
Miniony, 2013 rok zostanie w powiecie zapamiętany z wizyty 
Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego na gryfińskim nabrze-
żu w czasie 18. Flisu Odrzańskiego, a potem spotkania w Baniach 
na temat „Dobry Klimat dla Rodziny na Pomorzu Zachodnim”. 
Wcześniej Prezydent Komorowski wraz z małżonką wyróżnił 
Powiat Gryfiński za udział w konkursie „Dobry Klimat dla Rodzi-
ny” o Nagrodę Pary Prezydenckiej, którego celem miało być upo-
wszechnienie inicjatyw mogących stać się inspiracją i wzorem 
dla innych samorządów.

Wszyscy też zapamiętamy stan gotowości, który w lipcu 
postawił na nogi wszystkie służby. Z powodu fałszywego alarmu 
bombowego ewakuowano cały szpital. Bezmyślność jednego 
osobnika naraziła pacjentów, w tym noworodki, na dodatkowy 
stres. Cieszę się, że personel szpitala, pracownicy wydziału Zarzą-
dzania Kryzysowego Starostwa oraz służby mundurowe poradzili 
sobie z tą trudną sytuacją. 

W lipcu w Moryniu trwał III Maraton Rowerowy 20Coolbike, 
który zgromadził ponad setkę rowerzystów.

Cieniem położyła się próba siłowego przejęcia stacji paliwowej 
w Krajniku Dolnym w gminie Chojna, którą sprzedano z dzier-
żawcą. Szeroko na ten temat rozpisywała się prasa niemiecka. 

W 2013 r. Powiat osiągnął dochody w wysokości 72 333 510,49 zł. 
Wydatki wyniosły 70 353 786,61 zł, w tym na: drogi (inwesty-
cje, remonty i bieżące utrzymanie) – 8 651 573,40 zł, oświatę –  
21 544 541,25 zł, opiekę społeczną – 12 512 950,32 zł.

Sfinansowaliśmy organizowane przez Szpital Powiatowy 
im. Jana Pawła II „Białe Soboty” w kwocie 27 000,00 zł. Szpital 
uzyskał nowy sprzęt na kwotę 1 635 874,67 zł.

Powiat Gryfiński po raz kolejny został laureatem Rankingu 
Powiatów organizowanym przez Związek Powiatów Polskich. 

INWESTYCJE DROGOWE
Z budżetu Powiatu GryfińskieGo sfinansowano lub dofinansowano  
następujące inwestycje droGowe:
prZebudowa ulic słowiańskiej 
i jaGiellońskiej w chojnie, 
 • koszt realizacji: 3 200 000,00 zł (30% Powiat Gryfiński, 

20% Gmina Chojna, 50% Narodowy Program Przebudo-
wy Dróg Lokalnych),

 • zakres prac: budowa kanalizacji deszczowej, przebudo-
wa ulic o łącznej długości 1,1 km

prZebudowa droGi baniewice–chojna 
(Gm. banie i Gm. chojna),
 • koszt realizacji: 910 000,00 zł (50% Powiat Gryfiński, 50% 

Urząd Marszałkowski),
 • zakres prac: wzmocnienie konstrukcji, odbudowa 

rowów drogowych, przebudowa drogi o łącznej długo-
ści 1,5 km

prZebudowa droGi sZcZecin–binowo  
(Gm. stare cZarnowo),
 • koszt realizacji: 280 000,00 zł (254 000,00 zł Powiat 

Gryfiński, 26 000,00 zł Gmina Stare Czarnowo),
 • zakres prac: wzmocnienie konstrukcji, poprawa odwod-

nienia drogi, przebudowa drogi o łącznej długości 
200 mb

prZebudowa droGi Gryfino–linie  
(Gm. Gryfino),
 • koszt realizacji: 230 000,00 zł (100% Powiat Gryfiński),
 • zakres prac: wzmocnienie konstrukcji, poprawa odwod-

nienia drogi, przebudowa drogi o łącznej długości 
200 mb

moderniZacja nawierZchni droGi 
w trosZynie  
(Gm. miesZkowice),
 • koszt realizacji: 250 000,00 zł (180 000,00 zł Powiat 

Gryfiński, 70 000,00 zł Gmina Mieszkowice), 
 • zakres prac: wykonanie nakładki bitumicznej o łącznej 

długości 940 mb
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prZebudowa droGi banie–dłużyna  
(Gm. banie),
 • koszt realizacji: 500 000,00 zł (325 000,00 zł Powiat 

Gryfiński, 175 000,00 zł Gmina Banie), 
 • zakres prac: poprawa odwodnienia drogi, wykonanie 

nakładki bitumicznej o łącznej długości 3,0 km

prZebudowa ciąGÓw piesZych 
w miejscowościach:
 • Stołeczna i Chełm Dolny (gm. Trzcińsko-Zdrój), 

łączny koszt robót: 80 000,00 zł (50% Powiat Gryfiński, 
50% Gmina Trzcińsko-Zdrój)

 • Moryń (ul. Rynkowa) i Stare Objezierze (gm. Moryń), 
łączny koszt robót: 80 000,00 zł (50% Powiat Gryfiński, 
50% Gmina Moryń)

 • Goszków, Sitno, Czelin (gm. Mieszkowice),  
łączny koszt robót: 200 000,00 zł (50% Powiat Gryfiński, 
50% Gmina Mieszkowice)

 • Gryfino (ul. Mickiewicza),  
koszt robót: 175 000,00. zł (100% Powiat Gryfiński)

przed remontem

Droga Dłużyna–Banie po remoncie

przed remontem

przed budową

przed remontem

Chodnik w Goszkowie po budowie

Droga Baniewice–Chojna po remoncie

Droga Binowo–Szczecin po remoncie
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OŚWIATA
 • W związku z reorganizacją placówek kształcenia specjal-

nego, z dniem 31.08.2013 r. zlikwidowano Zespół Szkół 
Specjalnych w Gryfinie i utworzono Zespół Szkół Specjal-
nych w Nowym Czarnowie. 

 • W ramach poszerzenia oferty edukacyjnej w Zespole 
Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie utworzono Szko-
łę Specjalną Przysposabiającą do Pracy.

 • Adriana Salamończyk – dyrektor Zespołu Szkół Ponad-
gimnazjalnych nr 1 w Chojnie oraz Teresa Narzekalak 
– dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie otrzy-
mały (na wniosek starosty gryfińskiego) nagrody Ministra 
Edukacji Narodowej.

 • Rada Powiatu przyznała 23 stypendia za wybitne wyniki 
w nauce uczniom szkół ponadgimnazjalnych w łącznej 
kwocie 11 500,00 zł; 

 • 9 nauczycieli pozytywnie zdało egzamin i uzyskało sto-
pień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Powiat jest organem prowadzącym dla 5 placówek oświa-
towych:

ZespÓł sZkÓł ponadGimnaZjalnych nr 1 w chojnie
Najważniejsze sukcesy uczniów w konkursach, olimpia-
dach, zawodach sportowych:
 • I i III miejsce w ogólnopolskim konkursie „Moja polsko-

-litewska przygoda”, organizowanym przez Polsko-
-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży,

 • III miejsce i wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie na 
najlepsze projekty młodzieżowe realizowane w ramach 
Akcji 1 Programu Młodzież w działaniu,

 • XX miejsce w Polsce w ogólnopolskim konkursie „Świa-
domy wie co robić z ZSEE”,

 • X miejsce w XIII Międzynarodowym Konkursie Stolar-
skim,

 • I miejsce w województwie i XI w finale Ogólnopolskiego 
Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego,

 • nagroda Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty 
w XIV Ogólnopolskim Konkursie Geologiczno-Środowi-
skowym,

 • udział w etapie ogólnopolskim XIV Ogólnopolskiego 
Konkursu Recytatorskiego „Herbertiada”, 

 • wyróżnienie dwóch uczniów w międzynarodowym 
konkursie Kangur Matematyczny 2013,

 • II miejsce w etapie okręgowym Olimpiady Innowacji 
Technicznych, 

 • IV miejsce w etapie wojewódzkim Ogólnopolskiej 
XXI Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia, 

 • dyplom uznania w Ogólnopolskim Konkursie Ekologicz-
nym „Eko-Planeta” ,

 • II i III miejsce oraz wyróżnienie w wojewódzkim konkur-
sie „Profilaktyka oczami młodzieży”,

 • wyróżnienie w konkursie fotograficznym organizowa-
nym przez WUP w Szczecinie, w ramach Ogólnopolskie-
go Tygodnia kariery „Ja i moja pasja”, 

 • I miejsce w Regionalnym Konkursie Języka Niemieckie-
go,

 • pierwsze miejsce w powiecie i 27 w województwie we 
współzawodnictwie sportowym szkół ponadgimnazjal-
nych prowadzonym przez MOS w Gryfinie.

Realizacja projektów:
 • projekt „Europejska jakość w szkoleniu uczniów hotelar-

stwa”, program Leonardo da Vinci – 25 500,00 €,
 • projekt „Community school – school in community”, 

program Comenius Regio – 28 565,00 €,
 • projekt „Postaw na młodzież – Europejski Tydzień Mło-

dzieży”, program Młodzież 
 • w działaniu – 3 351,75 €,
 • projekt „Europa lokalnie: nadzieje i obawy” program Pol-

sko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży – 5 875,00 €.

Wizyta polskiej delegacji na Malcie w ramach projektu „Community school – 
school in community” (spotkanie z Ministrem Edukacji Narodowej)

Partnerstwo w projektach:
 • projekt „Focus on quality”, program Młodzież w dzia-

łaniu, realizowany przez Stowarzyszenie Douzelage 
w Chojnie,

 • projekt „Go Online! – Training and Networking in the 
youth field”, program Młodzież w działaniu, realizowany 
przez İkon Medya Project Group w Ankarze (Turcja).

Udział szkoły w projektach:
 • projekt „Newton też był uczniem”, EFS POKL, realizowa-

ny przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Pozna-
niu,

 • projekt „Szkoła sukcesu”, EFS POKL, realizowany przez 
English Unlimited w Sopocie.

Ważne wydarzenia w życiu szkoły:
 • prezentacja projektów realizowanych przez szkołę 

w ramach programów Leonardo da Vinci oraz Come-
nius Regio podczas konferencji zorganizowanej przez 
Kuratorium Oświaty w Szczecinie (12.06.2013),

 • I miejsce dla ZSP nr 1 w Chojnie w kategorii instytucjo-
nalnej – program Leonardo da Vinci oraz wyróżnienie 
dla Powiatu Gryfińskiego w kategorii instytucjonalnej – 
program Comenius (wniosek opracowany przez szkołę), 
przyznane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji 
w ogólnopolskim konkursie EDUinspiracje 2013 pod 
hasłem „Historie sukcesu – jak udział w programach 
edukacyjnych wpłynął na funkcjonowanie instytucji 
i nasze życie” (21.11.2013),

 • II miejsce w „Bitwie miast” w ramach akcji „Przyłóż rękę 
do sukcesu programu Młodzież w działaniu” (grudzień 
2013 r.).

Wyróżnienie dla Powiatu Gryfińskiego w konkursie 
EDUinspiracje 

Inwestycje:
 • budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z bieżnią lekko-

atletyczną – 1 276 743,68 zł,
 • docieplenie stropodachu bud. internatu – 64 480,61 zł,
 • docieplenie stropodachu II części budynku szkolnego 

nr 1 – 115 136,14 zł,
 • budowa nowego placu apelowego przy budynku nr 2,
 • montaż systemu monitorującego teren przyszkolny 

i budynek nr 2,
 • montaż siłowni zewnętrznej przy budynku nr 2,
 • wykonanie nowej instalacji kanalizacji deszczowej.

Nowe, wielofunkcyjne boisko przy ZSP nr 1 w Chojnie

ZespÓł sZkÓł ponadGimnaZjalnych nr 2 w Gryfinie 
Najważniejsze sukcesy uczniów w konkursach, olimpia-
dach, zawodach sportowych:
 • II miejsce w Ogólnopolskim Przeglądzie Teatrów Ama-

torskich „Krzykowisko”,
 • wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Historycznym 

„Krąg”,
 • I miejsce w województwie w konkursie Młodzieżowej 

Agencji Agrobiznesu pt. „As przedsiębiorczości”,
 • II miejsce w województwie w XVII Ogólnopolskim Mło-

dzieżowym Turnieju Motoryzacyjnym, 
 • IV miejsce w województwie w Ogólnopolskim Kon-

kursie Matematycznym „Elitmat – matematyka innego 
wymiaru”, 

 • wyróżnienie w Archidiecezjalnym Konkursie Papieskim 
„Poznajemy Dokumenty Papieskie”, 

 • I miejsce drużynowo w 8. Zawodach na Orientację 
o Puchar Dyrektora Gryfińskiego Domu Kultury,

 • IV miejsce w Wojewódzkim Konkursie Sztuki Kulinarnej 
„Drób w szacie jesiennej”,

 • III miejsce w finale wojewódzkim w biegu rozstawnym,
 • I miejsce drużynowo w powiatowym konkursie wiedzy 

o Europie, 
 • I miejsce dziewcząt i II miejsce chłopców w Powiatowej 

Szkolnej Lidze Atletycznej,
 • I miejsce w Gminnym Konkursie Wiedzy Pożarniczej.

Dwóch uczniów otrzymało stypendia Prezesa Rady Mini-
strów.

Realizacja projektów:
 • projekt „Nasze kompetencje – Nasza przyszłość” (kon-

tynuacja) realizowany w ramach działania 9.2 POKL – 
ok. 500 000,00 zł, 

 • projekt „Kreatywni i kompetentni” (kontynuacja) realizo-
wany w ramach działania 9.1.2 POKL – ok. 300 000,00 zł,

 

Podsumowanie projektu „Polski technik żywie-
nia mobilny na europejskim rynku pracy”

Stypendyści Rady Powiatu w Gryfinie
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 • projekt „Polski technik żywienia mobilny na europejskim 
rynku pracy”, program Leonardo da Vinci – Uczenie się 
przez całe życie FRSE ok. 160 000,00 zł,

 • projekt „Praktyki zagraniczne oknem na świat polskiego 
gastronoma”, program Leonardo da Vinci – Uczenie się 
przez całe życie FRSE – ok. 170 000,00 zł

Partnerstwo w projektach:
 • projekt „Aktywny absolwent nowoczesnej szkoły zawo-

dowej z zachodniopomorskiego”, realizowany ze Stowa-
rzyszeniem Inżynierów i Mechaników Polskich w Szcze-
cinie w ramach działania 9.2 POKL – 1 800 000 zł, 

 • projekt „Nowoczesna szkoła zawodowa – wsparcie 
uczniów szkół zawodowych w uzyskiwaniu kwalifikacji”, 
realizowany ze Stowarzyszeniem Inżynierów i Mechani-
ków Polskich w Szczecinie w ramach działania 9.2 POKL 
– 1 980 000 zł 

Udział w projektach:
 • polsko-szwajcarski projekt „Szkoła i przedszkole przyja-

zne żywieniu i aktywności fizycznej” promujący zdrowy 
styl życia, 

 • projekt „Zbierz plon edukacji – Młodzieżowa Akademia 
Agrobiznesu” finansowany przez MEN ze środków UE 

w ramach działania 3.3.4. POKL, 
 • projekt „Matematyka innego wymiaru” – organizacja 

Matematycznych Mistrzostw Polski Dzieci i Młodzieży, 
współfinansowany ze środków UE w ramach EFS,  

 • projekt „Dzień niemiecki”, realizowany przez organizację 
Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży, 

 • projekt „Młodzi dla wolności”, ogłoszony przez Kancela-
rię Prezydenta RP wraz 

 • z Ministerstwem Edukacji Narodowej i Ośrodkiem Roz-
woju Edukacji, 

 • projekt „Nauczyciel w praktyce”, realizowany przez Wyż-
szą Szkołę Integracji Europejskiej w Szczecinie, 

 • projekt „Nationalschool”, realizowany przez Stowarzy-
szenie AIESEC Komitet Lokalny w Szczecinie.

Inwestycje:
 • modernizacja sali gimnastycznej – 336 593,53 zł (na 

realizację tego zadania uzyskano dofinansowanie 
wysokości 158 900,00 zł w ramach Programu Rozwoju 
Inwestycji Sportowych, prowadzonego przez Minister-
stwo Sportu i Turystyki),

 • budowa windy z przedsionkiem w budynku interna-
tu – 256 587,88 zł (na realizację tego zadania uzyskano 

dofinansowanie wysokości 150 000,00 zł w ramach 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełno-
sprawnych),

 • zagospodarowanie terenu wraz z parkingiem – 
66 564,94 zł

Winda w budynku internatu ZSP nr 2 w Gryfinie

ZespÓł sZkÓł specjalnych w nowym cZarnowie  
(do 31 sierpnia 2013 r. ZespÓł sZkÓł specjalnych w Gryfinie)
Najważniejsze sukcesy uczniów w konkursach, olimpia-
dach, zawodach sportowych:
 • 14 medali, w tym 6 złotych, 5 srebrnych i 3 brązowe 

w X Regionalnym Mitingu Pływackim Olimpiad Specjal-
nych w Szczecinie,

 • I miejsce w kategorii Video Clip Dance w Wojewódzkim 
Przeglądzie Form Tanecznych „Magia tańca”.

17 Drużyna ZSS w Gryfinie podczas Mitingu Pływackiego 
w Szczecinie

Wyremontowany budynek szkolny w Nowym Czarnowie 

Inwestycje:
 • remont budynku użyczonego od Gminy Gryfino 

i adaptacja do potrzeb edukacyjno-teraputyczno-rewa-
lidacyjnych – 457 360,23 zł. Obiekt przeznaczony jest 

dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym 
w stopniu lekkim, dotychczas uczących się w budynku 
szkoły przy ul. Łużyckiej 82 w Gryfinie.

specjalny ośrodek sZkolno-wychowawcZy w chojnie

Wychowankowie SOSW w Chojnie – zwycięzcy Mistrzostw Województwa 
Zachodniopomorskiego w Warcabach z opiekunem Andrzejem Krucewiczem

Najważniejsze sukcesy uczniów w konkursach, olimpia-
dach, zawodach sportowych:
 • I miejsce w biegu na 400 m, II i III miejsce w sztafecie 

4x400 m, dwa III miejsca w skoku wzwyż oraz III miej-
sce w biegu na 100 m w Mistrzostwach Polski w Lekkiej 
Atletyce,

 • VII miejsce w Ogólnopolskim konkursie „Drzewo Roku”,
 • III miejsce w Ogólnopolskim konkursie logopedycznym,
 • I miejsce w Wojewódzkim Konkursie Wiedzy o Regionie 

„Ekologia w moim regionie”,
 • I miejsce w Przeglądzie Recytatorskim Szkół Specjal-

nych,
 • I i II miejsce w Międzynarodowym konkursie plastycz-

nym pn. „Życie w lesie”,
 • I miejsce w Wojewódzkim Przeglądzie Form Tanecznych 

„Magia tańca”,
 • I, II i dwa III miejsca w skoku wzwyż, II i III miejsce 

w skoku w dal oraz III miejsce w rzucie piłeczką palan-
tową podczas Spartakiady Województwa Zachodniopo-
morskiego w Lekkiej Atletyce w Pyrzycach,

 • dwa I miejsca drużynowo oraz dwa I miejsca i jed-
no III indywidualnie w Mistrzostwach Województwa 
Zachodniopomorskiego w Warcabach.

Realizacja projektów: 
Projekt „Uwaga! Sposób na sukces” – dwuletni Innowacyj-
ny Program Edukacji Wczesnoszkolnej współfinansowany 
ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS. Pozyskane 
środki dla szkoły ok. 18 000,00 zł

Inwestycje:
 • utworzenie pracowni ogrodniczej: budowa dwóch 

szklarni, wykonanie chodnika i drenażu oraz ogrodzenie 
ogrodu szkolnego,

 • wymiana nawierzchni na dziedzińcu i chodników na 
terenie ośrodka, budowa podjazdu dla niepełnospraw-
nych oraz kapitalny remont ogrodzenia przy boisku 
sportowym,

 • remont klasopracowni dla młodzieży ZSZ kształcącej się 
w zawodzie ogrodnika oraz odnowienie pomieszczeń 
internatu.

poradnia psycholoGicZno-pedaGoGicZna w Gryfinie
W 2013 r. specjaliści Poradni Psychologiczno-Pedagogicz-
nej w Gryfinie i filii w Chojnie przeprowadzili w szkołach 
i placówkach na terenie powiatu gryfińskiego zajęcia:

Dla dzieci i młodzieży:
 • warsztaty integracyjne z elementami programu Przeciw 

agresji,
 • zajęcia warsztatowe kształtujące postawy asertywne, 
 • Nie zamykaj oczu – agresja (we współpracy ze Strażą 

Miejską w Gryfinie),
 • Praca: zawód czy kompetencje – zajęcia dla gimnazjum,
 • Jak uczyć się skutecznie – mapy myśli dla klas V–VI,
 • zajęcia integracyjno-interwencyjne w gimnazjum,
 • zajęcia integracyjno-wyciszające dla klasy VI,
 • zajęcia aktywizujące do podjęcia trafnej decyzji eduka-

cyjno-zawodowej,
 • zajęcia profilaktyczno-wychowawcze z cyklu Strażnicy 

Uśmiechu,
 • profilaktyczne zajęcia logopedyczne dla 3-latków, 
 • Dbamy o higienę ciała,
 • Hałas szkodzi,
 • Żyj bezpieczniej,
 • By rozumnie postępować, sam rozum nie wystarczy,
 • Zajęcia przeciwko agresji dla oddziałów przedszkolnych 

i klas I–III szkoły podstawowej,
 • Jak skutecznie rozwiązywać konflikty,
 • Każdemu wolno kochać – zajęcia w świetlicy środowi-

skowej,
 • Spotkanie z książką,

 • Jak radzić sobie ze stresem?
 • Co z tym seksem. Flirt czy nękanie,
 • Jak radzić sobie z negatywnymi emocjami?
 • Jak dbać o wzajemne relacje w grupie?

Dla rodziców:
 • Postawy wychowawcze i ich wpływ na rozwój dziecka,
 • Dojrzałość szkolna,
 • Jak zrozumieć nastolatka,
 • Jak uczyć dziecko kultury dnia codziennego i współpra-

cować ze szkołą,
 • Jak radzić sobie z zachowaniami agresywnymi naszych 

dzieci,
 • Jak mówić, by dziecko mnie słuchało?
 • W jakim stopniu wada wymowy rzutuje na osiągnięcia 
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WSPÓŁPRACA ZE STOWARZYSZENIAMI I GMINAMI 
W ZAKRESIE KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI

Rada Powiatu udzieliła dotacji na prace konserwator-
skie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytko-
wych kościołach:
 • Parafii pw. Ducha Świętego w Moryniu na remont zegara 

wieżowego,
 • Parafii pw. Matki Bożej Różańcowej w Wełtyniu (gm. 

Gryfino) na konserwację zegara z wieży kościoła,
 • Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Starej 

Rudnicy (gm. Cedynia) na prace budowlano-konserwa-
torskie osuszające fundamenty i ściany kościoła oraz ich 
zabezpieczenie przed wilgocią. 

Zegar z wieży kościoła w Wełtyniu po konserwacji Zegar z wieży kościoła w Wełtyniu przed konserwacją

szkolne ucznia, 
 • Jak zapewnić dziecku dobry start w kl. I,
 • Szkoła dla Rodziców i Wychowawców,
 • Adaptacja uczniów do gimnazjum,
 • Jak pomóc dziecku w zaplanowaniu ścieżki kształcenia,
 • Problemy wychowawcze u dzieci w wieku przedszkol-

nym,
 • Porozmawiajmy o naszych dzieciach. Problemy wieku 

dorastania, wskaźniki wychowawcze, porady psycholo-
giczne,

 • Szkodliwość komputera, korzystanie z niego z głową,
 • Profilaktyka zaburzeń mowy,
 • Jestem dobrym rodzicem – cykl 5 spotkań na terenie 

poradni,
 • Wpływ wady wymowy na osiągnięcia szkolne ucznia,
 • Jak wspomagać dziecko w odnoszeniu sukcesów 

w nauce czytania i pisania,
 • Niezaspokojone potrzeby w rodzinie jako źródło proble-

mów wychowawczych,
 • Pomoc i wsparcie w sytuacjach kryzysowych, 
 • Adaptacja dziecka do warunków szkolnych oraz specyfi-

ka rozwoju dziecka 7-letniego,
 • Pomoc rodzicom dzieci z trudnościami w zachowaniu,
 • Kary i nagrody – szukamy skutecznych metod wycho-

wawczych,
 • Jak pomagać dzieciom w przezwyciężaniu trudności 

w nauce ortografii,
 • Konsekwencje i obowiązki dziecka w domu,
 • Rola rodziców w odrabianiu zadań domowych przez ich 

dzieci,

 • Zachowania agresywne u dzieci – przyczyny i zapobie-
ganie,

 • Jaki wpływ ma prawidłowy rozwój emocjonalny na 
późniejszą edukację dzieci w klasach I–III?

 • Jak mówić, by dziecko mnie słuchało? Jak słuchać, by 
dziecko do mnie mówiło? Elementy skutecznej komu-
nikacji.

Dla nauczycieli:
 • Opracowanie IPET-u dla ucznia z orzeczeniem o potrze-

bie kształcenia specjalnego, 
 • Nauczyciel i rodzice – budowanie wzajemnych relacji,
 • Właściwa motywacja sukcesem ucznia, rodzica, nauczy-

ciela,
 • Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

w szkole podstawowej,
 • Jak pracować z dzieckiem z nadpobudliwością psycho-

ruchową,
 • Dostosowanie wymagań edukacyjnych na podstawie 

opinii i orzeczeń,
 • Diagnozowanie ryzyka dysleksji,
 • 6-latek w szkole czy przedszkolu. Jak pomóc dziecku 

6-letniemu przygotować się do szkoły?
 • Problemy wychowawcze u dzieci w wieku przedszkol-

nym. Kary, nagrody – szukamy skutecznych metod 
wychowawczych,

 • Dziecko niepełnosprawne intelektualnie w zespole kla-
sowym – organizacja pracy, dostosowanie wymagań,

 • W jaki sposób udzielać pomocy uczniom o specjalnych 
potrzebach edukacyjnych w zakresie rozpoznawania 

symptomów dysleksji oraz dostosowanie wymagań 
i organizacji pracy na zajęciach.

Realizacja projektów: 
Projekt pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez 
zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli 
w powiecie gryfińskim współfinansowany przez Unię Euro-
pejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki. W projekcie bierze udział 35 szkół i przedszkoli 
powiatu gryfińskiego. Projekt obejmuje lata 2013/2014 
i 2014/2015. W ramach projektu organizowane są szkolenia 
dla nauczycieli o tematyce zgodnej ze zdiagnozowany-
mi wcześniej potrzebami placówki. Budżet projektu to 
1 158 959,80 zł

Pomoc lub porady udzielane przez pracowników PPP:
 • dyżur psychologa przy telefonie zaufania (w każdy 

czwartek w godz. 18.00–19.00) tel. 91 416 27 37,
 • dyżur dyrektora (Gryfino: poniedziałek 16.00–18.00, 

Chojna: wtorek 15.00–17.00),
 • bezpośrednie dyżury psychologów i pedagogów: 

w Gryfinie – 4 x w tygodniu, w Chojnie – 2 x w tygo-
dniu,

 • dyżury doradców zawodowych,
 • e-porady: zakładka na stronie www.pppgryfino.pl 

Inwestycje:
 • Wymiana stolarki drzwiowej w pomieszczeniach filii 

poradni w Chojnie – 18.410,89 zł

PROMOCJA
Powiat wydał kolejny, promocyjny album, tym razem 
poświęcony pomnikom. W publikacji zaprezentowano 
pomniki upamiętniające wydarzenia, miejsca i postaci 
historyczne, najciekawsze okazy drzew i głazów uznane 
za pomniki przyrody, pomniki kultu religijnego oraz głazy 
i pomniki pamiątkowe, a także te o znaczeniu symbolicz-
nym.

Laureaci nagrody w kategorii kultura: Dorota 
Bogdanowicz i Zbigniew Bogdanowicz

Publikacja dofinansowana została 
ze środków Unii Europejskiej 
w ramach działania 
413 „Wdrażanie 
lokalnych strate-
gii rozwoju” dla 
małych projek-
tów, oś IV LEADER 
Programów Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na 
lata 2007–2013, Instytucja 
Zarządzająca Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2007–2013: Ministerstwo 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Po raz ósmy wręczone zostały nagrody 
starosty gryfińskiego za promocję powia-
tu. Statuetki Bociana oraz nagrody pieniężne 
w wysokości 3 000,00 zł otrzymali:
 • w kategorii kultura – Dorota Bogdanowicz i Zbi-

gniew Bogdanowicz z Piasku,
 • w kategorii sport – Eryk Giermak, zawodnik Klubu Bok-

serskiego Garda,
 • w kategorii inicjatywa społeczna – Cedyńskie Stowarzy-

szenie Wrzosowe Wzgórza,
 • w kategorii pracodawca roku – firma Dankom Daniel 

Błażkiewicz z Lisiego Pola.
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ZDROWIE
12 kwietnia 2013 r. oficjalnie i uroczyście otworzono Zakład 
Opiekuńczo-Leczniczy przy ul. Armii Krajowej 8 w Gryfinie. 
Zakład docelowo ma liczyć 31 łóżek dla osób starszych 
i wymagających stałej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej.

Uroczyste otwarcie Zakładu Opiekuńczo-leczniczego w Gryfinie

W budynku szpitala przy ul. Parkowej 5 powstała nowa 
ogólna rejestracja do lekarzy specjalistów, służąca również 
jako punkt odbioru badań RTG. Przebudowano pomiesz-
czenia, dostosowując je do wymogów nowego aparatu 
RTG, badań EKG i USG oraz zaleceń odpowiednich służb 
i inspekcji.

W budynku poradni przyszpitalnych przy ul. Niepodległości 
39 w Gryfinie, dokonano remontu pomieszczeń dla potrzeb 
gabinetu Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej (NOL). 
W 2013 r. Spółka z o.o. „Szpital Powiatowy w Gryfinie”, po 
raz pierwszy w historii działalności wygrała kontrakt w NFZ 
na świadczenie usług z zakresu NOL. Od września 2013 r. 
do końca marca 2014 r., codziennie w godzinach 18.00–
8.00 oraz niedziele i święta w ramach NOL dyżurował 
lekarz i pielęgniarka, istniała także możliwość wykonania 
badań laboratoryjnych i diagnostyki medycznej.

Powiat Gryfiński wspólnie z Narodowym Funduszem Zdro-
wia Oddział Zachodniopomorski realizował projekt Zin-
tegrowanego Informatora Pacjenta (ZIP), który służy m.in. 
sprawdzeniu swoich praw do świadczeń zdrowotnych, 
dostępu do historii świadczeń zdrowotnych w ramach 
NFZ, informacji o wykonanych badaniach i refundowanych 
lekach oraz o ich kosztach. W 2013 r. mobilne stanowisko 
do spraw ZIP odwiedziło 3 gminy powiatu gryfińskiego: 
Moryń, Cedynia i Mieszkowice. Projekt będzie realizowany 
również w roku 2014 w pozostałych gminach powiatu.

Mobilne stanowisko ZIP w Cedyni

W pełni finansowano z budżetu powiatu projekt profilak-
tyczno-zdrowotny pn. „Biała sobota”, w ramach którego 
można było skorzystać z usług lekarzy specjalistów, w tym 

urologa, okulisty, ginekologa, chirurga, ortopedy i fizjote-
rapeuty (w zależności od zgłaszanego przez daną gminę 
zapotrzebowania na określonego specjalistę), wykonać 
badania diagnostyczne np. pomiary cukru we krwi, cho-
lesterolu, ciśnienia tętniczego, a także badania specjali-
styczne dla kobiet (cytologia). Wykonawcą projektu był 
„Szpital Powiatowy w Gryfinie” Spółka z o.o. W roku 2013 
akcja objęła 4 gminy powiatu gryfińskiego: Stare Czarnowo 
(badania odbywały się w Kołbaczu), Widuchowa, Chojna 
i Banie. Projekt będzie kontynuowany w roku 2014 w pozo-
stałych gminach powiatu.

W ramach zawartych umów Zarządu Powiatu Gryfiń-
skiego z Domem Lekarskim S.A. i Spółką z o.o. „Szpital 
Powiatowy w Gryfinie”, w roku 2013 dokonano następu-
jących zmian:
 • w umowie sprzedaży udziałów z dnia 4 kwietnia 2012 r. 

Zarząd Powiatu na wniosek wspólnika Dom Lekarski S.A. 
wyraził zgodę na połączenie w jeden okres rozliczenio-
wy lat 2012 i 2013 r. zobowiązań wynikających z Planu 
Inwestycyjnego, stanowiącego integralną część umowy 
sprzedaży udziałów,

 • w umowie Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 
z dnia 15 marca 2012 r. dokonano zmian, które były 
wynikiem objęcia nowoutworzonych udziałów zarówno 
przez Powiat Gryfiński jak i Dom Lekarski S.A., w wyniku 
czego zwiększeniu uległ kapitał zakładowy Spółki,

 • w umowie dzierżawy majątku ruchomego i nierucho-
mości z dnia 6 kwietnia 2012 r. na prośbę Prezesa Zarzą-
du Spółki z o.o. „Szpital Powiatowy w Gryfinie” zmianie 
uległ tryb i okres wnoszenia czynszu za dzierżawiony 
majątek.

Inwestycje sprzętowe w szpitalu realizowane przez Dom 
Lekarski S.A.:

W 2013 r. wyposażono „Szpital Powiatowy w Gryfinie” 
Spółka w z o.o. w:
 • lampę operacyjną Sim Led,
 • aparat do znieczulania Fabius GS Premium, 
 • aparat cyfrowy RTG Philips DuraDiagnost Compact,
 • aparat RTG tzw. ramię „C”,
 • respiratory: domowy transportowy Oxylog 3000 plus,
 • USG Philips iU 22XMatrix , wykonujący badania w tech-

nice 4D,
 • diatermie elektrochirurgiczną,
 • system holterowski EKF, zestaw wysiłkowy,
 • kardiomonitor Infnity Delta,
 • defibrylator przenośny,
 • kardiotogograf.

Nowoczesny aparat do znieczulania

Ponadto Dom Lekarski S.A. wniósł następujący sprzęt: ssaki 
elektryczne oraz pompy infuzyjne jedno- i dwustrzykaw-
kowe.

Dofinansowano z budżetu Powiatu Gryfińskiego:
 • Powiatowy Konkurs Wiedzy o HIV/AIDS organizowany 

przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie,
 • zakup filmów na DVD dla Poradni Psychologiczno-

-Pedagogicznej w celu przeprowadzenia we wszystkich 
zainteresowanych szkołach i jednostkach edukacyjno-
-oświatowych na terenie powiatu gryfińskiego prelekcji, 
wykładów na temat profilaktyki używek i psychopro-
filaktyki. Tytuły zakupionych pozycji to: „Zakochanie 
i co dalej…”, „Dziękuję – nie biorę”, „Dziękuję – nie piję”, 
„Anoreksja i bulimia”, „Powstrzymać agresję”, „Żyję bez 
ryzyka AIDS”, „Media i przemoc”.

Z budżetu Powiatu Gryfińskiego dofinansowano  
zadania:
 • Inscenizacja historyczna upamiętniająca wkopanie I słu-

pa granicznego w Czelinie – Gmina Mieszkowice,
 • 7. Gryfiński Festiwal Miejsc i Podróży Włóczykij, Gry-

fińskie Rajdy Rowerowe – Stowarzyszenie Republika 
Międzyodrza,

 • 5. Festiwal Małych Form Tanecznych Jesienna Scena 
Tańca, projekt muzyczny Brzmienie Ósemki – Gryfiński 
Dom Kultury,

 • XII Festiwal Piosenki Angielskiej EYE – Zespół Szkół 
w Widuchowej,

 • Kałamarz i ośla ławka – cykl imprez dla młodzieży 
poświęcony historii szkół w powiecie gryfińskim oraz 
wydanie V tomu Rocznika Chojeńskiego – Stowarzysze-
nie Historyczno-Kulturalne Terra Incognita w Chojnie,

 • Cienie zapomnianych kultur – Stowarzyszenie Spichlerz 
Sztuki w Kołbaczu,

 • Gala Boksu im. Jana Brodowiaka – Klub Bokserski Garda,
 • V Runda Międzynarodowych Mistrzostw Polski Zachod-

niej w Motocrossie – Klub Motorowy Chojna,
 • Troskliwy Powiat – Bezpieczna Natura – Zachodniopo-

morskie Stowarzyszenie Jazdy Polskiej, 
 • Międzynarodowy Festiwal Piłki Nożnej – Gryfino Cup 

2013, Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej U11 Lajkonik 
– UKS Energetyk Junior,

 • Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektu-
alną oraz Integracyjne Zawody Pływackie Osób Niepeł-
nosprawnych – Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób 
z Upośledzeniem Umysłowym, Koło w Gryfinie,

 • Półfinał i Finał Pucharu Związku Piłki Ręcznej w Polsce 
Chłopców, Ogólnopolskie Regaty Kajakowe z okazji Dni 

Gryfina – KS Energetyk,
 • Organizacja obchodów 750-lecia kościoła w Moryniu, 

III Maraton Rowerowy MTB 20Coolbike, Piknik Crosso-
wy RAKoTEST – Parafia Rzymskokatolicka pw. Ducha 
Świętego w Moryniu,

 • Rowerem po przygody – odkrywanie tajemnic powiatu 
gryfińskiego – UKS Orlik Trzcińsko-Zdrój,

 • XIX edycja Gryfińskiej Amatorskiej Ligi Koszykówki Old-
bojów – SKF Gryfińskie Ligi Amatorskie,

 • Otwarte Mistrzostwa Gryfina w Pływaniu oraz Mistrzo-
stwa Szkół Podstawowych Powiatu Gryfińskiego – UKP 
Marlin Gryfino,

 • Dolnoodrzańska Liga Mistrzów – KS Łabędź Widuchowa,
 • Turniej Przyjaciół Dzieci z Domu Dziecka w Trzcińsku-

-Zdroju – Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Domu 
Dziecka w Trzcińsku-Zdroju.

Nowy, cyfrowy aparat RTG
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OPIEKA SPOŁECZNA

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie  
(www.pcpr-gryfino.pl) prowadzi:
 • Ośrodek Informacji dla Osób Niepełnosprawnych 

w Chojnie z punktami wyjazdowymi w Cedyni i Miesz-
kowicach.

 • Mieszkania Chronione w Chojnie, w których obecnie 
mieszka 6 byłych wychowanków rodzin zastępczych 
i placówek opiekuńczo-wychowawczych.

 • Ośrodek Pomocy Ofiarom Przestępstw, w ramach któ-
rego odbywają się dyżury psychologa i prawnika oraz 
świadczona jest profesjonalna pomoc ofiarom prze-
stępstw. 

 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej, w ramach którego 
funkcjonuje hostel dla ofiar przemocy w rodzinie. 

 • Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełno-
sprawności, który wydaje rocznie ok. 1700 orzeczeń 
o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

 • W 2013 r. uruchomiono dyżury mediatora rodzinnego.

Realizowane projekty: 
 • „Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie 

gryfińskim” (EFS POKL), wartość: 1 685 714,20 zł
 • „Aktywny samorząd” – wykorzystane środki PFRON: 

227 255,16 zł
 • „Program wyrównywania różnic między regionami II” – 

przyznane środki PFRON: 328 000,00 zł
 • Programy finansowane przez Ministerstwo Pracy i Poli-

tyki Społecznej:
 • „Resortowy program wspierania rozwoju rodziny i pie-

czy zastępczej na rok 2013”: 64 533,00 zł,
 • „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastęp-

czej”: 32 040,72 zł
 • Dofinansowanie zadań publicznych w ramach dotacji 

celowej dla samorządu terytorialnego (organ zlecający: 
wojewoda zachodniopomorski): 

 • program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców prze-
mocy: wartość 21 000,00 zł (zajęcia ukończyło 14 osób 

stosujących przemoc w rodzinie).
 • „Ośrodek Pomocy Ofiarom Przestępstw” – program 

finansowany z projektu Ministerstwa Sprawiedliwości 
w kwocie 10 800,00 zł z przeznaczeniem na wynagro-
dzenia prawnika i psychologa.

Powiat Gryfiński otrzymał w roku 2013 kwotę 
1 397 516,00 zł na realizację zadań z zakresu rehabilitacji 
społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych finan-
sowanych przez PFRON:

Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej (kwoty prze-
znaczone na poszczególne zadania ustalone są w oparciu 
o posiadane środki z uwzględnieniem zainteresowania 
zarówno pracodawców jak i osób niepełnosprawnych 
zgłoszone przez PUP):
 • finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania 

zawodowego osób niepełnosprawnych – 2 532,00 zł,
 • przyznawanie osobom niepełnosprawnym jednorazo-

wych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej 
lub rolniczej – 32 000,00 zł,

 • finansowanie wydatków na instrumenty i usługi rynku 
pracy na rzecz osób niepełnosprawnych – 15 273,00 zł

Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej:
 • sport, rekreacja i turystyka osób niepełnosprawnych – 

56 225,00 zł, 
 • likwidacja barier architektonicznych, w komunikowaniu 

się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrze-
bami osób niepełnosprawnych – 118 960,00 zł,

 • zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty orto-
pedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom 
niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów 
– 212 859,00 zł,

 • zlecenie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i spo-
łecznej osób niepełnosprawnych – 62 600,00 zł (zadanie 
realizowały dwa stowarzyszenia: PSOUU Koło w Gryfinie 
i Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 

„Promyk” w Goszkowie),
 • turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych – 

106 879,00 zł,
 • usługi tłumacza migowego lub tłumacza przewodnika – 

6 000,00 zł

Finansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęcio-
wej ze środków PFRON 
Maksymalne dofinansowanie wyniosło 90% kosztów dzia-
łalności WTZ tj. 784 188,00 zł w tym:
 • WTZ w Gryfinie – 340 308,00 zł,
 • WTZ w Goszkowie – 443 880,00 zł, 
 • 10% – udział własny Powiatu.

Inwestycje:
 • wykonanie przepompowni przy budynku Centrum Pla-

cówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Chojnie w celu 
zabezpieczenia przed zalaniem w przypadku ulewnych 
deszczy – 41 961,47 zł,

 • remont kotła w Domu Pomocy Społecznej w Mory-
niu – 54 794,79 zł (na realizację tego zadania uzyskano 
dofinansowanie wysokości 27 397,37 zł w ramach Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej),

 • Powiat Gryfiński przekazał Polskiemu Stowarzyszeniu na 
Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gry-
finie dotację w wysokości 250 000,00 zł na realizację 
zadania pn. „Termomodernizacja i docieplenie budynku 
przeznaczonego na potrzeby osób niepełnosprawnych 
przy ul. Szczecińskiej 33 w Gryfinie”, 

 • podpisano umowę z PFRON o dofinansowanie zaku-
pu mikrobusów przystosowanych do przewozu osób 
niepełnosprawnych. Samochody zostaną przekazane: 
Stowarzyszeniu „Pod Dębami” prowadzącego DPS 
w Dębcach, Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Sama-
rytanek Krzyża Chrystusowego z siedzibą w Niegowie, 
prowadzącego DPS w Moryniu, Gminie Gryfino oraz 
Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych „Promyk”, 
prowadzącego WTZ w Goszkowie.

W maju, podczas uroczystej gali w Pałacu Prezydenc-
kim Warszawie, prezydent Bronisław Komorowski wraz 
z małżonką wyróżnił Powiat Gryfiński za udział w konkursie 
„Dobry Klimat dla Rodziny”, którego głównym celem było 
upowszechnienie inicjatyw mogących stać się inspiracją 
i wzorem dla innych samorządów.

Starosta Gryfiński podczas gali konkursu „Dobry Klimat dla Rodziny”. 
Na zdjęciu z aktorem m.in. serialu Rodzinka.pl Maciejem Musiałem

Podpisanie umowy z PFRON

POMOC BEZROBOTNYM
Powiatowy Urząd Pracy prowadzi działania aktywizujące 
osoby pozostające bez zatrudnienia. W 2013 r. bezrobot-
ni mieszkańcy powiatu gryfińskiego skorzystali z dotacji, 
staży, szkoleń i wsparcia psychologiczno-doradczego 
w ramach projektów:
 • „Kobieta – atrakcyjny pracownik”– projekt skierowany 

do bezrobotnych kobiet z wykształceniem min. zawodo-
wym, a w szczególności kobiet, które po przerwie zwią-
zanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka nie podjęły 
zatrudnienia (finansowanie ze środków EFS POKL),

 • „Młody przedsiębiorca” – projekt skierowany do bezro-
botnych do 25 roku życia zainteresowanych uruchomie-
niem własnej firmy (finansowanie EFS POKL),

 • „Młodzi aktywni” – projekt skierowany do bezrobotnych 
kobiet w wieku poniżej 30 lat, a w szczególności bez 
doświadczenia zawodowego z wykształceniem min. 
zawodowym, zamieszkujących wieś (finansowanie ze 
środków EFS POKL),

 • „Kwalifikacje drogą do sukcesu” – projekt systemowy 
skierowany do osób bezrobotnych (finansowanie ze 
środków EFS),

 • „Start dla młodych 2013” – II edycja – program spe-
cjalny dla przedsiębiorczych osób bezrobotnych, które 

nie ukończyły 30 roku życia (finansowanie ze środków 
Ministra Pracy i Polityki Społecznej),

 • „Dźwignia przedsiębiorczości” – program skierowany do 
przedsiębiorczych osób bezrobotnych oraz pracodaw-
ców tworzących nowe miejsca pracy (finansowanie ze 
środków Ministra Pracy i Polityki Społecznej),

 • „Junior – program aktywizacji zawodowej absolwentów 
niepełnosprawnych” (finansowanie ze środków PFRON).

W maju, w Gryfinie odbyły się dwudniowe Polsko-Niemiec-
kie Spotkania Branżowe „Przedsiębiorczość i Praca” zorga-
nizowane przez Powiatowy Urząd Pracy przy współudziale 
Starostwa Powiatowego w Gryfinie oraz Wojewódzkiego 
Urzędu Pracy w Szczecinie, przy wsparciu Unii Europejskiej 
w ramach grantu EURES Odra-Oder 2012–2013. 

W wydarzeniu tym wzięło udział 32 wystawców (firm, 
agencji pracy, konsultantów), głównie z powiatu gryfińskie-
go, ale także z sąsiednich powiatów, jak również pracodaw-
cy niemieccy. 

W ramach polsko-niemieckiej współpracy gospodarczej, 
w dniach 1–2 czerwca, 19 przedsiębiorców z powiatu gry-
fińskiego uczestniczyło w targach INKONTAKT w Schwedt. 

Powiat dofinansował 50% kosztów udziału przedsiębiorców 
w targach, w łącznej kwocie 3 000,00 zł.

Polsko-Niemieckie Spotkania Branżowe w Gryfinie
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POWIAT 

GRYFIŃSKI
stare  

cZarnowomoryńmiesZkowiceGryfinochojnacedyniabanie
trZcińsko-

-ZdrÓj widuchowa

ZarZąd powiatu w Gryfinie

rada powiatu w Gryfinie

Arkadiusz  
Augustyniak

Piotr Bugajski Ewa Dudar Wojciech  
Fedorowicz

Jan Gładkow Zbigniew  
Głąbała

Leszek 
Jackiewicz

Henryk  
Kaczmar

Wiceprzewodniczący

Andrzej  
Szelążek 

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

Wojciech Konarski 
Starosta Gryfiński

Wojciech Konarski 
Starosta Gryfiński

Jerzy Miler
Wicestarosta Gryfiński

Jerzy Miler
Wicestarosta Gryfiński

Roman Rataj 
Członek Zarządu 

Powiatu

Izabela Świderek 
Skarbnik Powiatu

Jan Gładkow 
Członek Zarządu 

Powiatu

Jan Podleśny 
Członek Zarządu 

Powiatu

Barbara Rawecka 
Sekretarz Powiatu

BEZPIECZEŃSTWO
Na przykładzie zderzenia autokaru z lokomotywą na prze-
jeździe kolejowym, w czerwcu przeprowadzona została 
pozoracyjna akcja ratunkowa zgrywająca służby ratunkowe 
funkcjonujące na terenie powiatu. W ćwiczeniach udział 
wzięły jednostki państwowej i ochotniczej straży pożarnej, 
pogotowia ratunkowego oraz policji. W ramach struktur 
zarządzania kryzysowego w akcji uczestniczyli również 
wicestarosta gryfiński, przedstawiciele Wydziału Zarządza-
nia Kryzysowego Starostwa Powiatowego oraz Gminnego 
Centrum Zarządzania Kryzysowego.

W ramach programu Interreg IVA „Stworzenie polsko-nie-
mieckiego systemu zwalczania zanieczyszczeń o dużej 
powierzchni na Odrze oraz zwalczanie skutków innych 
zagrożeń na obszarze przygranicznym w ramach progra-
mu operacyjnego Celu 3” we wrześniu, w Zatoni Dolnej 
(gm. Chojna) odbyły się ćwiczenia polskich i niemieckich 
państwowych oraz ochotniczych straży pożarnych. Ćwi-
czenia pozwoliły strażakom na praktyczne zapoznanie się 
ze sprzętem nabytym dzięki środkom finansowym uzyska-
nym z programu oraz sprawdzenie efektywności procedur 
współdziałania między jednostkami obu krajów.

20.06.2013 r. w Szczecinie Komendant Wojewódzki Policji, 
Starosta Gryfiński oraz Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino 
podpisali list intencyjny w sprawie podjęcia działań doty-
czących budowy nowej siedziby Komendy Powiatowej 
Policji w Gryfinie przy ul. Łużyckiej. 

Dofinansowano z budżetu Powiatu:
 • Eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy 

Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”, organizo-
wane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży 
Pożarnej w Gryfinie,

 • Powiatowe obchody Dnia Strażaka.

Przeprowadzono eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego 
Konkursu Plastycznego pod hasłem „Twoja wiedza i czujka 
czadu w domu – tlenek węgla nic złego nie zrobi nikomu” 
oraz ufundowano nagrody rzeczowe dla laureatów.

Składy komisji Rady Powiatu w Gryfinie

Kierownictwo Starostwa

komisja rewizyjna 
1. Robert Pankratow - przewodniczący
2. Andrzej Szelążek
3. Eugeniusz Stachera
4. Arkadiusz Augustyniak
5. Labib Zair

komisja spraw społecznych
6. Arkadiusz Augustyniak - przewodniczący
7. Alicja Kordylasińska
8. Jan Podleśny 
9. Leszek Jackiewicz
10. Zbigniew Głąbała

komisja ochrony cywilnej, Zagrożeń  
nadzwyczajnych i administracji Zespo-
lonej 
11. Sławomir Terebecki - przewodniczący 
12. Roman Rataj 
13. Jan Gładkow
14. Ewa Dudar
15. Piotr Bugajski 

komisja budżetu i Gospodarki 
16. Rafał Mucha - przewodniczący 
17. Henryk Kaczmar
18. Jerzy Zgoda
19. Ryszard Niedźwiecki 
20. Wojciech Fedorowicz
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