
Szanowni Państwo! Drodzy Mieszkańcy powiatu!
W przesłanej Państwu niniejszej informacji chcemy zdać sprawozdanie na co wyda-
liśmy publiczne pieniądze w roku 2011 oraz co dzięki podejmowanym działaniom 
udało nam się osiągnąć w powiecie gryfińskim. 

Naszym priorytetem 
były drogi – ich bieżą-
ce utrzymanie a także 
remonty i inwestycje – na 
co wydaliśmy ponad 14 
mln zł. Kwota ta stanowi 
aż ćwierć całego budże-
tu powiatu! Ze środków 
własnych i zewnętrznych 
wykonaliśmy 24 km zupeł-
nie nowych dróg.

W Nowym Czarnowie dla 
szkoły specjalnej przezna-
czyliśmy kolejny milion. 
Na szkolnictwo ponad-
gimnazjalne i specjalne 
włącznie z wynagrodze-
niami nauczycieli oraz 
remontami szkół wyda-
liśmy aż 18 mln zł. W tym 
czasie powstały nowo-

czesne sale nauki zawodu w Chojnie – diagnostyka 
samochodowa, a w Specjalnym Ośrodku Szkolno-
-Wychowawczym nowa sala dla gastronomików. Dla 
szkoły specjalnej rozpoczęliśmy inwestycję w Nowym 
Czarnowie. 

Zaangażowaliśmy środki w poprawę bezpieczeństwa 
zdrowotnego mieszkańców i rozwój szpitala. Stąd 
rozwój usług, jakie świadczą w Chojnie specjaliści 
powiatowego szpitala i rozpoczęta inwestycja dla 
działalności opiekuńczo-leczniczej w Gryfinie w obiek-
cie przy ul. Armii Krajowej. Doposażyliśmy szpital 

w specjalistyczne urządzenia i kontynuowaliśmy 
proces przekształceniowy. 

Dla poprawy obsługi mieszkańców oddaliśmy nowy 
obiekt dla wydziału komunikacji. Rezygnując z dzier-
żawionych piwnic, gdzie dotychczas funkcjonował ten 
wydział, zaoszczędziliśmy na czynszu. 

Wreszcie pod koniec 2011 r. doceniono nasze działania 
w zakresie wspierania rodzin zastępczych i Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie zostało laure-
atem ogólnopolskiego samorządowego konkursu. 
Starostwo uzyskało certyfikat zarządzania jakością. 
Powiatowy Urząd Pracy ponadstandardowo zorgani-
zował targi pracy a później branżowe spotkania. 

Jak co roku przyznaliśmy stypendia dla młodzieży za 
osiągnięcia w nauce. Wspieraliśmy stowarzyszenia 
i Międzyszkolny Ośrodek Sportowy. Młodzież naszych 
szkół osiągała wysokie wyniki sportowe np. pierwsze 
miejsce dziewcząt w ogólnopolskiej Szkolnej Lidze 
Lekkoatletycznej. 

Dziękuję pracownikom i jednostkom za zaangażowa-
nie w realizację zadań. Dziękuję też mieszkańcom za 
zaufanie, jakim nas obdarzono, dając szansę Inicjaty-
wie Samorządowej i Bezpartyjnemu Blokowi Samo-
rządowemu kierowania powiatem. Dziękujemy także 
opozycji za konstruktywną współpracę i wspieranie 
pomysłów. Mam nadzieję, że nie zawiedliśmy Państwa 
zaufania.

Życzę wszelkiej pomyślności w 2012 roku!

Z wyrazami szacunku 
Starosta Gryfiński – Wojciech Konarski

Największe inwestycje drogowe w powiecie
Nowa, szeroka, równa i bezpieczna droga wraz z utwardzonymi poboczami czeka na 
użytkowników. W grudniu ub.r. nastąpiło uroczyste otwarcie drogi na trasie Kłodowo – 
Trzcińsko-Zdrój – Warnice. Aż 2,6 mln zł kosztowała droga Wełtyń – Gajki. 
Droga Trzcińsko-Zdrój – Warnice  
To największa inwestycja w historii powiatu gryfińskiego! 
Kosztowała ponad 7 mln zł. Podczas uroczystego otwarcia 
13-kilometrowego odcinka padły nie tylko kurtuazyjne 
słowa, ale i deklaracje dalszej współpracy przy kolejnych 
inwestycjach. Starosta Wojciech Konarski podziękował 
tym wszystkim, którzy przyczynili się do gruntownej prze-
budowy trasy powstałej w ekspresowym tempie i będącej 
największą drogową inwestycją naszego powiatu. Na 
otwarcie przybyli wojewoda zachodniopomorski Marcin 
Zydorowicz oraz władze powiatu gryfińskiego i gminy 
Trzcińsko-Zdrój. Prace przebiegały w ekspresowym tempie 
i trwały 1,5 miesiąca. W ramach przebudowy jezdnia 
została poszerzona do 5 metrów. Dodatkowo utwardzono 
obustronnie pobocze. Nowe chodniki zyskały miejscowo-
ści Piaseczno, Warnice, Kłodowo i Stołeczna. Wykonawcą 
robót była Eurovia Polska Oddział w Gorzowie. Nadzór 
inwestorski nad pracami prowadziła firma Komplet 
Inwest. 

Nowa droga Wełtyń – Gajki

Inwestycja jest II etapem zadania rozpoczętego w 2005 
roku. W I etapie inwestycja dotyczyła przejścia przez miej-
scowość Bartkowo. Wówczas wartość prac wyniosła 830 
tys. zł .Teraz łączną wartość II etapu obliczono na 2 mln 
600 tys. zł. Inwestycja współfinansowana jest ze środków 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Zachodniopomorskiego w kwocie 1 mln 220 tys. zł. Wyko-
nawcą robót była Spółka FDO z Leśna Górnego. Inspek-
torem nadzoru był Łukasz Szawaryński z firmy Komplet-
-Inwest z Gorzowa. W ramach zadania wykonano drogę 
o długości ponad 2 km wraz z przebudową przepustu. 
Docelowo planuje się również przebudowę drogi na 
dalszym odcinku, tj. od miejscowości Bartkowo, poprzez 
Wirów, aż do Wełtynia. W tym koncepcie droga spełniać 
będzie funkcję alternatywnej trasy, a zarazem obwodnicy 
miasta Gryfino.

powiat gryfiński

Wojewoda przypomniał, że kolejny wniosek powiatu gryfińskiego 
w następnej edycji został również wysoko oceniony. Chodzi o przebu-
dowę zbiegu ulic Żółkiewskiego i Dworcowej w Chojnie 

Powiat gryfiński w liczbach

1 rzeka graniczna – Odra 
2. co do wielkości powiat w Zachodniopomorskiem 
3 parki krajobrazowe  
4 przejścia graniczne 
5 jednostek oświatowych prowadzonych przez powiat 
6 gmin miejskich 
7 mln zł to koszt największej powiatowej inwestycji drogowej 
8 lat w UE i przejścia Gryfino - Mescherin 
9 gmin miejskich i wiejskich  
130 sołectw 
81 tys. mieszkańców

Nowe miejsce dla wydziału komunikacji

Symboliczne przecięcie wstęgi przez władze powiatu, 
wykonawcę i klienta nastąpiło 22 grudnia w budynku przy 
ul. 11 Listopada 16 d na parterze. W ten sposób dokonano 
uroczystego otwarcia Wydziału Komunikacji i Transportu 
Starostwa Powiatowego w Gryfinie. 

Wstęgę przecinali przewodnicząca Rady Powiatu w Gryfinie 
Gabriela Kotowicz, naczelnik wydziału inwestycji Agnieszka 
Madejak-Saków, wicestarosta Jerzy Miler, wykonawcy Woj-
ciech Gryczka, Maciej Baczkowski, klient Grzegorz Stolarz 
z Krajnika (na zdjęciu) oraz starosta Wojciech Konarski.

Statuetki Bocianów 2011 

Nominowani VI edycji „Nagrody Starosty Gryfińskiego za pro-
mocję powiatu”. Nagrody przyznawane są osobom, organiza-
cjom, instytucjom oraz innym jednostkom, które całokształ-
tem swojej działalności i osiągnięciami w szczególny sposób 
przyczyniły się do rozwoju i promocji powiatu gryfińskiego 
w kraju i za granicą. W VI edycji oceniano dokonania kandy-
datów w okresie od 1 września 2010 r. do 31 sierpnia 2011 r. 
Kto został laureatem? 
czytaj na str. 6

Do uroczystego otwarcia doszło 25 sierpnia 2011 r.

PCPR najlepszy w Polsce

Powiat gryfiński to laureat tegorocznej edycji konkursu 
„Samorządowy Lider Zarządzania 2011 – Usługi Społeczne”. 
Wyniki ogłoszono 19 grudnia 2011 r. w Senacie RP w Warsza-
wie podczas konferencji zorganizowanej przez Związek Miast 
Polskich w partnerstwie ze Związkiem Powiatów Polskich 
i Związkiem Gmin Wiejskich RP oraz Ministerstwem Spraw 
Wewnętrznych i Administracji. 

Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w Gryfinie otrzymało 
nagrodę w kategorii „pomoc 
społeczna” w powiatach. Jury 
konkursu doceniło efekty oraz 
nowatorstwo działań pre-
zentowanych przez gryfiński 
PCPR. Jako jeden z pierwszych 
w Polsce nasz powiat zatrudnił 
asystentów w rodzinach, 
z których dzieci umieszczone 
były w placówkach opiekuń-
czo-wychowawczych lub 
w rodzinach zastępczych.

styczeń 2012 r.

STARE  
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Gmina Banie  
Na drodze Banie – Kunowo zbudowano chodnik i zatoki 
autobusowe w Kunowie. Wartość zadania to 185 tys. zł. 
Połowę dołożyła gmina Banie. W zeszłym roku opracowa-
no też dokumentację na przebudowę drogi w Górnowie.

Remont drogi na odcinku Lubanowo-Babinek na długości 
3,7 km. Wartość inwestycji to 1,3 mln zł.

Dzięki opłatom sfinansowano 
OŚRiL
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa 
i Leśnictwa jest dysponentem środków 
budżetowych określonych w planie finan-
sowym Starostwa Powiatowego w Gryfi-
nie, stanowiących dochody z tytułu opłat 
za korzystanie ze środowiska jak i admini-
stracyjnych kar pieniężnych. 
Środki przekazywane są na wydatki tytułem pokrycia 
kosztów realizacji zadań w zakresie ochrony środowiska 
i gospodarki wodnej. Wydatki mogą być przeznaczone na 

pokrycie kosztów reali-
zacji zadań w zakresie 

ochrony środowiska 
i gospodarki wodnej 
przez starostwo, 

inne powiatowe 
jednostki budże-
towe posiada-
jące osobowość 
prawną, powia-

towe jednostki 
organizacyjne, 

inne podmioty oraz 
nieposiadające osobo-

wości prawnej jednostki 
organizacyjne, jeśli wynika 

to z powszechnie obowiązują-
cych przepisów prawa.

W 2011r. przy współudziale środków 
udało się zrealizować zadania z zakresu ochrony 

środowiska i gospodarki wodnej, związane z poprawą 
funkcjonowania jednostek powiatowych, takie jak: 

 • poprawa systemu odwodnienia dróg powiatowych 
poprzez ścinkę poboczy oraz modernizację rowów 
z pielęgnacją zieleni oraz likwidację dzikich wysypisk;

 • modernizacja systemu odwodnienia dróg powiato-
wych na terenie powiatu gryfińskiego;

 • termomodernizacja dachu budynku przy ul. Sprzymie-
rzonych 9 w Gryfinie;

 • modernizacja sieci ciepłowniczej budynku powiatu 
gryfińskiego DPS Dębce;

 • termomodernizacja budynku przy ul. Niepodległości 
w Gryfinie w zakresie docieplenia ścian, stropodachu 
i wymiana stolarki okiennej oraz drzwiowej (wykona-
nie dokumentacji i audytu energetycznego).

Udzielono również dotacji celowej: 

 • dla Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Samarytanek 
Krzyża Chrystusowego na realizację zadania „Wymia-
na stolarki okiennej w budynku Pomocy Społecznej 
w Moryniu”;

 • dla Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego 
w Szczecinie na realizację zadania „Działalność kon-
trolna w zakresie gospodarki wodnej i ochrony wód 
powierzchniowych stanowiących własność Skarbu 
Państwa w granicach powiatu gryfińskiego. Zwalcza-
nie kłusownictwa wodnego”;

 • dla Fundacji Promocji Gmin Polskich z siedzibą w War-
szawie na realizację zadania publicznego pod nazwą: 
Organizacja międzynarodowej konferencji: „Między-
odrze szansą czy obciążeniem regionu?”.

Plany na 2012 r. (wydatek rzędu ok. 11 mln zł)

•	remont nawierzchni i chodników na ul. Mickiewicza 
w Gryfinie (ok. 400 tys. zł)

•	poszerzenie nawierzchni drogi w Radostowie  
(II etap, wartość szacunkowa 350 tys. zł)

•	budowa chodnika w miejscowości Radostów  
(II etap, wartość szacunkowa 92 tys. zł)

•	przebudowa nawierzchni i chodników skrzyżowania 
ulic Zółkiewskiego i Dworcowej w Chojnie wraz z kana-
lizacją deszczową (2,5 mln zł)

•	remont nawierzchni i przebudowa chodników  
ul. Dworcowej w Mieszkowicach  
(wartość szacunkowa 3,3 mln zł)

•	remont drogi i poprawa odwodnienia drogi  
Gryfino – Linie (I etap) ok. 3 mln zł

•	remont nawierzchni drogi od miejscowości Baniewice 
w stronę Chojny (ok. 250 tys. zł)

•	drugi etap budowy chodnika w Gogolicach  
(ok. 50 tys. zł)

•	budowa chodnika w Strzeszowie (ok. 20 tys. zł)
•	budowa chodnika w Chełmie Dolnym (ok. 50 tys. zł)
•	przebudowa drogi na odcinku Pąkowo-Grzybno  

(ok. 0,5 mln zł)
•	remont ul. Nadodrzańskiej w Widuchowej (43 tys. zł) 
•	remont chodnika na ul. Szczecińskiej w Starym Czarno-

wie (ok. 350 tys. zł)
•	remont chodnika w Krzymowie (ok. 120 tys. zł)

Nasze drogie drogi
Powiat gryfiński administruje drogami o łącznej długości 
aż 634 km. Jeśli przebudowa kilometra trasy pozamiejskiej 
kosztuje 0,5–1 mln zł, a ulicy w mieście nawet do 4 mln zł, 
to widać jak wiele nakładów finansowych wymagają 
inwestycje drogowe. Wielkim wysiłkiem udało się na nie 
przeznaczyć 14 mln zł, z czego budowę drogi w gminie 
Trzcińsko-Zdrój trzeba będzie spłacać przez najbliższych 
kilka lat. Zgodnie z przyjętą strukturą organizacyjną 
zadania z zakresu administrowania drogami powiatowy-
mi od 2007 roku realizuje Wydział Zarządzania Drogami. 

Sieć pozamiejskich tras powiatowych obejmuje zarówno 
drogi twarde (bitumiczne), brukowcowe - 505 km oraz 
drogi nieutwardzone – 76 km. Wśród zarządzanych dróg są 
także ulice w miastach (69 ulic) oraz ulice miejskie leżące 
w ciągach dróg pozamiejskich (17 ulic). Zadania z zakresu 
budowy, przebudowy, remontów oraz utrzymania dróg 
powiatowych realizowane są na zlecenia przez wykonaw-
ców wyłonionych w postępowaniu zgodnym z ustawą 
Prawo zamówień publicznych.

Odnowa dróg powiatowych w 2011 r.

Gmina Cedynia  
W Piasku na przełomie 2010 i 2011 r. zbudowano chodnik 
i poszerzono zakręt. Wartość inwestycji to 210 tys. zł. 
Inwestycja zapłacona pół na pół z gminą Cedynia.

Gmina Gryfino  
Zbudowano odcinek drogi Bartkowo – Gajki za 2,6 mln zł 
(informacja na 1 str.)

Gmina Mieszkowice  
W Czelinie zrobiono nakładkę bitumiczną drogi i wyre-
montowano chodnik. Inwestycja kosztowała 280 tys. zł 
i zrobiono ja wspólnie z gminą Mieszkowice.

Gmina Trzcińsko-Zdrój  
To wspomniana na 1 str. największa inwestycja za 7 mln 
zł na trasie Trzcińsko-Zdrój – Warnice. To także remont 
nawierzchni drogi do kopalni w Chełmie Górnym wspólnie 
z firmą Bonitex.

Gmina Chojna  
Za 100 tys. w Godkowie wykonano nakładkę bitumiczną 
po budowie kanalizacji sanitarnej. Inwestycję wykonano 
w porozumieniu z firmą Gazopol. Wyremontowano masą 
bitumiczną miejscowe uszkodzenia jezdni na drodze do 
Zatoni Dolnej (na zdjęciu), na odcinku: od skrzyżowania 
z drogą relacji Krajnik Górny – Bielinek. Przeznaczono na 
to 220 tys. zł przy współudziale środków prywatnych. 
Przygotowano też wniosek na przebudowę skrzyżowania 
ul. Dworcowej i Żółkiewskiego w Chojnie.

Gmina Stare Czarnowo  
Wykonano nakładkę bitumiczną po budowie kanalizacji 
sanitarnej. Inwestycja kosztowała 250 tys. zł. Inwestycję 
sfinansowano m.in. ze środków prywatnych i gminy Stare 
Czarnowo.

Gmina Moryń  
W 2011 r. dokonano remontu nawierzchni ulicy Wiśniowej 
w Moryniu. Wartość realizacji wyniosła ponad 100 tys. 
zł. Kolejne 60 tys. zł wydano na remont nawierzchni ul. 
Sadowej (na zdjęciu). Dodatkowo za prawie 100 tys. doko-
nano remontu chodnika przy ul. Szerokiej w Moryniu oraz 
zrobiono nakładkę bitumiczną w Przyjezierzu. Tę ostatnią 
inwestycję sfinansowano z gminą Moryń.
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Szkoły powiatowe

W roku szkolnym 2011/2012 Powiat Gryfiński jest orga-
nem prowadzącym dla pięciu jednostek oświatowych:
•	Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie 
•	Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie 
•	Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

w Chojnie 
•	Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie 
•	Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie, 

z Filią w Chojnie. 

W tym roku szkolnym w szkołach ponadgimnazjalnych 
kształci się 1731 uczniów, w tym:
•	w liceach ogólnokształcących – 610 uczniów, 
•	w technikach – 652 uczniów, 
•	w zasadniczych szkołach zawodowych – 469 uczniów. 

Natomiast w szkołach specjalnych naukę pobiera 134 
uczniów, w tym:
•	w szkołach podstawowych – 41 uczniów, 
•	w gimnazjach – 51 uczniów, 
•	w szkole przysposabiającej do pracy – 16 uczniów 
•	w zespołach rewalidacyjno-wychowawczych  

– 15 uczniów.

W tym roku szkolnym nowością w ofercie edukacyj-
nej szkolnictwa specjalnego jest Zasadnicza Szkoła 
Zawodowa Specjalna dla młodzieży z upośledzeniem 
umysłowym w stopniu lekkim, działająca od 1 września 
ub.r. w strukturach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wy-
chowawczego w Chojnie. Uczniowie kształcić się będą 
w zawodach; kucharz małej gastronomii oraz malarz–
tapeciarz.

Złota Rączka 2011
W Zespole Szkół Specjalnych w Gryfinie odbył się coroczny 
turniej zręcznościowy pod nazwą „Złota Rączka”. Ucznio-
wie starszych klas, biorący udział w turnieju, mieli okazję 
zmierzyć się z wieloma ciekawymi konkurencjami. Po 
zaciętej, zgodnej z zasadami fair play, rywalizacji zosta-
li wyłonieni zwycięzcy, którzy otrzymali z rąk dyrektor 
Teresy Narzekalak statuetkę „Złotej Rączki”. Organizacja 
imprezy na stałe weszła w repertuar szkolnych przedsię-
wzięć Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie.

Mistrzowie warcabnicy
Warcaby to emocjonująca gra strategiczna. Podobnie jak 
szachy wymaga od graczy myślenia, rozwija wyobraź-
nię, uczy planowania i koncentracji. Do gry w warcaby 
z pewnością nakłaniać nie trzeba wychowanków Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego w Chojnie, którzy od wielu lat 
zdobywają czołowe lokaty nie tylko w naszym wojewódz-
twie, ale także w Polsce. Początki zajęć warcabowych 
prowadzonych w tej placówce sięgają roku 2000. Pasmo 
sukcesów na mistrzostwach szczebla wojewódzkiego 
oraz ogólnopolskiego rozpoczęło się już w 2004 roku. 
Duże zainteresowanie uczniów Ośrodka tą dyscypliną 
sportu spowodowało utworzenie w 2009 roku odrębnego 
koła warcabowego, na którego zajęcia uczęszcza kilku-
nastu warcabistów tworzących dwa zespoły wiekowe: 
„Orliki” dla uczniów ze szkoły podstawowej oraz „Orły” dla 
gimnazjalistów i uczniów szkoły zawodowej. Ta mocno 
rozwijająca młode umysły forma spędzania wolnego 
czasu pozwala im czerpać radość z osiąganych sukcesów 
w zawodach i turniejach najwyższej rangi, znacząco 
wzmacniając poczucie ich własnej wartości.

Nowa pracownia gastronomiczna w SOSW
Od września 2011 r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-
-Wychowawczym w Chojnie utworzono Zasadniczą Szkołę 
Zawodową Specjalną dla młodzieży 
z upośledzeniem umysłowym w stop-
niu lekkim. Do szkoły przyjęto 11 
uczniów, którzy kształcą się w zawo-
dach kucharz małej gastronomii oraz 
malarz-tapeciarz. 

— Pomysł powołania zawodówki był 
niezwykle trafny, ponieważ dał szansę 
zdobycia zawodu młodzieży pokrzywdzo-
nej przez los, a ponadto kontynuacji nauki 
po gimnazjum — powiedział Edward 
Piotrowski, dyrektor SOSW w swym 
przemówieniu podczas Dnia Edukacji 
Narodowej, kiedy była znakomita 

okazja do wynagrodzenia najlepszych pedagogów oraz 
otwarcia nowej pracowni gastronomicznej. Starosta 

Wojciech Konarski obiecał, iż 
w przyszłości utworzy się dodat-
kowo specjalność ogrodnika.

Po utworzeniu specjalności 
kucharza pracownia gastrono-
miczna stała się zatem w SOSW 
niezbędna w kształceniu zawo-
dowym. Z budżetu powiatu na 
remont i wyposażenie nowej 
pracowni przeznaczono 70 tys. 
zł. Na pracownię zaadaptowano 
odpowiednio duże pomieszcze-
nie oraz zakupiono niezbędne 
wyposażenie.

Przegląd działań ZSS
Zespół Szkół Specjalnych w Gryfinie posiada bardzo bogaty 
kalendarz imprez, których zadaniem jest rozwój uczniów 
w różnych dziedzinach.

Uczniowie po raz trzeci uczestniczyli w Wojewódzkim 
Przeglądzie Form Tanecznych „Magia Tańca” – edycja 2011. 
ZSS w Gryfinie reprezentowało 14-osobowy zespół 
prowadzony przez Joannę Surdacką.

Sporo medali zdobyli uczniowie ZSS w Gryfinie podczas 
VIII Szczecińskich Zawodów Pływackich Regionu Zachod-
niopomorskiego Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie.

Nowe Czarnowo działa
Placówka w Nowym Czarnowie podejmuje wiele przedsię-
wzięć.

Tak jak nakazuje tradycja andrzejki obfitowały we wróżby. 
Uczniowie przepowiadali sobie przyszłość z kart, ukrytych 
obrazków oraz z butów.

47-osobowa grupa uczniów i opiekunów była na wyciecz-
ce w Ośrodku Wypoczynkowym Kiełbicze. Oprócz leniwe-
go wiosennego plażowania były także zabawy ruchowe 
i pływanie łódką.

Złotka uhonorowane przez starostę
Podczas listopadowej sesji Rady Powiatu starosta Woj-
ciech Konarski pogratulował i wręczył upominki drużynie 
dziewcząt z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gry-
finie, która wygrała Szkolną Ligę Lekkoatletyczną zorgani-
zowaną 21 września 2011 r. w Zielonej Górze. 

Szkolna liga to zawody drużynowe, 
które odbywają się w następujących 
konkurencjach: biegi na 100, 400 
i 800 m, skok w dal, pchnięcie kulą 
i sztafeta 4 x 100 m. W finale krajowym 
wystartowały: Paulina Witek, Katarzy-
na Geisler, Kinga Bosy (100 m), Natalia 
Nowak, Patrycja Pośniak (400 m), 
Manuela Pośniak, Nikola Szurgocińska, 
Izabela Robak (800 m), Natalia Ślęzak, 
Magdalena Chrzanowska (skok w dal), 
Katarzyna Żołnowska (czołowa gim-
nastyczka kraju z klasą mistrzowską), 
Aleksandra Koszykowska i Roksana 
Gierasimczyk (pchnięcie kulą) oraz Pau-
lina Witek, Magdalena Chrzanowska, 
Natalia Nowak i Natalia Ślęzak w biegu 
sztafetowym 4x100 m. 

— W sporcie nie da się oszukać rzeczywi-
stości, do osiągnięcia sukcesu potrzebne są 

regularne treningi i ćwiczenia. Tym bardziej cieszą sukcesy mło-
dych ludzi, którzy potrafią połączyć sport z nauką i mają w sobie 
na tyle siły i determinacji, aby dążyć wytrwale do zwycięstwa — 
gratulował sportsmenkom i trenerce Ludwice Urbańskiej 
starosta Wojciech Konarski.
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Wystawa fotograficzna w Gryfinie o Chojnie
Chojna-Königsberg w latach trzydziestych i dzisiaj – to tytuł wystawy fotograficznej 
goszczącej w listopadzie ub.r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie. 
W ramach projektu „Terra Incognita – wspólna polsko-nie-
miecka historia i teraźniejszość we wspólnym regionie” 
w dniach 17–19 czerwca 2011r. odbyły się 
polsko-niemieckie warsztaty fotograficzne 
„Chojna/Königsberg w latach trzydziestych 
i dzisiaj”. Podczas projektu dwadzieścioro 
fotografów-amatorów z Polski i Niemiec 
porównywało utrwalony na starych foto-
grafiach i pocztówkach obraz przedwo-
jennej Chojny z jej obecnym wizerunkiem. 
Uczestnicy warsztatów starali się utrwalić 
i zinterpretować go za pomocą własnych 
zdjęć. Finałem warsztatów prowadzonych 
przez dr. Radosława Skryckiego (Terra Inco-
gnita) i znanego szczecińskiego fotogra-
fika Andrzeja Łazowskiego była wystawa, 
która zaprezentowana została w Chojnie 
w kościele Mariackim przy finansowym 
udziale powiatu gryfińskiego. Wystawa 
następnie powędrowała do budynku staro-

stwa, gdzie mogli ją obejrzeć uczestnicy oraz goście gali 
wręczania nagród „Bociana” za promocję powiatu.

Młodzieżowa Akademia Agrobiznesu
Po takim tytułem realizowany jest projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej 
przez MEN w ramach działania 3.3.4. POKL. Celem przedsięwzięcia jest podniesienie 
kompetencji uczniów średnich szkół technicznych z obszarów wiejskich w zakresie 
nowoczesnych technologii, języka angielskiego oraz przedsiębiorczości. 
W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 
w Gryfinie uczestniczy w tym projekcie 9 uczniów 
z technikum ekonomicznego (z klas II i III). Projekt 
rozpoczął się we wrześniu 2010 r., a zakończy 
w kwietniu 2013 r. W przedsięwzięciu tym uczest-
niczy ogólnie 1000 uczniów z 4 województw.

Młodzież w ramach zajęć pozalekcyjnych pra-
cuje na specjalnie do tego przygotowanej 
platformie edukacyjnej oraz na podręcznikach 
cyfrowych wydanych na płytach CD, które 
zawierają w sumie 300-godzinny kurs języka 
angielskiego, 300-godzinny kurs przedsiębiorczo-
ści i 100-godzinny kurs informatyki przygotowu-
jący do egzaminów Europejskiego Komputero-
wego Prawa Jazdy (ECDL). Zajęcia są realizowane 
w formie pracy z nauczycielem i pracy samodziel-
nej ucznia na platformie edukacyjnej. Zostały 
podzielone na 6 semestrów (3 lata). Uczniowie, 
którzy ukończą zajęcia, otrzymają dyplom udziału 
w programie oraz możliwość bezpłatnego zdawa-
nia egzaminów ECDL. Poza tym w każdym roku 
realizacji projektu młodzież weźmie udział w tzw. 
„dniu akademickim”. Odwiedzi wyższą uczelnię 
i weźmie aktywny udział w wykładach oraz zwiedzaniu.

W roku 2010 w województwie zachodniopomorskim 
„dzień akademicki” odbył się w Zachodniopomorskim 
Uniwersytecie Technologicznym na Wydziale Kształtowa-
nia Środowiska i Rolnictwa. Oprócz tego dla 40 uczniów 
osiągających najlepsze wyniki w nauce w danym roku 
szkolnym przewidziany jest tygodniowy wyjazd studyjny 
do Danii. Natomiast na 9 najlepszych uczniów czekają 

dodatkowe nagrody w formie notebooków. Po pierwszym 
roku projektu na wycieczkę wyjechało wraz z opiekunem 
4 uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfi-
nie. Młodzież poznawała nie tylko uroki Danii, lecz przede 
wszystkim zapoznała się z organizacją agrobiznesu na 
terenie tego kraju. Nauczyciele biorący udział w projekcie 
to: Teresa Scisłowska, Katarzyna Korczyńska i Tomasz 
Szachnowski.

Uczniowie ZSP nr 2 w Gryfinie podczas wycieczki do Danii

Kształcą w przedsiębiorczości
Projekt „Uczestnik społeczeństwa wiedzy – zintegrowany 
system kształcenia przedsiębiorczości w szkołach ponad-
gimnazjalnych” jest realizowany w ZSP nr 2 w Gryfinie. Jest 
to innowacja pedagogiczna realizowana z funduszy euro-
pejskich pod nadzorem MEN. Jej celem jest opracowanie 
i wdrożenie opartego na wiedzy systemu kształcenia 
członka społeczeństwa na IV etapie edukacji formalnej. 
Przedsięwzięcie ma eliminować mankamenty obecnego 
nauczania w zakresie przedsiębiorczości, podnosząc jego 
efektywność. Projekt realizuje Zachodniopomorska Szkoła 
Biznesu w Szczecinie, a Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 
nr 2 w Gryfinie jest jedną z sześciu placówek w naszym 
województwie, w których prowadzona jest ta innowacja. 
Program służyć ma dwóm grupom uczestników: nauczy-
cielom, którzy otrzymują do rąk nowe narzędzia oraz 
uczniom, których problemy będą skutecznie rozwiązane 
dzięki wdrożeniu proponowanego rozwiązania. W roku 
szkolnym 2011/12 innowacją objętych jest 6 klas: trzy klasy 
pierwsze LO, dwie klasy pierwsze TZ oraz jedna klasa 
druga ZSZ. W ramach uczestnictwa w projekcie Zespół 
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie otrzymał tablicę 
interaktywną, projektor oraz kamerę cyfrową. W sprzęt 
ten została wyposażona pracowania informatyczna, 
w której prowadzone są innowacyjne lekcje z podstaw 
przedsiębiorczości. Nauczyciele biorący udział w innowacji 
to Teresa Scisłowska i Małgorzata Serafin.

Nowoczesne kwalifikacje 
zawodowe
Projekt „Nowoczesna szkoła zawodowa – program 
wyposażenia absolwentów w kwalifikacje przydatne 
na rynku pracy” realizowany jest w ZSP nr 2 w Gryfinie. 
Zadanie poprzedziła realizacja dwóch innych programów 
skierowanych do uczniów szkół zawodowych: „Nowo-
czesna szkoła zawodowa w Zachodniopomorskiem” oraz 
„Nowoczesna szkoła zawodowa w Zachodniopomorskiem 
na bis”. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Gryfinie 
uczestniczy w projekcie na zasadzie partnerstwa. Lide-
rem jest Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Polskich 
Ośrodek Doskonalenia Kadr w Szczecinie. Projekt ma 
na celu wspieranie szkoły w opracowaniu i wdrożeniu 
programów rozwojowych uwzględniających wymaga-
nia lokalnych rynków pracy. Chodzi m.in. o wsparcie 
w doposażeniu szkół w środki dydaktyczne. Prowadzona 
jest także kampania doradcza dla dziewcząt. Młodzież 
może zdobyć dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje 
zawodowe w czasie pobierania nauki w szkole. Skutkiem 
tych działań ma być lepsze przygotowanie do rynku pracy 
– doradztwo. Ponadto uczniowie zdobywają kwalifikacje 
uprawniające do pracy przy urządzeniach elektrycznych, 
grzewczych, gazowych. Część uczniów może zdobyć drugi 
zawód (i tytuł czeladnika).

Ciekawe doświadczenia 
badawcze
W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie ze 
środków finansowych powiatu gryfińskiego pochodzą-
cych z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i admi-
nistracyjnych kar pieniężnych realizowane jest obecnie 
zadanie pn.: „Doświadczenia fizyczne w ochronie środowi-
ska”. Wysokość dofinansowania wynosi 25.000 zł. 

W wyniku realizacji projektu zostanie zakupiony lap-
top wraz z oprogramowaniem, zasilacze oraz zestawy 
doświadczalne do wykorzystania przy poznawaniu 
nowych metod badawczych, procesów fizycznych oraz 
pogłębianiu wiedzy z zakresu zjawisk fizycznych. Efekt 
ekologiczny ma na celu uwrażliwienie na zagrożenia 
wynikające z zanieczyszczenia środowiska i ich wpływu na 
zdrowie ludzi, planowanie rozwiązań w zakresie ochro-
ny badanego elementu środowiska oraz promowanie 
edukacji ekologicznej. Nauczycielem odpowiedzialnym za 
realizację projektu jest Beata Wilk.

Z matmą za pan brat
„Wespół w zespół z matematyką bez granic” to kolejny 
projekt realizowany przez ZSP nr 2 w Gryfinie. Uczniowie 
obecnej klasy III LA od 1 grudnia 2009 roku pod opieką 
Agnieszki Baczyńskiej biorą udział w projekcie, którego 
pomysłodawcą jest Polskie Towarzystwo Matema-
tyczne. W przedsięwzięciu uczestniczy około 330 klas 
z województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego 
i zachodniopomorskiego. Udział w projekcie ma na celu 
zwiększenie zainteresowania uczniów naukami matema-
tyczno-przyrodniczymi poprzez pokazanie ich zastosowań 
w życiu codziennym z wykorzystaniem języków obcych, 
jak również zainteresowania studiami na kierunkach 
ścisłych. Chodzi też o rozwijanie kompetencji społecznych 
w ramach pracy w zespołach zadaniowych. Uczniowie 
pracują w grupach, rozwiązując przygotowane zestawy 
zadań z określonego działu matematyki w ciągu 90 minut. 
Uczestnicy z klasy III LA w grudniu ub.r. zakończyli udział 
w projekcie. Co roku mieli oni do rozwiązania siedem 
zestawów zadań, poprzedzonych specjalnie zorganizowa-
nymi zajęciami rozpoczynającymi. Z kolei zajęcia podsu-
mowujące pracę każdej grupy pozwoliły zweryfikować 
wiedzę i umiejętności zdobyte przez młodzież.

Rozwiązywanie zadań matematycznych 
może być również okazją do dobrej zabawy
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Europejskie projekty
Liderem w realizacji europejskich programów edukacyjnych jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie. Reali-
zuje i aktywnie uczestniczy w licznych projektach rozwijających wśród młodzieży i nauczycieli wiedzę o różnorodności 
kultur i języków europejskich. Udowadniają, że cenne doświadczenie zawodowe za granicą jest możliwe. 

Wszystko to dzięki programowi „Staże hotelarzy” w programie Leonardo da Vinci. Dzięki realizowanym dodatkowym pro-
jektom szkoła pomaga młodym ludziom w nabyciu różnych cennych umiejętności i kompetencji życiowych niezbędnych 
dla rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego. 

Doposażają pracownie
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie realizuje 
projekt „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego 
poprzez wyposażenie pracowni szkolnych” w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego. Zadanie współfi-
nansowane jest przez Unię Europejską ze środków Euro-

pejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Zachodniopo-
morskiego na lata 2007–2013. 
Całkowita wartość projektu 
we wniosku o dofinansowanie 
opiewa na 893 960 zł. W wyniku 
realizacji projektu zostało utwo-
rzonych i doposażonych siedem 
specjalistycznych pracowni: 
diagnostyczna, hotelarska, 
gastronomiczna (na zdjęciu), 
obsługi konsumenta, budowla-
na, komputerowa i stolarska. 

Staże gastronomów
Projekt o nazwie zawartym w tytule był realizowany od 
1 lipca ub.r. i potrwa do 30 października 2012 r. Kwota 
dofinansowania projektu wynosi 66 194 euro. Uczestni-
kami projektu są uczniowie klas drugich i trzecich Techni-
kum Zawodowego w zawodzie technik organizacji usług 
gastronomiczny z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 
1 w Chojnie. Realizacja projektu umożliwia 22 uczniom 

odbycie 4 tygodniowych 
staży w restauracjach 
i hotelach na Malcie 
i w Anglii (na zdjęciu prakty-
ka w angielskiej restauracji 
Eastbury). Realizowany 
przez szkołę program 
Leonardo da Vinci jest czę-
ścią programu edukacyjne-
go Unii Europejskiej „Ucze-
nie się przez całe życie”.

Fizyka z partnerem
Projekt „Wirtualna Fizyka – Wiedza Prawdziwa” realizowa-
ny jest przez ZSP nr 1 w Chojnie. Szkoła bierze udział w pro-
jekcie realizowanym przez Politechnikę Koszalińską wraz 
z Ministerstwem Edukacji Narodowej. Program współ-
finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki 2007–2013. Głównym celem jest zwiększenie zain-
teresowania uczniów fizyką poprzez wdrożenie innowa-
cyjnego programu nauczania. Młodzież będzie doskonalić 
umiejętności z fizyki, wykorzystując nowoczesne narzę-
dzia dydaktyczne np. edukacyjne filmy interaktywne 
wyprodukowane w jakości full HD wspomagane grami 
flashowymi. Projekt jest realizowany w latach 2011–2013.

Sopocka szkoła sukcesu
Realizatorem projektu „Szkoła Sukcesu – ponadregional-
ny program rozwijania umiejętności uczniów w zakresie 
kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnie-
niem przedsiębiorczości, języków obcych i IC” jest szkoła 
English Unlimited w Sopocie. Projekt realizowany jest na 
mocy umowy z MEN w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki 2007–2013. Zespół Szkół Ponadgimnazjal-
nych nr 1 w Chojnie przystąpił do II edycji projektu, którego 
realizacja przypada na lata 2011–2014. W ramach tego 
przedsięwzięcia powstało Szkolne Koło Naukowe, którego 
członkami jest 16 uczniów klasy I b Liceum Ogólnokształ-
cącego o kierunku matematyczno-ekonomicznym. Pro-
jekt obejmuje zajęcia z języka angielskiego i przedsiębior-
czości z wykorzystaniem e-learningu, jak również udział 
w letnich obozach naukowych.

Newton też był uczniem
Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ponadgim-
nazjalnych nr 1 w Chojnie, jako jedna z ośmiu szkół 
województwa zachodniopomorskiego, zostało zakwa-
lifikowane do udziału w projekcie realizowanym przez 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu pt. 
„Newton też był uczniem”. To program akademickiego 
wsparcia szkolnego ruchu naukowego. Projekt jest reali-
zowany w latach 2010–2013 i współfinansowany przez 
Unię Europejską w ramach EFS. Jego celem jest wzrost 
wiedzy i umiejętności uczniów liceów ogólnokształcących 
w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych oraz 
technologii informacyjno-komunikacyjnej. W ramach 
projektu 15 uczniów Szkolnego Koła Naukowego uczest-
niczy w ćwiczeniach, wykładach prowadzonych w szkole 
przez wykładowców uniwersyteckich. Młodzi naukowcy 
z Chojny jeżdżą także do Poznania. 

Szersze horyzonty z filmem
ZSP nr 1 w Chojnie bierze udział w ogólnopolskim progra-
mie edukacji filmowej „Nowe Horyzonty Edukacji Filmo-
wej” realizowanym przy wsparciu Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego oraz Polskiego Instytutu Sztuki 
Filmowej. Projekt realizowany jest od września 2010 r. 
i potrwa do czerwca tego roku.  
W tym czasie uczniowie i nauczyciele uczestniczą w multi-

medialnych prelekcjach połączonych z seansami filmowy-
mi. Wśród tematów znajdują się zagadnienia z dziedziny 
języka i historii kina, analizy dzieła filmowego oraz 
realizacji filmów. Celem projektu jest kształcenie uczniów 
w zakresie wiedzy o filmie. Projekcje filmów odbywają się 
w szczecińskim kinie Pionier.

Praca i wypoczynek
W ramach realizacji projektu pt. „Nauka, praca, wypo-
czynek – Lernen, Arbeit, Erholung” zatwierdzonego przez 
organizację Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży 
w czerwcu ub.r. odbyło się spotkanie uczniów Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie oraz Gesamt-
schule Talsand w Schwedt. Głównym celem spotkania 
było pogłębienie wcześniej nawiązanej współpracy oraz 
wykonanie pracy na rzecz społeczności lokalnej.
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Leją wodę za euro
WAVE Woda-Aqua-Viz-Everywhere – to kolejny projekt 
realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 
w Chojnie. Drugą stroną przedsięwzięcia jest partner ze 
strony węgierskiej – Jurisch Miklos Gimnazjum z Koszeg. 
Realizacja projektu zaplanowana jest na lata 2011–2012. 
Działania projektu zostały dofinansowane kwotą 20 tys. 
euro dla każdego partnera. Przedmiotem projektu jest… 
woda. Jako jeden z najważniejszych składników życia 
prezentowana jest na wielu płaszczyznach: w malarstwie, 
poezji, muzyce, transporcie, handlu i jako źródła energii. 

Podzielili się doświadczeniami
Beneficjentem projektu „Różnice motorem zmian” 
w ramach programu Comenius Regio był powiat gryfiń-
ski. Partnerami projektu byli Zespół Szkół Ponadgimna-
zjalnych nr 1 w Chojnie oraz Stowarzyszenie Douzelage 
w Chojnie wraz z partnerami ze strony angielskiej. Brytyj-
czyków reprezentował Dorset CountyCouncil, szkoła Gry-
phon School oraz International Douzelage w Sherborne. 

Dla obu stron projekt został w całości dofinansowany 
w kwocie 24 900 euro. Czas jego realizacji przebiegał od 
1 sierpnia 2009 r. do 31 lipca 2011 r. 

— Projekt stworzył nauczycielom niepowtarzalną okazję zaobser-
wowania alternatywnych metod nauczania oraz rozwiązywania 
problemów szkolnych — uważa Janusz Cezary Salamończyk, 
prezydent International Douzelage.

Szlifowanie Diamentów
Od listopada ubiegłego roku 19 uczniów z klasy II o kierun-
ku humanistycznym bierze udział w kolejnej edycji Akade-
mii Szlifowania Diamentów, czyli cyklu wykładów i warsz-
tatów realizowanych przez Wyższą Szkołę Humanistyczną 
TWP w Szczecinie. Program warsztatów adresowany jest 
do szczególnie uzdolnionej młodzieży ze szkół ponad-
gimnazjalnych. Spotkania odbywają się raz w miesiącu, 
a zajęcia dzielą się na trzy projekty fakultatywne - kon-
wersatorium dziennikarstwa, wszechnicę humanistycz-
ną i studium socjologiczne. W ramach konwersatorium 
dziennikarskiego uczniowie poznali metody skutecznego 
pisania, natomiast zajęcia ze studium socjologicznego 
umożliwiły młodzieży zapoznanie się z efektywnymi spo-
sobami poruszania się po rynku pracy.
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Poradnia w liczbach

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gryfinie 
i filia w Chojnie w ubiegłym roku szkolnym może się 
pochwalić niemałym dorobkiem. 

Oto kilka liczb – faktów: 
I. Diagnozy:
Ponad 1800 diagnoz.

Prawie 700 przesiewowych badań mowy, słuchu 
i wzroku.

II. Porady:
Ponad 5 tysięcy porad i konsultacji dla dzieci i mło-
dzieży, rodziców i nauczycieli.

III. Terapie:
Prawie 300 dzieci objętych systematyczną indywidu-
alną terapią logopedyczną.

33 uczniów ze zdiagnozowanymi problemami eduka-
cyjnymi uczęszczało na zajęcia terapii pedagogicznej.

25 osób, w tym 4 rodziny, objęte wsparciem psycho-
logicznym.

Socjoterapia w 13 grupach - 87 uczniów.

IV. Zajęcia dla dzieci i młodzieży
289 zajęć dla 3976 uczniów.

Niektóre tematy zajęć warsztatowych dla dzieci 
i młodzieży:

Nie zamykaj oczu – agresja; Nie zamykaj oczu – 
piłem i brałem – uzależnienia; Integracja, tolerancja, 
radzenie sobie ze złością; Szare stwory; Słyszę siebie; 
Tolerancja a poszanowanie godności drugiego 
człowieka; Warsztaty integracyjne z elementami 
przeciw agresji; Wybieram zawód; Agresja i przemoc 
rówieśnicza; Jak radzić sobie ze stresem.

Ćwiczą asertywność
Warsztaty profilaktyczne na temat uzależnień z elementa-
mi programu „Dziękuję NIE” skierowane są do uczniów 
klasy VI szkoły podstawowej. Uczniowie oglądają film „Nie 
zamykaj oczu – piłem i brałem”, następnie biorą aktywny 
udział w warsztatach. Głównym celem zajęć jest naucze-
nie asertywnej odmowy. Cel ten realizowany jest przez 
poznanie wzorów i sposobów używania i nieużywania 
substancji psychoaktywnych. Uczestnicy poznają czynniki 
ryzyka związanego z ich używaniem. Warsztaty pozwalają 
uczniom zrozumieć czego należy odmawiać, dlaczego 
odmawiać i w jaki sposób to czynić. Zajęcia prowadziły: 
pedagog Elżbieta Pietrzak i psycholog Barbara Kurkiewicz 
we współpracy z przedstawicielką Straży Miejskiej 
w Gryfinie – Alicją Kubiak. Warsztatami objęto uczniów 
klas VI na terenie gminy gryfińskiej.

Mocna kadra
Nasza Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna zatrudnia:

 • 5 logopedów (2 osoby w Chojnie, 3 w Gryfinie),
 • 9 pedagogów (4 osoby w Chojnie, 5 w Gryfinie),
 • 7 psychologów (3 osoby w Chojnie, 4 w Gryfinie).

Warsztaty o zawodach
Warsztaty wg autorskiego programu „Wybieram zawód” 
skierowane są do uczniów klasy trzeciej gimnazjum. 
Celem zajęć jest aktywizacja uczniów do podjęcia trafnej 
decyzji edukacyjno- zawodowej. Warsztaty wychodzą 
naprzeciw oczekiwaniom młodzieży. Pozwalają uczniom 
poznać czynniki wpływające na wybór zawodu i szkoły 
oraz stanowią cenną pomoc w racjonalnym planowaniu 
indywidualnej kariery. Warsztatami objęto uczniów klasy 
III gimnazjum z powiatu gryfińskiego. Zajęcia prowadziła 
pedagog, doradca zawodowy Elżbieta Pietrzak.

Gimnazjaliści i tolerancja
Warsztaty „Tolerancja i szacunek wobec drugiego czło-
wieka” skierowane były do uczniów gimnazjum. W czasie 
zajęć uczniowie – pracując metodami aktywnymi – 
poznają pojęcie tolerancji, kształtują taką postawę wobec 
ludzi i umiejętność dostrzegania przejawów nietolerancji, 
uświadamiają sobie przyczyny braku tolerancji. Zajęcia 
prowadziły pedagog Elżbieta Pietrzak i psycholog Barbara 
Kurkiewicz. Warsztaty interwencyjne „Tolerancja, czyli 
poszanowanie godności drugiego człowieka” prowadzone 
były dla uczniów kl. VI w Szkole Podstawowej w Witnicy.

Nie zamykaj oczu na agresję
Warsztaty profilaktyczne „Nie zamykaj oczu na agresję” 
skierowane są do uczniów klasy VI szkoły podstawowej. 

Uczniowie oglądają film, następnie biorą aktywny udział 
w warsztatach.

 Po przeprowadzonych zajęciach potrafią różnicować 
pojęcia złości, agresji i przemocy. Ważne jest też aby 
zrozumieli uczucia ofiary oraz agresora i świadka. Zajęcia 
dają wiedzę co może zrobić ofiara, agresor i świadek żeby 
zapobiec agresji. Warsztatami objęto uczniów klas VI na 
terenie gminy Gryfino. Zajęcia prowadziły pedagog Elżbie-
ta Pietrzak i psycholog Barbara Kurkiewicz we współpracy 
ze Strażą Miejską w Gryfinie (panią Alicją Kubiak).

Warsztaty dla rodziców
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna prowadzi też 
zajęcia dla rodziców. Jedną z ofert jest „Szkoła dla rodzi-
ców i wychowawców”. Celem szkolenia jest podnoszenie 
efektywności ddziaływań wychowawczych w oparciu 
o akceptację siebie nawzajem oraz konstruktywne 
porozumiewanie się, rozumienie i szanowanie uczuć oraz 
potrzeb, a także opartą na szacunku podmiotową relację 
dorosły – dziecko. „Szkoła dla…” jest też programem 
profilaktycznym zapobiegającym bezradności wycho-
wawczej rodzica i nauczyciela – wychowawcy oraz 
zaburzeniom zachowania dzieci i młodzieży. Program jest 
realizowany w filii Poradni w Chojnie. Zapisy przyjmuje 
pedagog i edukator programu Elżbieta Pokidańska. Warsz-
taty są nieodpłatne.

Przeprowadzane są też przez psycholog Barbarę Kurkie-
wicz warsztaty dla rodziców ZSP nr 2 w Gryfinie pn. „Jak 
rozmawiać z nastolatkiem”. Hasło przewodnie warsz-
tatu brzmi: „Kary ranią – konsekwencje uczą”. Rodzice 
uzyskali informacje na temat prawidłowej komunikacji, 
skutecznych metod wychowawczych. Zdobyli wiedzę 
dotyczącą stawiania granic i ustalania zasad niezbędnych 
w wychowaniu dziecka oraz jak ważna jest konsekwencja. 
Natomiast warsztaty dla rodziców pn. „Moje dziecko mnie 
nie słucha” prowadzili psycholodzy Anna Dudek i Danuta 
Przedmojska.

Poradnia  
Psychologiczno-Pedagogiczna 
w Gryfinie  
i Filia w Chojnie 
Psycholog, pedagog, logopeda udzielają nieod-
płatnej pomocy dzieciom i młodzieży, ich rodzicom 
i nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek z terenu 
powiatu gryfińskiego.

Dyżury psychologów

w Gryfinie: 
poniedziałek 17.00 – 19.00 
wtorek 15.00 – 18.00 
czwartek 8.00 – 9.00 i 16.00 – 18.00

w Chojnie: 
wtorek 15.00 – 17.00 
środa 12.00 – 13.00

dyżur psychologa przy telefonie zaufania 
czwartek 18.00 – 19.00 
tel. 91 416 27 37

w Gryfinie: poniedziałek 17.00 – 19.00 
w Chojnie: wtorek 15.00 – 17.00

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna  
w Gryfinie i Filia w Chojnie 
74-100 Gryfino, ul. Łużycka 91, tel. 91 416 27 37 
e-mail: ppp_gryfino@poczta.onet.pl 
74-500 Chojna, ul. Dworcowa 1 
tel. 91 431 28 29 
e-mail: pppchojna@wp.pl

Dyrektor w sprawie uwag, skarg, porad,  
konsultacji zaprasza

Dane kontaktowe

Diagnoza psychologiczna w poradni.
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Minimalizacja wykluczenia
Projekt systemowy pn: „Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim”. 
Okres realizacji: 01.01.2008 r. – 31.12.2013 r.
Kolejny rok realizacji projektu, który dotyczy powiatu gry-
fińskiego obejmuje 9 gmin z których 6 tworzy partnerstwo 
w projekcie z PCPR i są to gminy: Gryfino, Banie, Widucho-
wa, Trzcińsko-Zdrój, Moryń i Mieszkowice.

Brak zatrudnienia może wywoływać lub pogłębiać różne 
dysfunkcje społeczne takie jak: agresja, przemoc domowa, 
uzależnienia, bezradność w sprawach opiekuńczo-wycho-
wawczych, przestępczość. Niekiedy poważne problemy 
w rodzinie powodują, że staje się ona dysfunkcyjna 
i wykluczona bądź zagrożona wykluczeniem społecznym. 
Problem dysfunkcyjności dotyczy nie tylko dorosłych, ale 
w sposób szczególny dotyka dzieci, które nie znajdując 
oparcia i właściwej opieki we własnej rodzinie biologicznej 
są zagrożenie zabraniem z takiej rodziny i umieszczeniem 
w instytucjonalnych formach opieki. W związku z powyż-
szym istnieje konieczność podjęcia działań wspierających 
rodziny we wzmacnianiu i odzyskiwaniu zdolności do 
prawidłowego funkcjonowania poprzez: pracę socjalną 
z rodziną, pracę asystenta rodziny, pobudzenie społecznej 
aktywności i inspirowanie do działań samopomocowych.

W roku 2011 dodatkowo objęto wsparciem osoby niepeł-
nosprawne, dla których zaplanowano kursy umiejętności 
takie jak: kurs komputerowy – dwutygodniowy kurs 
zorganizowany w Międzywodziu połączony z zabiegami 
rehabilitacyjnymi oraz kurs prawa jazdy – kurs rozpoczął 
się dnia 07.06.2011 r. i trwa nadal. Dla niektórych osób nie-
pełnosprawnych (według potrzeb) zaplanowano wsparcie 
asystenta osoby niepełnosprawnej. Ponadto osoby niepeł-
nosprawne i pełnosprawne uczestniczą w różnego rodzaju 
integracyjnych formach wsparcia takich jak: wycieczki 
rekreacyjno-turystyczne, warsztaty socjoterapeutyczne 
i pikniki rodzinne.

Biuro Projektu mieści się w Powiatowym Centrum Pomo-
cy Rodzinie w Gryfinie przy ul. Łużyckiej 91, 74-100 Gryfino, 
nr tel. 91 416 20 13 lub 91 40 45 504

Realizatorami projektu są:
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – Lider Projektu,

Partnerzy projektu:
 • Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie,
 • Ośrodek Pomocy Społecznej w Baniach,
 • Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju,
 • Ośrodek Pomocy Społecznej w Widuchowej,
 • Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieszkowicach,
 • Ośrodek Pomocy Społecznej w Moryniu,
 • Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie.

Informacja o działaniach PUP
Informacja o działaniach podejmowanych przez 
Powiatowy Urząd Pracy w 2011 r. na rzecz promocji 
zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i akty-
wizacji zawodowej w powiecie gryfińskim.  
Finansowanie programów na rzecz promocji zatrud-
nienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji 
zawodowej. 

W 2011r. Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie: 
a) otrzymał kwotę 4 022 000,00 zł na realizację działań 
aktywizujących dla osób bezrobotnych. W ramach tej 
kwoty finansowaniem objęto 918 osób. Działania aktywi-
zujące obejmowały:
 • szkolenia zawodowe mające na celu uzyskanie nowych 

lub uzupełnienie posiadanych kwalifikacji zawodo-
wych,

 • staże, mające na celu uzyskanie doświadczenia zawo-
dowego, 

 • prace interwencyjne i roboty publiczne, mające na celu 
uzyskanie zatrudnienia przez osoby bezrobotne znajdu-
jące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, 

 • prace społecznie użyteczne, mające na celu aktywizację 
osób korzystających ze świadczeń opieki społecznej, 

 • udzielanie jednorazowych środków na podjęcie działal-
ności gospodarczej, 

 • refundowanie pracodawcy kosztów wyposażenia/
doposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej 

 • refundowanie kosztów dojazdu do pracy oraz kosztów 
opieki nad dzieckiem 

b) pozyskał środki w kwocie 2 165 700,00 zł z Europejskie-
go Funduszu Społecznego na realizację programu „Kwalifi-
kacje drogą do sukcesu” w ramach Programu Operacyjne-
go Kapitał Ludzki Priorytet VI.

Projekt miał na celu przeciwdziałanie długotrwałemu 
bezrobociu poprzez przywrócenie lub ułatwienie zdolności 
do zatrudnienia i samozatrudnienia osobom długotrwale 
bezrobotnych lub zagrożonych długotrwałym bezrobo-
ciem. W ramach programu działaniami objęto 631 osób. 
Działania obejmowały:
 • opracowanie Indywidualnych Planów Działania dla 

podjęcia zatrudnienia dla wszystkich osób objętych 
programem, 

 • organizację szkoleń zawodowych w kierunkach dosto-
sowanych do potrzeb rynku pracy dla 96 osób

 • organizację staży zawodowych dla 248 osób
 • udzielanie jednorazowych środków na podjęcie działal-

ności gospodarczej dla 33 osób

c) kontynuował realizację programu „Przedsiębiorca 
to mój zawód” współfinansowanego z Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyj-
nego Kapitał Ludzki Priorytet VIII skierowanego do osób 
zwalnianych z zakładów pracy z przyczyn nie dotyczących 
pracownika. Na realizację programu w roku 2011 Powia-
towy Urząd Pracy w Gryfinie otrzymał kwotę 742 868,10 zł. 
W ramach tej kwoty 14 osób z terenu powiatu gryfińskiego 
otrzymało:
 • środki finansowe na rozpoczęcie działalności gospodar-

czej
 • specjalistyczne wsparcie w postaci szkoleń i doradztwa 

indywidualnego z zakresu prawa, finansów i podatków 
oraz reklamy i marketingu 

 • refundację kosztów związanych z prowadzeniem 
działalności gospodarczej w pierwszych 6 miesiącach 
jej prowadzenia.

Bezrobocie w powiecie
Największe bezrobocie w powiecie gryfińskim jest w gmi-
nie Cedynia, najmniejsze z kolei w Gryfinie – tak wynika 
z analiz przedstawionych na posiedzeniu Powiatowej 
Rady Zatrudnienia 14 grudnia 2011 r. Wskaźnik bezrobo-
cia w całym powiecie wynosi 9,7%. Natomiast w Cedyni 
wynosi on aż 14%. Najmniejsze bezrobocie jest w Gryfinie 
(6,6%). Dla porównania podajemy wskaźniki w innych 
gminach: Stare Czarnowo – 6,7%, Banie – 10,9%, Widucho-
wa – 11,2%, Mieszkowice – 11,3%, Moryń – 12%, Trzcińsko-
-Zdrój – 12,1%, Chojna – 12,5%.

W całym powiecie gryfińskim bez pracy pozostaje ponad 
5 tys. mieszkańców. (Dane wg stanu na 30.11.2011 r.)

PCPR w Gryfinie ogólnie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie 
pomaga osobom i rodzinom w radzeniu sobie w trud-
nych sytuacjach życiowych, jakich nie mogą one same 
pokonać przy wykorzystaniu swoich możliwości.

Dyżury specjalistów

Radca prawny: 
przyjmuje w poniedziałki – od godz. 16.00 do 18.00

Psycholog: 
przyjmuje w środy – od godz. 15.30 do 17.30

Uroczystość z okazji Dni Krwiodawstwa
Uroczystość z okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa oraz 
z okazji 90-lecia czerwonokrzyskiego ruchu młodzieżo-
wego odbyła się w Starostwie Powiatowym w Gryfinie 22 
listopada 2011 r. Uroczystość prowadzili: Joanna Simińska 
– instruktor Polskiego Czerwonego Krzyża Delegatura ZZO 
PCK w Gryfinie i Edward Zajączkowski – pełnomocnik ZZO 
PCK Delegatura w Gryfinie. Uchwałą Kapituły w uzna-
niu zasług na rzecz Polskiego Czerwonego Krzyża 
Odznaką Honorową III stopnia wyróżnieni zostali Zbi-
gniew Michałek i Krzysztof Wieliński. Wręczono także 
legitymacje i odznaki Zasłużony Honorowy Dawca 
Krwi. Wyróżnienie to otrzymał Krzysztof Brzozowski, 
który oddał 18 litrów krwi. Odznakę II stopnia (za 
oddanie 10 litrów krwi w przypadku kobiet i 12 litrów 
krwi w przypadku mężczyzn) otrzymali Weronika 
Łusiak i Krzysztof Węzik. Odznakę III stopnia za odda-
nie 6 litrów krwi otrzymali Grzegorz Ławicki, Stani-
sław Stolarz i Jarosław Gardziejewski. Podziękowania 
za aktywny udział w ogólnopolskiej akcji Honorowego 
Krwiodawstwa „Zbieramy Krew dla Polski” otrzymali: 

Aleksander Lizak, Eliza Ługowa, Natalia Sowul, Patrycja 
Wajer, Katarzyna Przybyła, Państwowa Powiatowa Straż 
Pożarna w Gryfinie, Zbigniew Kozakiewicz, Karolina Kuź-
niewska, Kinga Muszalska, Paweł Herwart, Sara Idczak, 
Łukasz Kamiński, Paweł Jóźwiak, Jakub Dworzyński, Aneta 
Wojtiuk, Jan Wójcik, Aleksandra Gruber.

W Muzeum Żywego Piernika w Toruniu Warsztaty socjoterapeutyczne w Bielinie – uczestnicy

Uczestnicy projektu w Krakowie z wizytą u smoka wawelskiego
Spływ Dunajcem – niepełnosprawność nie stano-
wi bariery dla naszych uczestników projektu

7



www.gryfino.powiat.plpowiat gryfiński

Zarząd Powiatu w Gryfinie

Radni Rady Powiatu w Gryfinie

Składy komisji Rady Powiatu w Gryfinie

Arkadiusz  
Augustyniak

Piotr Bugajski Ewa Dudar Wojciech  
Fedorowicz

Jan Gładkow Zbigniew 
Głąbała

Leszek 
Jackiewicz

Henryk  
Kaczmar

Wiceprzewodniczący

Wojciech  
Konarski

Alicja 
Kordylasińska 

Wiceprzewodnicząca

Gabriela 
Kotowicz

Przewodnicząca

Jerzy Miler Rafał Mucha Ryszard  
Niedźwiecki

Robert  
Pankratow

Jan Podleśny Roman Rataj Eugeniusz 
Stachera

Sławomir  
Terebecki

Labib Zair Jerzy Zgoda

Statuetki Bocianów 2011 za promocję powiatu rozdane
Uroczysta sesja z okazji Święta Niepodległości stała się okazją do rozdania przez starostę 
Wojciecha Konarskiego nagród za całokształt działalności i osiągnięcia w szczególny 
sposób przyczyniające się do rozwoju i promocji powiatu gryfińskiego. Uroczystość 
odbyła się 10 listopada ub.r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie. 

W kategorii „kultura” nagrodę otrzymało Stowarzyszenie 
Kulturalno-Historyczne „Terra Incognita”. Starosta Woj-
ciech Konarski wręczył prezesowi stowarzyszenia Pawłowi 
Migdalskiemu statuetkę Bociana. 

W kategorii „sport” dostrzeżono świetne wyniki Pawła 
Pankratowa z Mieszkowic.

W kategorii „inicjatywa społeczna” nagrodę otrzymało 
gospodarstwo ekologiczne „Frykas” Edyty i Cezarego 
Szczupaków z Marwic.

W kategorii „pracodawca roku” zwyciężyła firma Tropik 
z Gryfina jako przykład doskonale prosperującego zakładu 
z branży usługowej.

Komisja Rewizyjna 
1. Robert Pankratow - przewodniczący
2. Sławomir Terebecki 
3. Eugeniusz Stachera
4. Arkadiusz Augustyniak
5. Labib Zair

Komisja Spraw Społecznych 
1. Arkadiusz Augustyniak - przewodniczący
2. Alicja Kordylasińska
3. Jan Podleśny 
4. Leszek Jackiewicz
5. Zbigniew Głąbała

Komisja Ochrony Cywilnej, 
Zagrożeń  
Nadzwyczajnych i Administracji 
Zespolonej 
1. Sławomir Terebecki - przewodniczący 
2. Roman Rataj 
3. Jan Gładkow
4. Ewa Dudar
5. Piotr Bugajski 

Komisja Budżetu i Gospodarki 
1. Rafał Mucha - przewodniczący 
2. Henryk Kaczmar
3. Jerzy Zgoda
4. Ryszard Niedźwiecki 
5. Wojciech Fedorowicz

Wojciech Konarski 
Starosta

Jerzy Miler
Wicestarosta

Roman Rataj Jan Gładkow
Izabela Świderek 
Skarbnik PowiatuJan Podleśny

Barbara Rawecka 
Sekretarz Powiatu
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