jak ważne są to słowa, a przy tych uroczystych 

momentach jasno o tym mówić. Bardzo serdecznie dziękuję. Wszystkiego dobrego i dobrego 

świętowania 11 listopada”. 

 

IV. Premierowa prezentacja albumu pt. „Zasmakuj w Powiecie Gryfińskim”.  

 

Prowadzący Julian Dalidowicz cyt.: „Szanowni Państwo! Przyznam, że byłem szczerze 

zdziwiony jak usłyszałem  jaki jest temat albumu, który mam Państwu zaprezentować.  Były 

pomniki, cmentarze, powiat z lotu ptaka, pokolenia a teraz...? Usiadłem i chwilę się nad tym 

zastanowiłem wyszło mi, że to bardzo dobry pomysł. „Zasmakuj w Powiecie Gryfińskim”. 

Zauważyliście jak kulinaria stały się w dniu dzisiejszym popularne. Dziesiątki kanałów 
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telewizyjnych serwuje nam programy o jedzeniu i z jedzeniem w roli głównej. Są kanały 

tematyczne które są tylko o tym. Propagatorzy sztuki kulinarnej to już nie są kucharze, czy 

restauratorzy, to już prawdziwe gwiazdy szklanego ekranu. Gessler, Makłowicz, Okrasa, 

Amaro i wielu, wielu innych rozbudziło w nas potrzebę zasmakowania w dobrej kuchni.  

W szkole w której pracuję, podczas rekrutacji nie martwimy się o brak kandydatów  

do technikum żywienia. Czy jest w tym coś złego? Oczywiście, że nie. Wymoczenie schabu  

w mleku z cebulą przed usmażeniem kotletów zmieniło moje życie. Jeśli Państwo pozwolicie, 

to parę słów o sobie. Lubię zjeść. Może Państwo tego nie zauważyliście, ale na pewno 

zauważyła to moja marynarka. Lubię gotować, lecz nie wszyscy lubią to co ugotuję. Ja zresztą 

też, ale się nie poddaję. Wydawało mi się, że oryginalnych smaków i niespotykanej atmosfery 

powinienem szukać w restauracjach w Szczecinie, czy innych dużych miastach. Jak bardzo 

się myliłem. A może macie Państwo ochotę na śniadanie przy wschodzie słońca nad brzegiem 

jeziora? Potem spacer wśród zamkowych ruin. Obiad, a po nim szereg atrakcyjnych sportów 

wodnych. Zamiast typowej kolacji - ognisko. I jeżeli państwo zechcecie możecie ze sobą  

na to wszystko zabrać 200 osób. Specjalnością szefa kuchni jest Zupa Wielkiego Raka. 

Właściwie to każdy może ją ugotować, bo przepis znajduje się w książce, czyli: Ugotuj wody, 

wrzątek rozlej do mis. Zaproś do przygotowania strawy duchy tego niezwykłego miejsca  

i przekrocz z nimi wrota czasu. Zbierz lipowy pył, zagarnij szelest starodawnych drzew  

i mieszaj war leniwie… Resztę państwo odszukacie sami. Następne miejsce również związane 

jest z historią regionu. Mury pochodzące z roku1266 przez setki lat były siedzibą żeńskiego 

klasztoru cysterek. Dziś w hotelowej restauracji możemy zamówić np. winniczki zapiekane  

w żółtym serze z dodatkiem masła ziołowego, wątróbkę drobiową z winiakiem, boczkiem  

i cebulą na zielonej sałacie, płatki wędzonej kaczki serwowane z delikatnym serem, chrupiącą 

sałatą i jeżynami, delikatny rosół z gołębia z domowym makaronem oraz porcją gołębiego 

mięsa, Black Angus Steak z sosem pieprzowym z dużymi frytkami i grillowanym 

pomidorem. Czy można się zakochać w zupie? Nie tylko można, ale wręcz trzeba. Uwierzcie 

mi Państwo, ogórkowa zupa rybna serwowana w tej restauracji jest naprawdę bajeczna. I nie 

jest to tylko moje zdanie. Jak ktoś nie jada zup to może pierożki również z farszem rybnym. 

Szanowni Państwo! Pokazałem album swojej żonie i gdy była na tej stronie, to usłyszałem,  

że jeździmy Bóg wie gdzie i zwozimy Bóg wie jakie sery, a tu pod nosem takie cuda. Miała 

rację, że mi się dostało. A z tego co wyczytałem, będąc tam na miejscu, można się osobiście 

zmierzyć z trudną sztuką serowarską, nauczyć się zbierać zioła, a potem przygotować z nich 

syrop. A jak przy własnoręcznych produktach jesteśmy, to co Państwo powiecie na galaretkę 

malinową, drzem z jabłek i wiśni? Albo na placuszki buraczane? A może coś z cukinii. Może 
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placuszki albo grillowaną? A wszystko to przy pięknym widoku na Odrę. Bardzo dobrym 

pomysłem jest połączenie w jednym budynku Wellness & Spa i restauracji. A jeżeli do tego 

dostaniemy bogatą kartę przekąsek, dań głównych, drinków, możemy zamówić pizzę  

lub kebab to widzimy, że praktycznie możemy iść tam w ciemno. I oczywiście 

niepowtarzalny klimat czerwonej cegły. Następne miejsce słynie z miłości…, bo jest  

w Dolinie Miłości. Łatwo się tam zakochać… zwłaszcza w takim cieście. Widział ktoś  

z Państwa kalorię? Czyli chyba nie ma się czym przejmować. Wyruszając w podróż widelcem 

po mapie z łatwością możemy trafić do kulinarnego raju. W przepięknym agroturystycznym 

klimacie posmakować możemy prawdziwego swojskiego jadła, dziczyzny i genialnego chleba 

wypiekanego jakże by inaczej na miejscu. Miejsce to trochę na uboczu idealnie nadaje się  

do czynnego wypoczynku i całkowitego relaksu. Goście przybywają tam z odległych stron 

naszego kraju.  Riesling, Chardonney, Solaris, Hibernal, Johanniter, Regent, Cabernet białe 

wytrawne, białe półwytrawne, białe półsłodkie, różowe półwytrawne, czerwone wytrawne…  

i to 27 kilometrów stąd. Szanowni Państwo mieszkamy przy rzece lub w otoczeniu jezior. 

Wędkarstwo jest bardzo popularne i śmiem twierdzić, że lubimy ryby. Nie dziwi więc fakt 

popularności restauracji serwujących tego typu dania. W miejscu, które widzimy podobno 

pyszna jest tamtejsza sielawa. A po jedzonku kawka nad brzegiem jeziora? Państwo wybaczą 

kolokwializm, ale genialny klimat. W naszym powiecie mamy również bogatą ofertę miejsc 

związanych z szeroko rozumianą hipiką. Przy okazji gospodarze prowadzą ekologiczną 

uprawę warzyw i wytwarzają przepyszne miody! A jak już jesteśmy przy słodkościach,  

to oczywiście czas na lody! I to nie byle jakie bo pochodzące z lodziarni, która w tym roku 

zajęła pierwsze miejsce na najlepszą lodziarnię na Pomorzu Zachodnim. Przeglądając ich 

fanpaege’a na facebooku często widziałem wpis, że to najlepsze lody w Polsce. A pytałem się 

już czy widzieliście Państwo kalorie? Jest w Gryfinie takie kultowe miejsce... Myślę, że nie 

ma mieszkańca naszego miasta, który by nie miał jakiś wspomnień związanych z tym 

klubem. O miejscu stanowią przecież ludzie i szkoda, że pani Marylka już tego nie prowadzi. 

Na koniec laureat nagrody pana Starosty, który stał na tej scenie prawie równo  rok temu. Pan 

Marek wytwarza pyszności według swoich własnych receptur. Możemy go spotkać podczas 

jarmarków, festynów i targów promujących produkty regionalne. Jego stoiska można 

odwiedzić m.in. na Targach Rolnych w Barzkowicach, w Marwicach - podczas Tygodnia 

Żurawia i Dnia Otwartego Gospodarstwa Ekologicznego Frykas, na Jarmarku Widuchowskim 

i „Złotej Dyni” w Morzyczynie, a także na festynach w Wełtyniu, Wirowie, Sobieradzu, 

Przelewicach, Kobylance, Gryficach, Mescherin i wielu, wielu innych miejscach. Był też  

w naszej szkole i przekazywał swą wiedzę uczniom Technikum Żywienia. Oczywiście 
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ważnym elementem spotkania była degustacja wyrobów pana Marka. Szanowni Państwo! 

Koniec. Musimy więc poznać osoby, które opracowały prezentowany dzisiaj album. Są to jak 

zwykle pani Monika Baczyńska-Padjasek, pani Sylwia Sowińska i pan Marcin Konopnicki. 

Pani Moniko, pani Sylwio, panie Marcinie serdecznie Państwu dziękuję, że dzięki wam mam 

szansę zasmakować w Powiecie Gryfińskim”. 

 

Prezentacja multimedialna albumu pt. „Zasmakuj w Powiecie Gryfińskim”, stanowi 

załącznik nr 5.  

 

V. Rozstrzygnięcie 11. edycji konkursu „Nagroda Starosty Gryfińskiego  

za promocję powiatu”. 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski cyt.: „Wysoka Rado, Panie Marszałku, Panowie 

Burmistrzowie, Szanowni Goście, nie jest łatwo tutaj mówić po przedmówcach i po tym 

albumie, bo myślę że wszystkim narobiliśmy apetytu. Chciałem jeszcze powrócić 

i powiedzieć parę słów na temat święta, które jest przed nami bo przede wszystkim z tego 

powodu się tutaj znaleźliśmy. Dziś i w kolejne dni odmieniamy i będziemy odmieniać  

na różne sposoby słowo „niepodległość”. Będziemy celebrować święto, które myślami kieruje 

nas do wydarzeń listopadowych 1918 roku. Do daty 11 listopada, która została uznana  

za punkt odniesienia do budowania państwowości, wspólnoty i tożsamości naszego narodu. 

W tym budowaniu wspólnoty i tożsamości można dostrzec analogię i łączność dnia 

dzisiejszego z tym, co miało miejsce 98 lat temu. Przywrócenie Polski po 123 latach nie bycia 

na mapie Europy było możliwe w wyniku wydarzeń I wojny światowej, o której 

przypominają nam w miejscach w których żyjemy, liczne pomniki w naszych 

miejscowościach, co prawda ich na co dzień nie dostrzegamy. Były one dedykowane byłym 

mieszkańcom, którzy nie powrócili albo zginęli w tej światowej zawierusze. Ale w światowej 

zawierusze, która z kolei Polsce, dzięki narodowi i przywódcom, przyniosła upragnioną 

wolność. Sam dzisiejszy dzień jest również szczególny przez fakt, że cały świat interesuje się 

dzisiaj wyborami nowego kandydata nowego prezydenta Stanów Zjednoczonych. I interesuje 

się przede wszystkim czym te wybory będą dla przyszłości Ameryki i przyszłości świata.  

W tym miejscu właśnie warto kolejny raz wrócić do historii i do momentu kiedy całkowicie 

utraciliśmy niepodległość. Warto tu przypomnieć postać Naczelnika Insurekcji 

Kościuszkowskiej Tadeusza Kościuszki, który walczył o odrębność i niepodległość Ameryki. 

Niestety nie udało mu się obronić Polski przed III rozbiorem. Te przyczyny i skutki utraty 
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niepodległości, państwowości i próby wymazywania tożsamości ale również zbrojne wysiłki, 

żeby tę niepodległość odzyskać pokazują nam, że zabiegając o niepodległość lepiej ją 

pielęgnować niż przelewać za nią krew. Można sobie zadać pytanie, jak pielęgnować? 

Pielęgnować w taki sposób jak mówi o Polsce w wierszu jeden z naszych poetów: „Polska 

jest w szumie gołębi na starym rynku, w książce poety i na budowie, w codziennej pracy,  

w życzliwym słowie. Znajdziesz ją w każdym dobrym uczynku.” Nawiązując do tych słów  

i do daty Święta Niepodległości, która miała budować naszą państwowość, wspólnotę  

i tożsamość. To co robią osoby, które nagradzamy, jak na przykład na ostatniej sesji naszych 

stypendystów i słyszymy o ich osiągnięciach, planach i marzeniach. I tak, jak za chwilę 

będziemy nagradzać i wyróżniać osoby oraz podmioty statuetką „Bociana” można o nich 

śmiało powiedzieć, że wypełniają dobrze treścią słowa poety o Polsce. Szanowni Państwo 

teraz poproszę do siebie pana Henryka Kaczmara Członka Zarządu, który w moim imieniu 

kierował kapitułą, która przyznawała „Bociany.” 

 

Członek Zarządu Henryk Kaczmar i Starosta Gryfiński Wojciech Konarski cyt.:  

„11 Galę Bocianów uważamy za otwartą!” 

 

Piosenka pt. „Łatwopalni” w wykonaniu uczennicy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 

w Gryfinie Pauliny Łogin. 

 

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, Paweł Wróbel, Kapela 

Ludowa Wełtynianka. 

 

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

Wykonuje rocznie ok. 30 koncertów podczas uroczystości o charakterze państwowym, 

religijnym i kulturalnym na terenie powiatu i województwa, a także za granicą. Posiada liczne 

wyróżnienia puchary i czołowe lokaty na festiwalach i przeglądach wojewódzkich m.in.  

II miejsce w tegorocznym Wojewódzkim Przeglądzie Orkiestr Dętych i Big Bandów  

w Łobzie. W 2016 r. orkiestra obchodziła 30-lecie istnienia. Z tej okazji otrzymała srebrną 

odznakę Polskiego Związku Chórów i Orkiestr, a jej założyciel Jan Ragan został wyróżniony 
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brązowym medalem „Gloria Artis” nadanym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego. 

 

Paweł Wróbel - Instruktor wokalny, nauczyciel Zespołu Szkół w Widuchowej. 

Pomysłodawca i organizator znanego już w całej Polsce Festiwalu Piosenki Angielskiej EYE 

oraz Konkursu Piosenki Dziecięcej Zuzia. Założyciel Szkolnego Klubu Rowerowego  

i propagator turystyki rowerowej. Inicjator wielu akcji charytatywnych. 

 

Kapela Ludowa Wełtynianka - Jedna z najdłużej działających kapel ludowych w regionie.  

W tym roku świętowała 40-lecie swojej działalności. Jest laureatem wielu nagród i wyróżnień 

zdobytych podczas przeglądów zespołów ludowych i konkursów instrumentalistów.  

W 2015 r. muzycy otrzymali wyróżnienie od Instytutu Muzyki i Tańca podczas Turnieju 

Muzyków Prawdziwych w Filharmonii Szczecińskiej. 

 

Nagrodę Starosty Gryfińskiego za promocję powiatu w kategorii KULTURA otrzymał  

Paweł Wróbel. 

 

Paweł Wróbel cyt.: „To jest moja piąta nominacja, zawsze na te cztery poprzednie bardzo 

liczyłem, że wygram, bo chyba każdy z nas lubi być czasami doceniony, szczególnie poza 

miejscem, w którym się mieszka i pracuje. Ale dzisiaj absolutnie nie liczyłem na to. Takich 

gigantów mieć koło siebie i wygrać! Naprawdę jestem bardzo wzruszony i powiem, że to 

wielkie docenienie. W tym roku festiwal miał 15 jubileusz tj. piętnaście lat działania w małej 

miejscowości, na wsi, która może robić wydarzenia, które mają naprawdę wielką rangę.  

Od razu chciałem podziękować Panu Staroście, Panu Wicestaroście, Panu Ryszardowi Siatce, 

który wspiera nas od wielu lat jako prywatny przedsiębiorca, władzom swojej Gminy. Bardzo 

dziękuję i jestem szczerze wzruszony”. 

 

 W kategorii SPORT wśród nominowanych byli: Sekcja Gimnastyki Artystycznej 

MKS HERMES Gryfino, UKS KAMIKAZE Gryfino i Teresa Ostrowska. 

 

Sekcja Gimnastyki Artystycznej MKS HERMES Gryfino - Działa od ponad 20 lat. 

Najzdolniejsze zawodniczki reprezentują powiat gryfiński zdobywając medale  

na Mistrzostwach Polski Juniorek, Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży, 

Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodziczek, Mistrzostwach Województwa i w wielu 
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innych imprezach gimnastycznych w kraju i za granicą. Dziewczęta wielokrotnie 

przygotowywały pokazy gimnastyczne, którymi uświetniały imprezy sportowe i kulturalne. 

 

UKS KAMIKAZE Gryfino - Prężnie działający klub karate, reprezentujący powiat  

na zawodach krajowych i zagranicznych.  W 2016 r. podczas Mistrzostw Świata  

w Bydgoszczy zawodnicy klubu wywalczyli w rywalizacji indywidualnej 3 złote medale,  

2 srebrne i jeden brązowy. We współzawodnictwie drużynowym klub zdobył 2 medale złote  

i jeden brązowy, a kilku zawodników uplasowało się na wysokich pozycjach poza podium. 

 

Teresa Ostrowska - Emerytowana mieszkanka Morynia, której pasją jest jazda na rowerze  

i amatorska rywalizacja w maratonach i ultramaratonach rowerowych. W 2016 r. pokonała 

dystans 1008 km podczas ultramaratonu Bałtyk – Bieszczady Tour. W maratonie Bike 

Challenge Poznań 2016, na dystansie 120 km zdobyła kwalifikacje do przyszłorocznego 

finału Mistrzostw Świata we Francji. 

 

Nagrodę Starosty Gryfińskiego za promocję powiatu w kategorii SPORT otrzymała Sekcja 

Gimnastyki Artystycznej MKS HERMES Gryfino. 

 

Prezes MKS HERMES Gryfino Jan Nowysz cyt.: „Wielkie zaskoczenie, nie 

spodziewaliśmy się chociaż tradycja gimnastyki w naszym klubie jest najmłodsza to 

osiągnięcia i pokazy – wrażenia artystyczne, które dziewczyny nam przynoszą… ważne są 

notowania, te ostatnie wyniki mimo, że sam klub się ich nie spodziewał, ponieważ mieliśmy 

problemy z ciałem pedagogicznym, czyli z trenerami, ale udało się kryzys zażegnać  

w ostatnich latach. I odbudowaliśmy tę sekcję. Wyniki wskazują, że ta nowa droga, z nową 

trenerką przyniosła efekty. Myślę, że w następnych uroczystościach powiatu również można 

naszą sekcję wykorzystać do zaprezentowania się. Będzie to też taka promocja bezpośrednia. 

Chciałem kapitule podziękować za dostrzeżenie sekcji. Tutaj również chcę odnotować,  

że ta sekcja istnieje dzięki dużemu zaangażowaniu rodziców, również sponsorów. Rodzice 

bezpośrednio się włączają w przygotowania, wyjazdy i turnieje. To są dość często duże 

wydatki. Przy okazji dziękuję za zaangażowanie rodzicom, działaczom, sponsorom  

i w szczególności Kapitule.” 

  

Piosenka pt. „Radość najpiękniejszych lat” w wykonaniu uczennicy Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie Andżeliki Partyki. 
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 W kategorii INICJATYWA SPOŁECZNA wśród nominowanych byli: Genowefa  

i Jan Nowakowscy, Klub Motorowy Chojna, Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób 

z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gryfinie. 

 

Państwo Genowefa i Jan Nowakowscy – Małżeństwo z Lubiechowa Górnego 

zaangażowane w działalność na rzecz lokalnego środowiska. Biorą czynny udział  

w organizacji życia społeczno-kulturalnego w sołectwie, a także angażują się w organizację  

i prowadzenie rozmaitych wydarzeń i uroczystości poza sołectwem. Pan Jan prowadzi dwa 

zespoły dziecięce „Malinki” i „Uśmiech”, a Pani Genowefa od wielu lat jest przewodniczącą 

Koła Gospodyń Wiejskich. 

 

Klub Motorowy Chojna - Organizator dużego cyklicznego wydarzenia – „Mistrzostw Strefy 

Polski Zachodniej w Motocrossie”, która gromadzi najwięcej z całej Polski zawodników 

startujących w motocrossie. Klub jest znany i rozpoznawalny w kraju. Dobre kontakty  

z czołowymi klubami i zawodnikami z Polski zaowocowały obecnością na chojeńskim torze 

Tomasza Golloba, Marka Dąbrowskiego z Orlen Team oraz Bartosza Zmarzlika. Wydarzenia 

organizowane przez klub są atrakcją dla mieszkańców powiatu i przyciągają do Chojny wielu 

miłośników sportów motorowych. 

 

Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gryfinie - 

Organizacja wspierająca osoby z niepełnosprawnością intelektualną oraz ich rodziny.  

Od wielu lat prowadzi dwie placówki pobytu dziennego, w których podopieczni otrzymują  

codzienną możliwość uczestnictwa w życiu społecznym pod opieką wykwalifikowanej kadry. 

 Organizuje również niepełnosprawnym wycieczki, festyny, wystawy, koncerty oraz zajęcia 

na basenie i hipoterapię. 

 

Nagrodę Starosty Gryfińskiego za promocję powiatu w kategorii INICJATYWA 

SPOŁECZNA otrzymał Klub Motorowy Chojna. 

 

Prezes Klubu Motorowego w Chojnie Marek Kugler cyt.: „Wielkim zaskoczeniem jest dla 

nas to wyróżnienie. Wielkim sukcesem było że jako klub znaleźliśmy się wśród 

nominowanych. To wydawało się że to szczyt możliwości, ale jeżeli Kapituła uznała, że na 

tyle promujemy powiat i nasze działania są na tyle widoczne, myśleliśmy, że jesteśmy 

dopiero na rozbiegu i dopiero pokażemy co potrafimy. Dziękuję bardzo serdecznie tym 
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wszystkim, którzy nam pomagają: Urząd Marszałkowski, Starostwo, Gmina, firma POMOT 

Sp. z o.o. Myślę, że ten sukces to jest tylko dzięki ich pomocy, bo sami może zrobilibyśmy 

też coś dobrego, ale na dużo mniejszą skalę i nie byłoby to tak widoczne. Dziękuję” 

 

 W kategorii PRACODAWCA ROKU wśród nominowanych byli: MILEKTRON 

Halina Wołosz w Osinowie Dolnym, JAEGER POLSKA Sp. z o.o. w Gryfinie, 

POMOT Sp. z o.o. w Chojnie. 

 

MILEKTRON Halina Wołosz w Osinowie Dolnym – firma specjalizująca się  

w wykonywaniu domów z drewna, mebli ogrodowych i małej architektury. Tworzy miejsca 

pracy dla mieszkańców regionu. Bezinteresownie angażuje się w rozwój lokalnej 

społeczności poprzez wspieranie działań gminy, stowarzyszeń i instytucji, upiększanie 

krajobrazu, podnoszenie estetyki otoczenia i dbałość o infrastrukturę turystyczną. 

 

JAEGER POLSKA Sp. z o.o. w Gryfinie – Produkuje komponenty i podsystemy z gumy, 

tworzywa sztucznego i metalu. Wspiera placówki oświatowe i szkoleniowe, kluby sportowe, 

akcje charytatywne i promocyjne. Współpracuje z ZSP nr 2 w Gryfinie, kształcąc 

młodocianych pracowników oraz wspierając placówkę przy różnych inicjatywach. Budowa  

w 2016 r. nowej hali produkcyjnej to inwestycja mająca znaczny wpływ na poprawę sytuacji 

gospodarczej regionu, a co za tym idzie tworzenie nowych miejsc pracy.  

 

POMOT Sp. z o.o. w Chojnie - Firma produkująca m.in. wozy i kontenery asenizacyjne.  

Jest jednym z większych pracodawców w regionie, obecnie zatrudnia 121 pracowników. 

Swoje produkty sprzedaje w całej Polsce i poza granicami naszego kraju. Uczestniczy  

w targach i pokazach w Polsce i w Europie, jest laureatem wielu nagród i wyróżnień.  

Prowadzi także działalność charytatywną, wspiera finansowo UKS Victoria w Chojnie. 

 

Nagrodę Starosty Gryfińskiego za promocję powiatu w kategorii PRACODAWCA ROKU 

otrzymała firma POMOT Sp. z o.o. w Chojnie. 

 

Prezes Zarządu POMOT Sp. z o.o. w Chojnie Leszek Siatka cyt.: „Dziękujemy Państwu 

bardzo, jesteśmy bardzo wzruszeni. Myślę, że to co nas dzisiaj spotkało jest tylko ogromną 

zachętą do dalszej wytężonej pracy. Natomiast chcę powiedzieć, że te wyróżnienia będziemy 

prezentować za tydzień na Międzynarodowych Targach w Hanowerze. Tam będziemy 
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wystawiać najlepsze nasze maszyny, nowość wykonywaną w kooperacji z producentem  

z Czech. Pokażemy także nasze najnowsze wyroby. Za wyróżnienie bardzo dziękujemy.” 

 

Przewodniczący Rady Nadzorczej Edward Kozłowski cyt.: „Dziękujemy bardzo Kapitule. 

To jest dla nas ogromne uznanie”. 

 

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

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

Pozostałym nominowanym wręczone zostały albumy pt. „Zasmakuj w Powiecie Gryfińskim” 

oraz dyplom nominacji do statuetki „Bociana”. 

 

Prezentacja multimedialna - wręczenie statuetek Bociana laureatom 11. edycji „Nagrody 

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

 

Prowadzący Julian Dalidowicz cyt.: „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, członkowie: Roman Michalski, Monika Baczyńska, Marta Walkowiak, 

Przemysław Plecan, Przemysław Kaweński, Andrzej Kordylasiński. 

 

Starosta Gryfiński wręczył członkom Kapituły albumy pt. „Zasmakuj w Powiecie Gryfińskim". 

 

Przewodniczący Kapituły Henryk Kaczmar podziękował członkom Kapituły  

za współpracę, w szczególności pani Monice Baczyńskiej-Padjasek za przygotowanie 

dokumentacji. Tych, którzy otarli się o zwycięstwo zachęcał do dalszej promocji powiatu. 

Tych, którzy nie weszli do grona nominowanych zachęcał do dalszej ciężkiej pracy.  

 

Piosenka pt. „Kocham cię życie” w wykonaniu  pani Joanny Ulaszewskiej. 

 

Prowadzący Julian Dalidowicz cyt.: „Moja rola na tym się kończy. Dziękuję”. 
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VI. Zakończenie sesji. 

 

Przewodniczący Rady Roman Michalski podziękował za prowadzenie panu Julianowi 

Dalidowiczowi, oprawę muzyczną uczniom Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2  

w Gryfinie pod opieką pani Joanny Ulaszewskiej, uczniom i nauczycielom Zespołu Szkół 

Specjalnych w Nowym Czarnowie za przygotowanie kokard narodowych, pracownikom 

Starostwa Powiatowego w Gryfinie. Następnie Przewodniczący zaprosił zebranych gości  

na poczęstunek przygotowany przez uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2  

w Gryfinie oraz nauczycielki: Annę Sawicką-Kłaptij, Annę Dudarewicz i Katarzynę 

Korczyńską. 

 

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

w Gryfinie. 
 

 

Protokół sporządziła: 

Dominika Konopnicka 

 

 Przewodniczący Rady  

 Roman Michalski 


