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     PROTOKÓŁ nr XXXIII/17 

uroczystej sesji Rady Powiatu w Gryfinie  

w dniu 9 listopada 2017 r. 

z okazji Narodowego Święta Niepodległości 

 

Uroczysta XXXIII sesja Rady Powiatu w Gryfinie odbyła się 9 listopada 2017 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, w tym nominowani do nagrody Starosty 

Gryfińskiego za promocję powiatu oraz pracownicy Starostwa Powiatowego w Gryfinie  

(zał. nr 2).  

 

I. Otwarcie sesji i powitanie gości  oraz przemówienie okolicznościowe  

Przewodniczącego Rady Powiatu w Gryfinie Romana Michalskiego.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu Roman Michalski otworzył obrady uroczystej XXXIII sesji 

(w posiedzeniu uczestniczyło 18 radnych) i poprosił zebranych o powstanie, po czym został 

odśpiewany hymn narodowy, przy udziale chóru uczniowskiego Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Chojnie. Po hymnie Przewodniczący powitał serdecznie wszystkich 

zebranych na uroczystej sesji Rady Powiatu. 

 

Na protokolantów powołał Magdalenę Romankiewicz i Dominikę Konopnicką. Następnie 

Przewodniczący Rady zapytał, czy są uwagi do proponowanego programu uroczystej sesji 

(brak uwag - program stanowi zał. nr 3). 

 

Następnie Przewodniczący Rady Roman Michalski powiedział, cytat: 

„Szanowni Państwo, Przewodniczący Rad, Panie Starosto z Zarządem Powiatu, Państwo 

Burmistrzowie i Wójtowie, Szanowni Radni, przedstawiciele służb mundurowych, w tym 

nadleśniczy, Czcigodni Księża, nominowani do nagrody Starosty Powiatu Gryfińskiego, 

Droga Młodzieży, przedstawiciele mediów, wszyscy zgromadzeni, 

witam Państwa, jak co roku, na uroczystej sesji Rady Powiatu w Gryfinie z okazji Święta 

Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Listopad Drodzy Państwo to szczególny miesiąc. 

Jest to czas refleksji nad przemijaniem. W myślach wracamy do naszych bliskich, znajomych, 

którzy już odeszli, odwiedzamy cmentarze, zapalamy znicze. Historia naszej Ojczyzny  
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to w dużej mierze ustawiczna walka o niepodległość. To rzadko był spokojny i szczęśliwy 

czas, tak jak mamy obecnie. W dużej mierze życiu naszych przodków towarzyszyła groza, lęk 

przed sąsiadami, niejednokrotnie wrogami, niewola, walka o niepodległość. Wszak Polska, 

jako państwo zginęło z mapy Europy na 123 lata. W XVII stuleciu niepodległa, silna niegdyś 

Rzeczypospolita zaczęła się chylić ku upadkowi. Zaborcy dokonali trzech rozbiorów Polski, 

ostatni III rozbiór trwał od roku 1795 przez 123 lata. W roku 1914 obszar Polski wciąż był 

podzielony na trzy części: austriacką, pruską i rosyjską. Był to efekt kolejnych trzech 

rozbiorów, które miały miejsca w latach 1772, 1793 i 1795. W tym miejscu należy również 

wspomnieć datę, a właściwie rok 1815, czyli Kongres Wiedeński, którego wynikiem było 

dokonanie podziału Księstwa Warszawskiego. Szanowni Państwo w XIX w. Polacy nie tracili 

nadziei na odzyskanie pełnej suwerenności i w związku z tym inicjowali bardzo liczne 

działania zmierzające do wyzwolenia zniewolonej Ojczyzny. Niestety niepowodzeniem 

zakończyły się zrywy Narodu Polskiego, jakim były trzy zbrojne powstania w latach 1830-

1831, 1846 i 1863-1864. Nasi rodacy również angażowali się w potyczkach zbrojnych  

na wielu obcych frontach licząc, że zaangażowanie przysłuży się odzyskaniu przez Polskę 

niepodległości. Tacy generałowie, jak Józef Kubicki, Jan Henryk Dąbrowski, czy Józef 

Zajączek walczyli wszak u boku Napoleona. W powstaniu na Węgrzech zaangażowani byli 

Jarosław Dąbrowski, Walery Wróblewski, a ten ostatni dowodził w roku 1871 Komuną 

Paryską. Myślę, że warto wspomnieć Adama Mickiewicza, który podczas wykładów 

Collège de France starał się rozpowszechnić pomysł o powszechnym zrywie narodów, tak aby 

osłabić ówczesne mocarstwa, co mogłoby skutecznie pomóc w odzyskaniu przez Polskę 

niepodległości. Na bazie tych planów stworzył on w Rzymie Legion Polski  i wraz z innymi 

polskimi patriotami ruszył do Turcji, by wesprzeć Imperium Osmańskie w wojnie z Rosją. 

Pod koniec I wojny Światowej Mocarstwa Centralne coraz bardziej ustępowały militarnie 

Państwom Ententy. Koniec wojny był bliski. Po przegranej przez zaborów wojnie, kiedy nie 

byli oni wstanie przeszkodzić w odrodzeniu się państwa Polskiego, właśnie 11 listopada 1918 

roku Rada Regencyjna przekazała władzę nad wojskiem Józefowi Piłsudskiemu, który zresztą 

dzień wcześniej wrócił z internowania w Magdeburgu. A trzy dni później ta sama Rada 

rozwiązała się przekazując mu pełną władzę ustanawiając go Naczelnikiem Państwa 

Polskiego. Jednak dopiero na mocy ustawy z dnia 23 kwietnia 1937 r. dzień 11 listopada 

ustanowiono świętem państwowym, wolnym od pracy. Tym samym upamiętniono bohaterską 

legendę Pierwszego Marszałka Polski wyrażając to w poniższych słowach „Dzień  

11 listopada jest uroczystym Świętem Niepodległości, jako dzień po wszechczasy związany  

z wielkim mieniem Józefa Piłsudskiego – zwycięskiego Wodza Narodu w walkach o wolność 
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Ojczyzny”. W trakcie trwania okupacji hitlerowskiej oraz w okresie rządów komunistycznych 

obchodzenie Święta 11 Listopada było zakazane. Dopiero w roku 1989 ustawą Sejmu 

przywrócono obchody tego Święta i od tego roku Święto Niepodległości jest  najważniejszym 

świętem państwowym, a dzień 11 listopada stał się ponownie dniem wolnym od pracy. 

Nadeszły krwawe lata II wojny światowej pełne bohaterstwa żołnierza polskiego niemalże  

na wszystkich frontach i okupione męczeństwem 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 politycznego podporządkowania i gospodarczego 

wyniszczenia kraju przez Rosję Sowiecką i jej komunistycznych sprzymierzeńców. Drodzy 

Państwo 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 sowieckiego państwa socjalistycznego, nie pogodził się z odcięciem  

go od zachodu, którego przez tysiąclecia był przecież częścią. Od czasu tzw. zwycięstwa 

socjalizmu walczył o należne mu prawa, o wolność i niepodległość. Historia ostatnich 

dziesięcioleci to dalszy przykład kolejnych zmagań o tą prawdziwą suwerenność. Dzisiaj  

na ziemiach nad Wisłą stalinowski system opresji, dyktatury i terytoriatu jest już przeszłością. 

Dzięki bezprzykładnemu wyzwaniu rzucanemu jeszcze w końcówce lat 70 XX w.  

i zwycięstwie Ogólnonarodowego Ruchu Solidarność Polska, a za nią pozostałe narody 

Europy Środkowej uzyskały pełną suwerenność. Szanowni Państwo ten wyjątkowy dzień 

skłania do refleksji na temat patriotyzmu. Pozwólcie, że zacytuję fragment przepięknej 

modlitwy autorstwa wielkiego polskiego patrioty ks. Piotra Skargi „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”. 

Przepiękna to modlitwa dająca dużo do myślenia. Bo człowiek jest nie tylko dzieckiem 

rodziców, ale także dzieckiem swojego narodu, mniej lub bardziej w nim zakorzenionym. 

Patriotyzm to obowiązek obywatelski, ale patriotyzm to także indywidualna, społeczna 

postawa oznaczająca przywiązanie i miłość do własnej Ojczyzny. Obejmują przeszłość, 

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

nasza Ojczyzna przeżywa rozmaite przeobrażenia, ale patrarchism powinien stać ciągle  

na straży godności naszego narodu, jego kultury i obyczaju, czyli tak naprawdę dziedzictwa 

naszego Ojca. Szanowni Państwo patriotyzm to także wiedza historyczna, ale też źródłowa. 

Dziś niestety budują patriotyzm w oparciu nie o historię, a w oparciu o swoje subiektywne 
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oceny historyczne, często przekłamując fakty. Bardzo trafnie ten tren ocenił dziennikarz Jacek 

Żakowski, który w wywiadzie wypowiedział poniższe zdania „Niektórzy twierdzą, że historia 

wymknęła się historykom. W każdym razie uniwersyteccy historycy uprawiający swój zawód 

zgodnie ze standardami metodologicznymi i z regułami akademickiego warsztatu zostali 

zmarginalizowani w publicznej debacie o współczesnej historii, a ci, którzy chcą uniknąć 

marginalizacji muszą się dostosować do standardów dyktowanych przez media, bo opinia 

publiczna oczekuje sądów prędkich, autoratywnych i definitywnych, a historycy wiedzą,  

że w historii takich sądów nie ma. Celem historyków jest i powinna być prawda, a zdaniem 

prawdziwej nauki jest poszukiwanie prawdy, a nie jej interpretowanie”. Do przemyślenia. 

Szanowni Państwo jestem całkowicie przekonany i mam wielki zaszczyt to powiedzieć,  

że wszystkie wymienione przeze mnie przymioty patriotyzmu możemy utożsamiać  

z naszymi zaproszonymi gośćmi, w tym nominowanymi do nagrody Starosty Powiatu 

Gryfińskiego statuetek Bociana, a także do tych młodych mieszkańców naszego powiatu, 

którzy bezpośrednio czynnie angażują się w codzienne życie swoich środowisk i swoją ciężką 

pracą i poświęceniem pracują dla dobra naszej Ojczyzny”. 

 

Występ chóru uczniowskiego Zespołu Szkoły Ponadgimnazjalnych w Chojnie –  

pieśń pt. „Modlitwa obozowa”. 

 

II. Premierowa prezentacja albumu pt.  „Powiat Gryfiński w działaniu”. 

 

Prowadzący Maciej Puzik powiedział, cytat: 

„Dzień dobry Państwu 

Zabytkowe i współczesne kościoły w powiecie gryfińskim, Powiat gryfiński: wędrówka 

śladami pokoleń, Historia i pamięć: cmentarze powiatu gryfińskiego, Pomniki w powiecie 

gryfińskim, Pokolenia, czy w końcu  Zasmakuj w powiecie gryfińskim - to tylko kilka  tytułów 

publikacji wydanych dotychczas przez Starostwo Powiatowe. Dziś odsłona i premiera 

kolejnego albumu. Powiat gryfiński w działaniu, bo taki tytuł nosi najnowsze wydawnictwo 

Starostwa, na 157 stronach prezentuje tych, którzy w działaniu są niedoścignieni. Jak zwykle 

album prezentuje się doskonale, wydrukowany został na wysokiej klasy papierze, posiada 

twardą okładkę i niezwykle bogatą szatę graficzną. Treść, po wstępie pana Starosty 

Wojciecha Konarskiego, została podzielona na 4 rozdziały, które swoimi nazwami wskazują 

obszary działań klubów, zespołów, stowarzyszeń, towarzystw, kół, związków, druhów, 

muzeów, bractw, teatrów, chórów, kapel a nawet sołectw i parafii. Te rozdziały to: rozdział I - 
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Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, teatr, muzyka, taniec, kultura; rozdział II - 

Wsparcie osób niepełnosprawnych, seniorów i potrzebujących, wolontariat; rozdział III - 

Sport, turystyka, rekreacja, bezpieczeństwo; rozdział IV - Edukacja, aktywizacja społeczności 

lokalnych. Oczywiście nic nigdy nie zastąpi książki, więc postaram się zachęcić państwa  

do sięgnięcia po tę pozycję nie tylko dlatego, że jest ładna, bo ma ładne obrazki. Sięgnijmy  

po nią z szacunku dla tych wszystkich, którzy zapewne wiele rzeczy wykonują społecznie 

pochłonięci swoją pasją. Których dobro innych często przesłania dobro własne. Którzy  

z działalności dla innych uczynili sens swojego życia. Sięgnijmy też po album z pobudek 

czysto egoistycznych. Dzięki temu wydawnictwu możemy znaleźć coś dla siebie, bo jak się 

okazuje oferta tych, którym się chce w naszym powiecie jest ogromna. Ci wszyscy ludzie 

robią to dla Państwa. Oczywiście ramy czasowe naszego spotkania nie pozwalają mi  

na szczegółowe zaprezentowanie całej zawartości tegorocznej publikacji, zrobię to więc 

wybiórczo i subiektywnie. Mam jednak nadzieję, że wybrane przeze mnie treści skutecznie 

zachęcą Państwa do zapoznania się z całością zebranych w albumie materiałów. Można  

to zrobić na przykład grzejąc się jednocześnie ciepłem kominka i z lampką wina w dłoni.  

 

Zacznijmy więc od rozdziału pierwszego czyli: KULTURA I OCHRONA 

DZIEDZICTWA NARODOWEGO, TEATR, MUZYKA, TANIEC, KULTURA 

LUDOWA. 

I tu jako pierwsze prezentowane jest Stowarzyszenie Spichlerz Sztuki w Kołbaczu. 

Miejscem działania stowarzyszenia są zabudowania pocysterskie, działającego tam do 1535 

roku opactwa „szarych mnichów”. Nic więc dziwnego że zasada Ora et labora jest bardzo 

bliska członkom Spichlerza. W sumie nie wiem czy ora, ale labora, czyli praca na pewno. 

Działalność stowarzyszenia to m.in. koncerty, wystawy i spotkania w ramach projektu 

„Cienie zapomnianych kultur”. W Kołbaczu goszczą artyści, muzycy, etnografowie, 

społecznicy. Pod nazwą „Ogród inspiracji” stowarzyszenie realizuje warsztaty filmowe, 

teatralne, dźwiękowe lub botaniczne. Spichlerz Stuki jest też często nagradzany, chociażby 

dwukrotnie przez pana Starostę. 

 

Comitatus czyli Cedyńskie Bractwo Historyczne to kolejni bohaterowie albumu. Jak sami 

przyznają, formalnie działają od 2007 r., to nieformalnie dużo wcześniej. Przyznają też, że ich 

celem jest propagowanie wiedzy historycznej poprzez organizowanie pokazów historycznych, 

prelekcji, dyskusji czy też warsztatów dawnego rzemiosła. Dlatego też w ramach bractwa 

działa drużyna wojów słowiańskich z X wieku oraz rzemieślnicy z epoki średniowiecza.  
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Zanim przejdziemy dalej, proszę zwrócić uwagę na emblemat na tarczach wojów. Jest  

to godło Cedyńskiego Bractwa Historycznego Comitatus zainspirowane ozdobną sprzączką 

odnalezioną na cedyńskim średniowiecznym cmentarzysku. Przenosimy się kilkaset lat, lecz 

pozostajemy cały czas w kręgu historii.  

 

Muzeum Pamiątek 1. Armii WP oraz dziejów Ziemi Mieszkowickiej w Mieszkowicach. 

Jest to jedna z najstarszych instytucji dzisiaj przeze mnie prezentowanych, bo powstała 

dokładnie 16 kwietnia 1965 r. w 20 rocznicę forsowania Odry jako Muzeum Pamiątek Wojsk 

Inżynieryjnych 1. Armii Wojska Polskiego w Gozdowicach. Dziś w ramach muzeum działają 

dwa oddziały: jeden w Gozdowicach, drugi w Starych Łysogórkach. Zgromadzono tam 

eksponaty, które związane są z przeprawą przez Odrę w kwietniu 1945 r., są to m.in.: rzeczy 

osobiste polskich żołnierzy, zdjęcia, dokumenty, odznaczenia, mapy sztabowe 

umundurowanie, urny z ziemią z miejsc walk drugiej wojny światowej oraz wszelaka broń, 

makiety przepraw mostowych i pontonowych oraz wyposażenie wojsk inżynieryjnych. 

Wspomnieć warto jeszcze o lekcjach muzealnych, grach terenowych, wycieczkach  

z przewodnikiem czy wystawach czasowych. Najbardziej rzucającym się w oczy eksponatem 

jest czołg o numerze taktycznym 421, który przebył szlak bojowy liczący 1300 km.  

I wiadomość prawie z ostatniej chwili: muzeum otrzymało dofinansowanie Ministerstwa 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wspieranie samorządowych 

instytucji kultury - opiekunów miejsc pamięci. 

 

I tak niestety przeskakujemy kilka stron, aby zatrzymać się przy Zakładowej Orkiestrze 

Dętej przy Zespole Elektrowni Dolna Odra w Nowym Czarnowie. Śmiem twierdzić,  

że nie ma mieszkańca Gryfina, który by tej orkiestry nie słyszał. Występuje ona przy okazji 

uroczystości państwowych i kościelnych oraz o charakterze kulturalnym. Oczywiście Gryfino 

to nie jedyne miejsce gdzie można orkiestry posłuchać. Przy ok. 30 występach rocznie scenę 

stanowią różne miejsca w gminie, powiecie i województwie, a nawet poza granicami naszego 

kraju. Orkiestra powstała w roku 1986 i w jej składzie grają nie tylko pracownicy obecni czy 

emerytowani z Dolnej Odry, ale i mieszkańcy naszego miasta niezwiązani zawodowo  

z elektrownią. Pozostajemy jeszcze w kręgu muzycznym. 

 

Oto Zespół Śpiewaczy Kalimera z Bielinka. Zespół ten powstał w 2006 r. w Bielinku. 

Początkowy skład stanowiły panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Piasku i Bielinka.  

Następnie dołączyły panie z Lubiechowa Dolnego i Czachowa, co daje nam dzisiaj liczbę 
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sześciu uzdolnionych wokalistek. Kalimera wykonuje piosenki popularne, kresowe, 

patriotyczne oraz pieśni religijne. Wartym podkreślenia jest fakt, że znaczącą część 

twórczości zajmują piosenki z własnymi tekstami, które popularyzują piękno Ziemi 

Cedyńskiej. Zespół bierze udział w imprezach typu Kaziuki, przeglądy piosenek 

patriotycznych, pastorałek, biesiady, dożynki itp.  Co roku,  oprócz regularnych wyjazdów  

na wszelkiego rodzaju festyny, Kalimera organizuje w Bielinku, swoją sztandarową imprezę - 

Spotkanie Śpiewających Przyjaciół. Działalność zespołu ma na celu nie tylko śpiewanie ale 

również pokazanie, zwłaszcza kobietom, że można aktywnie spędzać czas oraz, że spotkania 

wokalne, to idealna forma oderwania się od codziennych problemów.  

 

Zespół Ludowy Macierzanka z Pacholąt to dzisiaj 16 osób, które mieszkają w Pacholętach 

lub posiadają w tej miejscowości swoje korzenie a los przeniósł je do Gryfina czy Chojny. 

Chociaż powstał w roku 2012, to pomocą służyły panie z działającego w latach 70-tych 

zespołu Nadodrzanki. Inspiracją założenia zespołu były dożynki gminne organizowane przez 

sołectwo Pacholęta. Repertuar to piosenki ludowe, biesiadne, patriotyczne, pieśni religijne  

i kolędy.  

 

,,Na to dane są mi oczy, bym zauważał innych, uszy, bym ich słyszał, nogi, bym do nich 

spieszył, ręce, bym ich podtrzymywał”. Słowa Phila Bosmansa stanowią motto drugiego 

rozdziału naszego dzisiejszego albumu czyli: WSPARCIE OSÓB 

NIEPEŁNOSPRAWNYCH, SENIORÓW I POTRZEBUJĄCYCH, WOLONTARIAT. 

 

Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną  

w Gryfinie działa od 27 maja 1993 r. i liczy 86 członków. Koło powstało z inicjatywy grupy 

rodziców wychowujących dzieci z upośledzeniem umysłowym z terenu gminy Gryfino  

i powiatu gryfińskiego, które nie miały żadnej oferty pomocy ze strony instytucji 

publicznych. Pomysłem było stworzenie miejsca - placówki dla osób upośledzonych. 

Gryfińskie koło realizuje założenia statutowe prowadząc między innymi: 

– Zespół Rehabilitacyjno-Terapeutyczny – w ramach którego dzieci i młodzież do 18 roku 

życia objęta indywidualnym nauczaniem korzysta z zajęć rewalidacyjnych  

i rehabilitacyjnych, 

– Warsztat Terapii Zajęciowej dla 24 osób niepełnosprawnych w wieku powyżej 18 roku 

życia. 
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Artykuł 4 statutu brzmi: „Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans 

osób z upośledzeniem umysłowym, tworzenie warunków przestrzegania wobec nich praw 

człowieka, prowadzenie ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz ich 

rodzin”. Gryfińskie Koło Stowarzyszenia udowodnia, że osoby z niepełnosprawnością 

intelektualną potrafią realizować się w wielu dziedzinach życia. Chcą i potrafią tworzyć, 

pracować, inspirować także osoby pełnosprawne. 

 

Związek Sybiraków, ich Rodzin i Sympatyków Pomorza Zachodniego im. Św. Rafała 

Kalinowskiego, to szanowni Państwo, niespodzianka - najmłodsze stowarzyszenie  

ze wszystkich o których dzisiaj mowa. Według KRS stowarzyszenie rozpoczęło działalność  

21 sierpnia 2017 r. Oczywiście Sybiracy działają na naszym terenie od początku lat 90-tych 

ubiegłego wieku. Ślady ich działalności widzimy na każdym kroku: Plac Pamięci Sybiraków, 

Golgota Wschodu, Szkoła w Radziszewie imienia Małych Zesłańców Sybiru – to tylko 

niektóre przykłady. Działalność stowarzyszenia to głównie zachowanie pamięci o tragicznych 

losach Polaków, pomoc ich rodzinom, edukacja dzieci i młodzieży, a także propagowanie 

wymiany międzykulturowej poprzez organizowanie wyjazdów, pielgrzymek prelekcji, imprez 

oraz wystaw. 

 

Dom Pomocy Społecznej w Moryniu powstał już w roku 1949. Jednak dwie inne daty –  

i to dużo wcześniejsze, mają wpływ na dzisiejszą działalność DPS-u. W 1874 r. z inicjatywy 

dr Christiana Friedricha Kocha powstał w Moryniu zakład opiekuńczy, który nosił nazwę 

„Kinderglück”, czyli Szczęście Dzieci. To w jego budynku działa omawiana obecnie 

instytucja. 6 stycznia 1926 r. powstaje Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek 

Krzyża Chrystusowego i to właśnie te zakonnice prowadzą DPS w Moryniu. W Domu praca 

terapeutyczno-opiekuńcza prowadzona jest wg wypracowanego przez założycielkę 

Zgromadzenia Matkę Wincentę Jadwigę Jaroszewską: systemu rodzinkowego. Zgodnie z tym 

systemem DPS ma zastąpić Mieszkańcom dom rodzinny, a atmosfera w nim panująca 

powinna być nacechowana dobrocią, wyrozumiałością i życzliwością. Oprócz codziennej 

troski opiekuńczej i rehabilitacji, mieszkańcom proponuje się wiele ciekawych zajęć  

w pracowniach terapeutycznych m.in.: plastyczne, techniczne, krawieckie, kulinarne, 

muzyczne i sportowe. Mieszkańcy wyjeżdżają również na wycieczki i turnusy rehabilitacyjne. 
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Pierwszą instytucją z trzeciego rozdziału zatytułowanego SPORT, TUTYSTYKA, 

REKREACJA, BEZPIECZEŃSTWO jest Uczniowski Klub Pływacki „Marlin”.  

Jego samodzielna działalność rozpoczyna się w roku 2004. Wcześniej bo w 2001 powstała 

sekcja pływacka w ramach UKS Kamikaze jednak pewne zawirowania doprowadziły  

do wyjścia pływaków z Klubu kojarzonego głównie z karate. Obecnie klub zrzesza 219 

członków w wieku od 4 do 17 lat, z którymi pracuje 7 trenerów. UKP Marlin jest także 

organizatorem cieszących się dużą sympatią i popularnością cyklicznych zawodów: 

Ogólnopolskiego Mityngu Pływackiego Laguna Cup, Ogólnopolskiego Sprawdzianu 

Wytrzymałości i Wszechstronności Stylowej, Ogólnopolskich Zawodów Pływackich  

w Wieloboju Sprinterskim, Otwartych Mistrzostw Gryfina oraz zawodów z cyklu Liga Miast. 

Zawodnicy startujący w różnego rodzaju zawodach na arenie krajowej i międzynarodowej, 

zdobywają liczne medale. 

 

Istniejący już 20 lat Uczniowski Klub Sportowy Biały Pion propaguje „królewską grę”, 

czyli szachy. Biały Pion organizuje wiele ogólnodostępnych turniejów. Całoroczne rozgrywki 

Grand Prix Gryfina, turniej Rodzin Szachowych, turniej Blitza, rozgrywki podczas WOŚP, 

czy międzynarodowe Gryfino-Open i Gryfino-Open Junior. Dzięki jego współpracy  

z gryfińskimi szkołami i Gryfińskim Domem Kultury szachy dostępne są praktycznie dla 

każdego, bez względu na stopień zainteresowania. 

 

Uczniowski Klub Sportowy Podkowa w Moryniu działa od czerwca 2002 r. Powstał jako 

typowy klub jeździecki dla dzieci i młodzieży z gminy Moryń. W 2004 powstała sekcja 

woltyżerki. Jak sami o sobie mówią: Współpracowaliśmy z osobami niepełnosprawnymi  

z Domu Pomocy Społecznej w Moryniu, byliśmy współorganizatorami wielu zawodów  

w Skotnicy, wyjeżdżaliśmy na wycieczki do Poznania na Cavaliadę. Od trzynastu lat 

organizujemy ferie zimowe, gdzie uczymy jeździć konno wszystkich, którzy do nas przyjadą, 

wakacyjne biwaki dla klubowiczów gdzie wspólnie spędzamy czas, tworzymy przyjazną 

atmosferę. Jeździmy także na zawody konne z pokazami woltyżerskimi do Radunia, Dolska, 

Warnic. Bardzo ważne są dla nas tradycje jeździeckie, o których opowiadamy, a niektóre 

kultywujemy np. pogoń za lisem. Pracujemy z dziećmi i młodzieżą w każdym wieku, dbamy  

o ich rozwój fizyczny, a także wpajamy szacunek do zwierząt, pracy i ludzi. Konie to nasza 

pasja”. 
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Gryfińskie Stowarzyszenie Ratownicze, to krótko mówiąc wspaniali młodzi ludzie. Ostatnio 

nie odbywa się żadna większa impreza w Gryfinie lub okolicy bez ich obecności. 

Stowarzyszenie tworzą osoby z wieloletnim doświadczeniem w zakresie profilaktyki szeroko 

rozumianego bezpieczeństwa, studenci kierunków medycznych, instruktorzy Europejskiej 

Rady Resuscytacji, ratownicy medyczni oraz fizjoterapeuci. Oprócz działalności czysto 

paramedycznej Ratownicy organizują coroczne Powiatowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy 

pod patronatem honorowym Starosty Gryfińskiego oraz konferencję  pn. „Ratownictwo jako 

nieodłączny element życia społecznego”. 

 

W naszym kraju działa ok 16 250 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych skupiających 

blisko 700 tysięcy członków. Nic więc dziwnego, że w naszym powiecie OSP również ma 

dużą reprezentację. Jak mówi wikipedia: Ochotnicza Straż Pożarna (OSP) – umundurowana, 

wyposażona w specjalistyczny sprzęt, organizacja społeczna, składająca się z grupy 

ochotników, przeznaczona w szczególności do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi  

i innymi miejscowymi zagrożeniami. I oczywiście wszystkim tym zajmują się jednostki  

z naszego powiatu. Spośród wielu z nich krótka sylwetka dwóch. 

 

Pierwsza z nich to OSP w Starym Czarnowie. Powstała w 1945 r. jednostka jako pierwszy 

sprzęt posiadała oczywiście motopompę poniemiecką. Pierwsza remiza pojawia się w latach 

50-tych a pierwszy samochód w roku 1963. W latach 80-tych przy jednostce powstała 

orkiestra. W 1995 r. OSP w Starym Czarnowie powołana została do Krajowego Systemu 

Ratowniczo-Gaśniczego i posiada specyfikację ratownictwa drogowego.  

 

OSP w Widuchowej również powstało w 1945 r. Aby pozyskać fundusze na działalność 

organizowano zabawy taneczne dla mieszkańców. Samochód zakupiono jednak wcześniej,  

bo w 1950 r. Także tu działała orkiestra i to w dodatku dwa razy - w latach 40-tych i 80-tych. 

W połowie lat siedemdziesiątych wybudowano nową remizę, gdzie przez długi czas na piętrze 

miał swoje miejsce Gminny Ośrodek Kultury, a strażacy organizowali wolny czas młodzieży, 

tworząc drużyny męskie i żeńskie. 

 

Przed nami już ostatni, czwarty rozdział pod nazwą: EDUKACJA, AKTYWIZACJA 

SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH. Na początek instytucja trochę zaskakująca jak na nasz 

dzisiejszy album czyli Parafia pw. Świętego Ducha w Moryniu. Parafia jest miejscem 

skupiającym aktywnych mieszkańców. Jej działalność to głównie zawody rowerowe MTB 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Organizacja_spo%C5%82eczna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ochotnik_(osoba)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Po%C5%BCar
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kl%C4%99ska_%C5%BCywio%C5%82owa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Miejscowe_zagro%C5%BCenie
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oraz piknik crossowy, inauguracja oraz zakończenie sezonu motocyklowego w powiecie 

gryfińskim, organizacja koncertów muzycznych w wielowiekowej moryńskiej świątyni, 

działający od 2007 r. parafialny chór „Sanctus” oraz Parafialny Zespół Caritas. 

 

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Lubiechowa Dolnego powstałe w roku 2011 jest 

przykładem działania grupy ludzi na rzecz miejscowości, w której mieszkają. Sercem wsi 

stała się świetlica w której zbierają się mieszkańcy w celu wypracowania planu działania. 

O swojej działalności członkowie Stowarzyszenia mówią tak: „Podejmujemy najrozmaitsze 

inicjatywy np. sprzątanie wsi czy zbiórka kasztanów. Organizujemy wydarzenia kulturalne dla 

dzieci: andrzejki, mikołajki i paczki dla najmłodszych oraz Dzień Dziecka. Nie brakuje także 

inicjatyw skierowanych dla dorosłych: wigilia sołecka, zabawa sylwestrowa i karnawałowa, 

spotkania okolicznościowe, majówki, festyny zakończone zabawą z okazji Święta Lubiechowa 

Dolnego, pożegnanie lata, spotkania i zabawy w świetlicy wiejskiej, wspólne wyjazdy do kina, 

czy wycieczki po kraju”. 

 

Często spotykaną organizacją społeczną działającą na obszarach wiejskich jest Koło 

Gospodyń. Historia kół gospodyń sięga roku 1866, kiedy to we wsi Piaseczno na Pomorzu 

Gdańskim powstało „Towarzystwo Gospodyń”. Natomiast pierwsze na ziemiach polskich 

„Koło Gospodyń” wiejskich założyła w 1877 roku we wsi Janisławice działaczka 

socjalistyczna Filipina Płaskowicka. 

 

Z szerokiej gamy tego typu organizacji działających na terenie powiatu gryfińskiego 

przedstawię państwu Koło Gospodyń Wiejskich w Strzelczynie. Koło powstało w latach  

60-tych, a jego ówczesna działalność to głównie kursy kroju, szycia, gotowania i pieczenia. 

O dzisiejszej działalności koła najlepiej niech znów opowiedzą same członkinie: „Uczymy się 

od siebie nawzajem. Każda osoba wnosi coś niepowtarzalnego. Henryka jest świetną 

organizatorką, Maria tryska doskonałym humorem, Alina posiada zmysł artystyczny, Teresa 

zna się na kwiatach, Czesława i Stanisława zachwycają nas opowieściami i śpiewem, Zofia 

poratuje dobrą radą, Halina pracowitością i wytrwałością w działaniu”. 

 

Szanowni Państwo to już koniec prezentacji. Zdaję sobie sprawę, że to tylko niewielki procent 

działalności jaką prowadzą dla nas wszystkich przeróżnie organizacje i instytucje powiatu 

gryfińskiego. Zachęcam Państwa do sięgnięcia po album Powiat gryfiński w działaniu aby 

poznać te i wiele innych ofert i włączyć się do działania. Album powstał dzięki organizacjom 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Piaseczno_(powiat_tczewski)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Janis%C5%82awice_(wojew%C3%B3dztwo_%C5%82%C3%B3dzkie)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Filipina_P%C5%82askowicka
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i sympatykom, instytucjom oraz mediom lokalnym, które udostępniły informacje i fotografie 

wykorzystane w niniejszej książce. Na koniec szczególnie gorące podziękowania dla 

pracowników Starostwa: za opracowanie treści dla Moniki Baczyńskiej-Padjasek i Sylwii 

Sowińskiej, a za opracowanie graficzne i skład dla Marcina Konopnickiego”, koniec cytatu. 

 

Prezentacja multimedialna albumu pt. „Powiat Gryfiński w działaniu”, stanowi załącznik  

nr 4.  

 

Występ muzyczny w wykonaniu ucznia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie Rafała 

Kowala – piosenka pt. „Jutro” z repertuaru zespołu Lemon. 

 

III. Rozstrzygnięcie 12. edycji konkursu „Nagroda Starosty Gryfińskiego  

za promocje powiatu”. 

 

Prowadzący Maciej Puzik powiedział, że pora na finałową część naszej dzisiejszej, 

wspaniałej uroczystości. Następnie poprosił pana Starostę Wojciecha Konarskiego na scenę 

oraz o oficjalne otwarcie gali wręczenia nagród Starosty Gryfińskiego. 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że cytat: 

„Drodzy Goście, Szanowni Państwo Radni, 

od 11 lat na uroczystych sesjach Rady Powiatu w listopadzie z okazji Narodowego Święta 

Niepodległości wyróżniamy najlepszych nagrodą Starosty Gryfińskiego statuetką Bociana. 

Uhonorowujemy osoby i instytucje, które tworzą coś wyjątkowego, coś co służy ogółowi  

i naszej społeczności, ubogaca nasze życie i promuje nasz Powiat. Każda społeczność, każdy 

naród potrzebuje różnych ludzi. Muszą być i lekarze i nauczyciele i szewcy i twórcy kultury, 

mundurowi, pisarze i można by tak długo jeszcze wymieniać. Społeczność potrzebuje 

teoretyków i praktyków. Jest tak dzisiaj i  nie inaczej było w latach, które doprowadziły nas 

do Świata Niepodległości 11 listopada 1918 r, któremu dziś dedykujemy tą uroczystą sesję. 

Byli wśród nich zarówno bezimienni bohaterowie, ale i jednostki wybitne będące wzorem, 

przykładem dla innych. Postaci, które wpisały się w panteon historii Polski międzywojennej: 

Piłsudski, Witos, Dmowski, Daszyński, Paderewski, Haller, Sikorski, Sosnowski, Korfanty. 

Podobnie, jak my, choć się też różnili i mieli często spory, często byli po przeciwnych 

biegunach. Chcieli jednak, aby Polska była niepodległa, chcieli mieć swoją godność i  być 

szanowanymi w świecie, chcieli porządnie żyć. Jesteśmy 83 tysięczną społecznością Powiatu 
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Gryfińskiego składającą się z 9 gmin. Jesteśmy w sztafecie pokoleń Polaków, zobowiązani do 

dalszych działań, aby nasza Ojczyzna – ta duża i ta mała – była mocniejsza i piękniejsza, była 

stabilna pomimo ostrych sporów. Żeby nam wszystkim bezpiecznie, wzajemnym szacunkiem 

do siebie i wygodniej w niej i dla niej było żyć. Dotychczas nagrodę Starosty za promocję 

Powiatu Gryfińskiego statuetkę Bociana otrzymali i zostało uhonorowanych 77 laureatów. 

Jedynym kryterium oceny ich działalności i zasług jest by te osoby, instytucje, podmioty 

wyróżniały się spośród innych swoją twórczą pracą, osiągnięciami i dokonaniami, które mogą 

być przykładem i wzorem dla innych, z których po prostu możemy być dumni. 12. edycję 

nagrodę Starosty Gryfińskiego za promocję Powiatu uważam za otwartą”, koniec cytatu. 

 

Występ muzyczny w wykonaniu uczennicy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie 

Natalii Ziembowskiej – piosenka pt. „Wyśniłam sen” z musicalu Les Miserables. 

 

Prowadzący Maciej Puzik powiedział, że są cztery kategorie wyróżnień Starosty 

Gryfińskiego za promocję powiatu:  

 

• W kategorii KULTURA wśród nominowanych byli: Muzeum Pamiątek 1. Armii 

Wojska Polskiego Oraz Dziejów Ziemi Mieszkowickiej, Sołectwo Mirowo, Teatr 

Bomba Bomba. 

 

Muzeum Pamiątek 1. Armii Wojska Polskiego Oraz Dziejów Ziemi Mieszkowickiej - 

prowadzi  głównie działalność edukacyjną  poprzez lekcje muzealne, gry terenowe wycieczki 

z przewodnikiem i wystawy czasowe związane z wydarzeniami z kwietnia 1945 r. 

Opracowuje i udostępnia bazę informacji o żołnierzach spoczywających na cmentarzu  

w Starych Łysogórkach, a dzięki utworzonej stronie internetowej z nazwiskami poległych 

żołnierzy można zlokalizować ich miejsca pochówku. Dwukrotnie gościło Bogusława 

Wołoszańskiego z ekipą filmową, a odcinek programu „Tajna historia XX wieku” 

poświęcony forsowaniu Odry wyemitowany został w telewizji Polsat Play. W 2017 r. 

muzeum było współorganizatorem „Wakacji z historią”, zlotu klas mundurowych oraz 

projektu „Edukacja obronna Rejonu Pamięci Narodowej”.  

 

Sołectwo Mirowo - od 5 lat jest organizatorem Aksamitnego Festiwalu, angażującego 

mieszkańców sołectwa w estetyczne kształtowanie najbliższego otoczenia poprzez sadzenie 

kwiatów i krzewów we wsi, a także dbanie o własne ogródki w ramach konkursu o tytuł 
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Aksamitnej Zagrody. Działania te prowadzą do utworzenia w Mirowie Wioski Kwiatowej 

jako innowacyjnego produktu turystycznego. W ubiegłym roku mieszkańcy sołectwa brali 

także udział w projekcie „Rewitalizacja na terenie gmin województwa zachodniopomorskiego 

znajdujących się w Specjalnej Strefie Włączenia” współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej w ramach RPO WZ 2014-2020. 

 

Teatr Bomba Bomba - grupa osób z orzeczonymi niepełnosprawnościami, która pod 

kierunkiem pedagoga Violiny Janiszewskiej tworzy spektakle i prezentuje je w miastach 

naszego województwa, ale też u sąsiadów zza Odry. O swojej pracy teatr wielokrotnie 

opowiadał na antenie telewizji polskiej i niemieckiej, a także w prasie i radiu. Aktorzy są 

wzorem pracowitości i zaangażowania, a także ogromną inspiracją dla wielu 

niepełnosprawnych osób. Teatr przez rok był w posiadaniu Złotego Gołębia - przechodniej 

statuetki ONZ. W tym roku przekazał ją przyjaciołom – muzykom z zespołu „Na Górze”,  

z którymi nagrali teledysk do utworu „Mgła”. 

 

Nagrodę Starosty Gryfińskiego za promocję powiatu w kategorii KULTURA otrzymał Teatr 

Bomba Bomba. 

 

Instruktor Teatru Bomba Bomba Violina Janiszewska podziękowała za nagrodę,  

za statuetkę Bociana i dodała, że chciałaby powiedzieć, że są zaskoczeni, ale nie są, ponieważ 

zasłużyli na tę nagrodę. Nagroda ta jest informacją od Państwa w ich kierunku, że to co robią 

ma sens i znaczenie, a wiadomość dotarła do społeczeństwa. Następnie podziękowała 

osobom, które bardzo im pomagają tj. Stowarzyszenie Razem dla Gryfina, które zgłosiło ich 

do tej nagrody, Monice Kuriacie, która zawsze jest z nimi, Jonaszowi Janiszewskiemu, Izie 

Firląg, która jako pierwsza powiedziała, że jest to bardzo dobry pomysł aby powstała taka 

grupa. Podziękowała Marcie Szuster, która pomaga w kontaktach polsko-niemieckich. 

Dodała, że oni wszyscy są tylko obsługą techniczną dla grupy aktorów z teatru Bomba 

Bomba, bo to oni stają na pierwszej linii frontu, stają na scenie, ubierają kostiumy, 

przygotowują scenografię, a wcześniej dojeżdżają do tych miejsc gdzie występują. Stają oko 

w oko z publicznością i grają wymyślone przez siebie postaci, sytuacje robiąc to z całego 

serca i zaangażowaniem. To jest teatr właśnie tych aktorów i za co dziękuje i granuluje. 

Następnie zaprosiła zebranych na ich spektakle i dodała, że nagroda pozwoli im dojechać do 

kolejnych miejsc.  
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Aktor Teatru Bomba Bomba Roman Słonina powiedział, że jest zaszczycony otrzymaną 

nagrodę. Dodał, że od kilu lat działa teatr i występują na terenie Gminy Gryfino oraz poza nią 

w takich miastach jak Kołobrzeg, Nowogard, byli również w Schwedt i Gartz. Są w każdym 

miejscu, gdzie ludzie ich zapraszają i goszczą. Następnie ponownie podziękował za nagrodę.  

 

• W kategorii SPORT wśród nominowanych byli: Miejski Ośrodek Kultury  

w Moryniu, Międzyszkolny Klub Sportowy Hermes Gryfino, Stowarzyszenie 

Lotnicze Stratus w Chojnie. 

 

Miejski Ośrodek Kultury w Moryniu - mimo, że sport nie jest domeną działalności,  

to MOK organizuje liczne imprezy sportowe m.in.: Bieg Dookoła Morynia i Jeziora 

Morzycko, rajd rowerowy Odjazdowy Bibliotekarz Moryńska Trójka oraz grudniowy Marsz 

Świąteczny Nordic Walking. Od wielu lat MOK uczestniczy w Europejskim Tygodniu 

Sportu. Jest również współorganizatorem Biegu Integracyjnego o Puchar Rady Sołeckiej  

w Starym Objezierzu. 

 

Międzyszkolny Klub Sportowy Hermes Gryfino - aktywnie działający od prawie 60 lat 

klub z bogatą historią działalności i licznymi sukcesami. Oprócz codziennej pracy z dziećmi  

i młodzieżą jest organizatorem cyklicznych, masowych imprez biegowych połączonych  

z ważnymi dla Polski wydarzeniami historycznymi: Biegów Transgranicznych oraz cyklu 

Biegów Niepodległości. Imprezy te są wspaniałym sposobem na zachęcenie młodzieży  

i dorosłych do aktywnego spędzania wolnego czasu, promują wychowanie w trzeźwości  

i integrują społeczności przygraniczne. 

 

Stowarzyszenie Lotnicze Stratus w Chojnie - jedyna na terenie powiatu organizacja 

promująca lotnictwo turystyczno-sportowe. Swoją działalność prowadzi na terenie 

poradzieckiego lotniska wojskowego w Chojnie. Jego odremontowanie i wpisanie  

do ewidencji w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego, jako lądowiska przyciąga coraz więcej 

turystów i miłośników latania z Polski i z zagranicy. Od dwóch lat Stratus jest organizatorem 

dużego przedsięwzięcia rekreacyjnego –„Rodzinnego Pikniku Lotniczego”, w ramach którego 

odbywają się zawody latawcowe, pokazy lotnicze, loty widokowe i mnóstwo innych atrakcji. 

 

Nagrodę Starosty Gryfińskiego za promocję powiatu w kategorii SPORT otrzymał Miejski 

Ośrodek Kultury w Moryniu. 
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Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Moryniu Marta Cacek podziękowała kapitule 

za wybór, Burmistrzowi Gminy, który po raz drugi zgłosił Ośrodek do konkursu. Dodała,  

że ta nagroda jest im naprawdę bardzo potrzebna, bo na pewno będzie ich motywować  

do dalszych działań i utwierdza ich w tym, że choć ich działalność statutowa nie obejmuje 

dziedziny sportu, jednak warto wychodzić poza te ramy i na pewno będą dalej działać. Będą 

się jeszcze bardziej wzbogacać i działać również w dziedzinie sportu, nie tylko w kulturze.  

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że Miejski Ośrodek Kultury w Moryniu 

jest jednym z organizatorów biegu Niepodległości w Moryniu, który rozpoczyna się  

o godz. 12:00, na który serdecznie zaprosił. Nie wszyscy muszą uczestniczyć w biegu,  

ale mogą również dopingować i brać udział w śpiewaniu pieśni patriotycznych.  

 

Występ muzyczny w wykonaniu ucznia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie Miłosza 

Parczewskiego – piosenka  pt. „Nie płacz Ewka” z repertuaru zespołu Perfekt. 

 

• W kategorii PRO PUBLICO BONO wśród nominowanych byli: Chojeńskie 

Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt „Psijaciele”, Grupa Teatralna Gliptykos, 

Szlachetna Paczka Rejon Gryfino i Okolice. 

 

Chojeńskie Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt „Psijaciele” – grupa młodych 

wolontariuszy oraz ludzi ich wspierających, niosąca bezinteresowną pomoc bezdomnym 

zwierzętom. Zapewniają swoim podopiecznym dach nad głową, pełną miskę, opiekę 

weterynaryjną oraz nieocenioną osobistą miłość. W niecały rok istnienia znaleźli nowe domy 

dla prawie setki czworonogów oraz zorganizowali sterylizację ok. 60 kotek. Dzięki staraniom 

wolontariuszy, prowizoryczna baza magazynowo - sprzętowa i zbudowane własnym trudem 

kojce stanowią podwaliny przyszłego gminnego schroniska dla porzuconych psów i kotów. 

 

Grupa Teatralna Gliptykos - działa przy Gryfińskim Domu Kultury od 7 lat. Zespół tworzą 

pracownicy kultury i oświaty, szefowie gminnych jednostek organizacyjnych, przedstawiciele 

władz samorządowych, przedsiębiorcy. Na co dzień pełnią wiele ważnych zawodowych  

i społecznych ról, a na scenie pokazują się w zupełnie innej odsłonie. Od pięciu lat wszystkie 

swoje przedstawienia aktorzy łączą z akcjami dobroczynnymi. W tym roku zespół przekazał 

ponad 6 000 zł dochodu ze sprzedaży biletów-cegiełek na wsparcie wielu osób 
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niepełnosprawnych potrzebujących rehabilitacji oraz ciężko chorych dzieci, dla których 

jedynym ratunkiem jest specjalistyczne leczenie. 

 

Szlachetna Paczka Rejon Gryfino i Okolice - Szlachetna Paczka to ogólnopolska akcja 

polegająca na niesieniu świątecznej pomocy rodzinom potrzebującym. Dzięki liderce rejonu 

Gryfino Małgorzacie Pokrzykowskiej w 2016 r. zawiązała się grupa wolontariuszy, którzy 

przed świętami Bożego Narodzenia zorganizowali wsparcie dla 38 rodzin z terenu powiatu 

gryfińskiego o łącznej wartości 118 tysięcy złotych. Prezenty to głównie żywność, odzież  

i środki czystości, artykuły szkolne, pościel, meble, ale też np. pomoc przy remoncie 

mieszkania. Dla wielu rodzin życie stało się łatwiejsze dzięki np. pralce automatycznej czy 

kuchence gazowej, a zimowy chłód łatwiej było znieść z zapasem opału. 

 

Nagrodę Starosty Gryfińskiego za promocję powiatu w kategorii PRO PUBLICO BONO 

otrzymało Chojeńskie Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt „Psijaciele. 

 

Wiceprezes Chojeńskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Zwierząt „Psijaciele Justyna 

Chodkiewicz – Gajowska podziękowała za przyznaną nagrodę, a także Panu Piotrowi 

Mrozowi, który ich zgłosił. Następnie podziękowała ludziom dobrego serca, ponieważ bez 

nich nie istnieliby. Wspierają ich dobrym słowem, darami. Na uroczystości nie są obecne 

Elwira Litra i Marta Jaworska, które ze względów rodzinnych nie mogły dzisiaj uczestniczyć 

w gali.  

 

Skarbnik Chojeńskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Zwierząt „Psijaciele Barbara 

Bakalarczyk powiedziała, że są bardzo szczęśliwe, że udało im się osiągnąć taki sukces. Jest 

to dla nich duża rzecz, że to co robią zostało zauważone i docenione. Podziękowała w imieniu 

podopiecznych, bo sami nie przyjdą ani nie podziękują. Wszystko co jest robione jest robione 

dla nich. 

 

• W kategorii PRZEDSIĘBIORCA ROKU wśród nominowanych byli: Sedpol 

Produkcja Opakowań Drewnianych w Moryniu, Firma Jaeger Polska Sp. z o.o.  

w Gryfinie, Paweł Jędras. 

 

Sedpol Produkcja Opakowań Drewnianych w Moryniu - jeden z największych zakładów 

produkcyjnych na terenie gminy Moryń. Obecnie zatrudnia 27 pracowników. Systematycznie 
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inwestuje w swój rozwój i wprowadza nowe technologie, zwiększające wydajność produkcji  

i zapewniające bezpieczne warunki pracy. Współpracuje z kontrahentami z Niemiec, Danii  

i Holandii. 

 

Firma Jaeger Polska Sp. z o.o. w Gryfinie - dzięki systematycznemu rozwojowi, 

poszerzaniu zakresu usług i nowo wybudowanej nowoczesnej hali produkcyjnej, firma jest 

jednym z najprężniej działających przedsiębiorstw na terenie powiatu. Współpracuje z ZSP  

nr 2 w Gryfinie, kształcąc młodocianych pracowników oraz wspierając finansowo i rzeczowo 

placówkę przy różnych inicjatywach. Wspiera także inne placówki oświatowe, kluby 

sportowe, akcje charytatywne i promocyjne. Firma zdobyła pierwszą nagrodę  

w ogólnopolskim plebiscycie „Firma roku 2017” w kategorii przemysł metalowy  

i automatyka. 

 

Paweł Jędras - przedsiębiorca, który własnymi siłami odbudował starą, poniemiecką stodołę 

i stworzył pub utrzymany w klimacie średniowiecza z niepowtarzalną atmosferą  

i urokiem starej cegły, kamieni i zabudowy ryglowej. Oprócz pizzerii, mieszczącej się  

w podziemiach lokalu, na pierwszej i drugiej kondygnacji utworzył stylowe apartamenty 

Wellnes & Spa. Obiekt łączący funkcję gastronomiczną z noclegową i rekreacyjną jest dziś 

wizytówką Mieszkowic i chętnie odwiedzany jest przez mieszkańców i gości, głównie  

z Niemiec. Obecnie trwają prace obejmujące rozbudowę obiektu, budowę amfiteatru  

oraz zagospodarowanie i wyposażenie terenu przeznaczonego na cele rekreacyjno-kulturalne. 

 

Nagrodę Starosty Gryfińskiego za promocję powiatu w kategorii PRZEDSIĘBIORCA 

ROKU otrzymała Firma Jaeger Polska Sp. z o.o. w Gryfinie. 

 

Przedstawiciel Firmy Jaeger Polska Sp. z o.o. w Gryfinie Daniel Pląska powiedział,  

że na wstępie chciałby usprawiedliwić nieobecność Zarządu, który z racji pełniących 

obowiązków w ich holdingu za granicą nie mógł osobiści pojawić się na uroczystej sesji Rady 

Powiatu. W imieniu Zarządu serdecznie podziękował zarówno Radzie Powiatu jak  

i Staroście Gryfińskiemu za dzisiejsze wyróżnienie. Podziękowania również kierował pod 

adresem Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie, który zgłosił Firmę  

do konkursu. W największym stopniu podziękował pracownikom Firmy Jaeger Polska, 

ponieważ bez ich ciężkiej pracy i zaangażowania nie byłoby mowy o żadnym sukcesie.  

Tak naprawdę każdy jeden pracownik Firmy może się czuć ojcem nie tylko dzisiejszego 



 19 

wyróżnienia, ale również wszystkich sukcesów, jakie do tej pory zostały osiągnięte. Firma 

Jaeger Polska czy marka Jaeger jest na rynku gryfińskim dopiero od 5 lat, jednak zakład pracy 

sam w sobie funkcjonuje dużo dłużej. Wśród załogi jest dużo pracowników z niezwykle 

długim stażem pracy, po 20 lat. Doświadczenie zebrane w tak długim okresie czasu 

nadzwyczajne w świecie przynosi dzisiaj wymierne korzyści. Sam osobiście cieszył się  

z tego, że wokół niego jest tak wielu kolegów z tak długim stażem pracy, bo dla niego jako 

nowego pracownika 5 lat temu był to pozytywny sygnał, że praca w Jaeger spotyka się  

z zadowoleniem, nie tylko w Gryfinie ale także w spółkach siostrzanych np. w Niemczech.  

Minęło 5 lat odkąd Firma Jaeger pojawiła się na gryfińskim rynku, niby tylko 5 lat, a tak dużo 

się zmieniło. W ubiegłym roku część działalności Spółka Jaeger Polska oddała branżę 

motoryzacyjną amerykańskiemu koncernowi Parker Hannifin. Wspólnie z lokalnymi 

władzami regionu gryfińskiego można traktować to jako sukces wynikający z pracowników 

Firmy Jaeger. Fakt, że udało się pozyskać do gryfińskiego regionu dodatkowego, istotnego 

inwestora, który w podobnym wymiarze, jak Jaeger Polska, będzie się rozwijać. Parker 

Hannifin będzie rozwijać w Gryfinie branżę motoryzacyjną, natomiast Jaeger Polska 

skoncentruje się na branży ogólnoprzemysłowej, w dużym stopniu także na sektorze 

rolniczym. Dowodem na to, że Jaeger Polska nakierowana jest na ostry wzrost i rozwój  

są w ostatnich latach podjęte przez właściciela decyzje inwestycyjne. W Gryfinie  

na ul. Pomorskiej 103 został wybudowany nowoczesny nowy obiekt - nowa hala produkcyjna  

wraz z pomieszczeniami biurowymi, w przepięknym miejscu. Z własnego doświadczenia 

może powiedzieć, że praca w tym miejscu sprawia ogromną radość i satysfakcję. Obszar 

działki nie został jeszcze całkowicie zagospodarowany. Działka liczy ok. 4 tys. m2 i jest 

potencjał na kolejną rozbudowę. Obietnica z ich strony, że będą się rozwijać, będą 

sprowadzać nowe projekty do Gryfina, będą uruchamiać nowe linie produkcyjne, będą starali 

się unowocześniać park maszynowy. Ponownie podziękował pracownikom Firmy Jaeger 

Polska, ponieważ bez ich ciężkiej pracy i zaangażowania nie byłoby możliwy ten sukces.  Jest 

niezwykle miło prowadzić działalność w rejonie gryfińskim, który jest tak pozytywnie 

nastawiony do przedsiębiorców. Cieszą się, że jako Jaeger Polska mogą dołożyć cegiełkę  

do budowy i rozwoju regionu.  

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski wręczył laureatom statuetkę „Bociana”, album  

pt. „Powiat Gryfiński w działaniu” oraz czek na kwotę 3000,00 zł.  

Pozostałym nominowanym wręczone zostały albumy pt. „Powiat Gryfiński w działaniu”  

oraz dyplom nominacji do statuetki „Bociana”. 
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Prezentacja multimedialna - wręczenie statuetek Bociana laureatom 12. edycji „Nagrody 

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

 

Występ muzyczny w wykonaniu ucznia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie Rafała 

Kowala – piosenka pt. „Cisza” z repertuaru Kamila Bednarka. 

 

Prowadzący Maciej Puzik powiedział, że cytat: 

„Proszę Państwa przyszła pora na przedstawienie, tych na których spoczywał największy 

ciężar, związany z wyborem spośród wszystkich zgłoszonych kandydatur tych czterech naj, 

naj. Zapraszam na scenę członków kapituły konkursu – Przewodniczącego: pana Henryka 

Kaczmara oraz członków kapituły w osobach pana Arkadiusza Augustyniaka, pani Moniki 

Baczyńskiej-Padjasek, pana Pawła Wróbla, pana Kamila Milera oraz pana Przemysława 

Kaweńskiego. Zapraszam również do nas pana Starostę, aby mógł osobiście podziękować 

członkom kapituły”, koniec cytatu.  

 

Starosta Gryfiński wręczył członkom Kapituły albumy pt. „Powiat Gryfiński w działaniu". 

 

Przewodniczący Kapituły Henryk Kaczmar powiedział, że za nami już 12. edycja 

prestiżowego konkursu nagrody Starosty Gryfińskiego za promocję powiatu. Wyłonienie 

laureatów nie było łatwe, ponieważ każdy kandydat ze złożonych wniosków wydawał się 

interesujący w swojej kategorii. Nie mniej jednak wybór musiał nastąpić. Przewodnicząc 

kapitule tego konkursu chciał pogratulować wszystkim zgłoszonym kandydatom do nagrody, 

nominowanym, a szczególnie zwycięzcom w poszczególnych kategoriach. Swoje 

podziękowanie skierował także do kapituły za włożoną pracę podczas rozpatrywania 

wszystkich wniosków i wyłonienia ostatecznych zwycięzców konkursu. Kandydatom, którzy 

nie otrzymali nagród, chciałby życzyć powodzenia w kolejnych edycjach konkursu,  

już za rok i zachęcić do aktywnej promocji Powiatu Gryfińskiego w ramach swojej bieżącej 

działalności.  

 

Prowadzący Maciej Puzik powiedział, że mile spędzony czas powoli z jego strony dobiega 

końca, chciałbym więc żegnając się zaprosić na scenę raz jeszcze Rafała Kowala, tym razem 

wykonującego utwór z repertuaru zespołu Dżem. 
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Występ muzyczny w wykonaniu ucznia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie Rafała 

Kowala – piosenka pt. „List do M” z repertuaru zespołu Dżem. 

 

Przewodniczący Rady Roman Michalski powiedział, że nie sądził, że ktoś oprócz Dżemu 

może spowodować to, że przeszyje go jakaś piosenka. Brawa. Następnie serdecznie 

podziękował nominowanym i  pogratulował zwycięzcom poszczególnych kategorii konkursu, 

a także chciał zmobilizować do zgłaszania instytucji, podmiotów i osób, które rzeczywiście 

się wykazują. Bardzo się cieszy z tych żywiołowych gestów, które występowały na tej sesji, 

że zwycięzcy ciszą się z otrzymanych nagród. Kontynuując podziękował za oprawę 

muzyczną uczniom Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie pod opieką opiekunów. 

Przewodniczący Rady podziękował także uczniom i nauczycielom Specjalnego Ośrodka 

Szkolno-Wychowawczego za wykonanie kotylionów na dzisiejszą uroczystość.  

Na zakończenie podziękował za oprawę dźwiękową i zaangażowanym pracownikom 

Starostwa Powiatowego w Gryfinie, szczególnie Monice Baczyńskiej-Padjasek wraz  

z zespołem. Przewodniczący w imieniu swoim i Pana Starosty zaprosił zebranych gości  

na poczęstunek przygotowany przez Spółdzielnie Socjalną „Promyk” w Goszkowie. 

 

IV. Zakończenie sesji. 

 

O godz. 15:45 Przewodniczący zamknął obrady uroczystej XXXIII sesji Rady Powiatu  

w Gryfinie. 
 

 

Protokół sporządziła: 

Magdalena Romankiewicz 

 

 Przewodniczący Rady  

 Roman Michalski 


