
Szanowne Panie, Panowie
Szanowni Mieszkańcy Powiatu Gryfińskiego,

tradycyjnie na Wasze ręce składamy sprawozdanie z najważniej-
szych, spośród wielu zadań, jakie Powiat realizował w ciągu ostat-
nich 4 lat. Informację o zadaniach zakończonych, ale również o roz-
poczętych, które wymagają kontynuacji, a niewątpliwie wpływają na 
lepszą jakość życia mieszkańców. 

Najpierw jednak, dziękuję za Wasz osobisty udział i złożone pod-
pisy pod apelem w sprawie przyszłości i rozwoju Elektrowni Dol-
na Odra – największego pracodawcy w powiecie gryfińskim. Dzięki 
wspólnemu działaniu i Waszemu osobistemu oraz różnych środo-
wisk zaangażowaniu udało się nam uzyskać zapewnienia i gwaran-
cje od Rządu i kierownictwa koncernu, co do dalszego funkcjono-
wania i przyszłości ZEDO. 

Dla nas każdy zakład pracy jest ważny, od zakładów usług fryzjer-
skich po tak duży, jak Elektrownia Dolna Odra. W okresie 4 lat zawar-
tych zostało 260 umów z przedsiębiorcami na refundację kosztów 
utworzenia stanowisk pracy, w ramach których utworzono 287 sta-
nowisk. Udzielono wsparcia dla 771 osób na rozpoczęcie własnej 
działalności gospodarczej. 

Myśląc o osobach niepełnosprawnych, wykluczonych z ryn-
ku pracy, utworzyliśmy wraz ze stowarzyszeniem „Promyk” pierw-
szą w powiecie spółdzielnię socjalną dla osób niepełnosprawnych 
w Goszkowie. Powiat realizuje także projekt pn. „Minimalizacja 
wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim”, w którym na 
zasadzie partnerstwa uczestniczy 6 gmin. 

Największą część budżetu, ok. 30%, przeznaczamy na oświatę. 
Zaowocowało to również wieloma inwestycjami w obiekty szkolne 
i sportowe. Powiat realizuje projekt wspomagający proces eduka-
cyjny i wychowawczy we wszystkich typach szkół i przedszkolach 
funkcjonujących w gminach. 

Zrobiliśmy daleki krok naprzód w poprawie jakości usług medycz-
nych. Nasz szpital korzysta dziś z nowego i nowoczesnego sprzętu 
za ponad 2 mln zł. W całym powiecie przeprowadziliśmy tzw. Białe 
soboty, zwiększając dostęp mieszkańców do lekarzy specjalistów. 
Znamy słabe i mocne punkty tej dziedziny, stąd nastąpiły przygoto-
wania do rozbudowy szpitala. Nawiązano dialog kierownictwa szpi-
tala z pacjentami, aby eliminować błędy.

Naszym priorytetem pozostała budowa i remonty dróg, których 
mamy ok. 630 km. Konsekwentnie je modernizujemy, wydając na 
nie średnio 10 mln zł rocznie. Korzystamy ze wszystkich dostępnych 
źródeł finansowania.

Nasze finanse są stabilne, choć spłacamy niemałe kwoty z kredy-
tów i obligacji zaciągniętych w latach 2004-2006. Nasze dochody 
i wydatki zamykają się kwotą ok. 72 mln zł, z których utrzymujemy 
szkoły, Domy Pomocy Społecznej, Domy Dziecka, Powiatową Straż 
Pożarną, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, pieczę zastępczą, 
Powiatowy Urząd Pracy, zasiłki dla bezrobotnych oraz drogi. 
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INWESTYCJE DROGOWE
Z buDżETu POWIATu GRYfIŃSKIEGO SfINANSOWANO lub DOfINANSOWANO NASTę-
PuJąCE INWESTYCJE DROGOWE:
GMINA bANIE:
 • przebudowa drogi Babinek–Lubanowo (2011) 

koszt: 1 300 000,00 zł (100% Powiat Gryfiński),
 • budowa chodnika w m. Kunowo (2011) 

koszt:185 000,00 zł (50% Powiat Gryfiński, 50% Gmina 
Banie),

 • poprawa systemu odwodnienia skrzyżowania w m. 
Górnowo (2012) 
koszt: 60 000,00 zł (100% Powiat Gryfiński),

Skrzyżowanie w Górnowie przed remontem

Skrzyżowanie w Górnowie po remoncie

 • poprawa systemu odwodnienia skrzyżowania w m. 
Sosnowo (2012)  
koszt: 12 000,00 zł (50% Powiat Gryfiński, 50% Gmina 
Banie),

 • przebudowa drogi Baniewice–Chojna (2013) 
koszt: 910 000,00 zł (50% Powiat Gryfiński, 50% Urząd 
Marszałkowski),

 • przebudowa drogi Banie–Dłużyna (2013), 
koszt: 500 000,00 zł (65% Powiat Gryfiński, 35% Gmina 
Banie).

GMINA CEDYNIA:
 • remont łuku drogi w m. Piasek (2011) 

koszt: 20 000,00 zł (50% Gmina Cedynia, 50% Powiat 
Gryfiński),

 • budowa chodnika w m. Piasek (2011)  
koszt: 190 000,00 zł (50% Gmina Cedynia, 50% Powiat 
Gryfiński),

 • remont nawierzchni ul. Kościuszki w Cedyni (2012) 
koszt: 50 000,00 zł (100% Powiat Gryfiński),

 • przebudowa drogi do Niesułowa (2014) 
koszt: 234 000,00 zł (100% Powiat Gryfiński).

Przebudowa drogi do Niesułowa przed remontem

Przebudowa drogi do Niesułowa po remoncie

GMINA CHOJNA:
 • projekt kanalizacji deszczowej w ciągu ulic: Jagielloń-

skiej, Słowiańskiej i Żółkiewskiego w Chojnie, program 
inwestycyjny (2011) 
koszt: 55 000,00 zł (100% Powiat Gryfiński),

 • przebudowa ulic Żółkiewskiego i Dworcowej w Chojnie 
(2012) 
koszt: 2 000 000,00 zł (50% Powiat Gryfiński, 30% 
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, 20% Gmina 
Chojna),

Ulice Żółkiewskiego i Dworcowa po remoncie
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 • przebudowa drogi dojazdowej do Urzędu Pracy/ 
Wydziału Komunikacji w Chojnie (2012) 
koszt: 60 000,00 zł (100% Powiat Gryfiński),

 • remont gruntowego odcinka ul. Jodłowej w Chojnie 
(2012) 
koszt: 45 000,00 zł (100% Powiat Gryfiński),

 • przebudowa chodnika w Krzymowie (2012) 
koszt: 190 000,00 zł (50% Powiat Gryfiński, 50% Gmina 
Chojna),

 • modernizacja odwodnienia w Krzymowie (2012) 
koszt: 40 000,00 zł (50% Powiat Gryfiński, 50% Gmina 
Chojna),

 • przebudowa ulic Słowiańskiej i Jagiellońskiej w Chojnie 
(2013) 
koszt: 3 200 000,00 zł (30% Powiat Gryfiński, 20% Gmi-
na Chojna, 50%  Narodowy Program Przebudowy Dróg 
Lokalnych),

Ulica Słowiańska po remoncie

 • przebudowa ul. Łąkowej w Chojnie (2014) 
koszt: 256 000,00 zł (70% Powiat Gryfiński, 30% Gmina 
Chojna),

 • przebudowa chodnika na ul. Wilsona w Chojnie (2014) 
koszt: 150 000,00 zł (70% Powiat Gryfiński, 30% Gmina 
Chojna),

 • modernizacja nawierzchni dróg Chojna–Brwice, Choj-
na–Lisie Pole (2014) 
koszt: 475 000,00 zł (70% Powiat Gryfiński, 30% Gmina 
Chojna).

GMINA GRYfINO:
 • budowa drogi Bartkowo–Gajki (2011) 

koszt: 2 050 000,00 zł (50% Powiat Gryfiński, 50% Urząd 
Marszałkowski),

 • odwodnienie drogi Bartkowo–Gajki (2011) 
koszt: 50 000,00 zł (100% Powiat Gryfiński),

 • modernizacja odwodnienia ulic 9 Maja i Armii Krajowej 
w Gryfinie (2011)  
koszt: 40 000,00 zł (100% Powiat Gryfiński),

 • remont nawierzchni drogi nr 1360Z – przejście przez m. 
Zaborze (2012) 
koszt: 480 000,00 zł (100% Powiat Gryfiński),

 • przebudowa parkingu przy urzędzie Starostwa Powiato-
wego w Gryfinie (2012) 
koszt: 230 000,00 zł (100% Powiat Gryfiński),

 • przebudowa łącznika drogi Gryfino–Linie w m. Dołgie 
(2012) 
koszt: 130 000,00 zł (100% Powiat Gryfiński),

Droga w Dołgiach przed przebudową

Droga w Dołgiach po przebudowie

 • przebudowa drogi Gryfino–Linie (2013), 
koszt: 230 000,00 zł (100% Powiat Gryfiński),

 • przebudowa ciągu pieszego w Gryfinie, ul. Mickiewicza 
(2013)  
koszt robót: 175 000,00. zł (100% Powiat Gryfiński),

 • przebudowa drogi Gryfino–Linie (2014) 
koszt: 428 000,00 zł (100% Powiat Gryfiński),

 • przebudowa chodnika w m. Gardno (2014) 
koszt: 66 000,00 zł (100% Powiat Gryfiński),

Chodnik w Gardnie przed przebudową

Chodnik w Gardnie po przebudowie

 • przebudowa ulic Kolejowej i 9 Maja w Gryfinie (2014) 
koszt: 26 000,00 zł (100% Powiat Gryfiński),

 • remont drogi w m. Szczawno (2014) 
koszt: 30 000,00 zł (100% Powiat Gryfiński).

GMINA MIESZKOWICE:
 • remont nawierzchni ul. Moryńskiej w Mieszkowicach 

(2011) 
koszt: 38 000,00 zł (100% Powiat Gryfiński),

 • przebudowa chodnika w m. Czelin (2011)  
koszt: 83 000,00 zł (50% Gmina Mieszkowice, 50% 
Powiat Gryfiński),

 • modernizacja nawierzchni drogi Mieszkowice–Czelin 
(2011)  
koszt: 200 000,00 zł (60% Powiat Gryfiński, 40% Gmina 
Mieszkowice),

 • przebudowa chodnika w m. Goszków (2012) 
koszt: 70 000,00 zł (50% Powiat Gryfiński, 50% Gmina 
Mieszkowice),

 • przebudowa chodnika w m. Troszyn (2012) 
koszt: 40 000,00 zł (50% Powiat Gryfiński, 50% Gmina 
Mieszkowice),

 • przebudowa chodnika na ul. Odrzańskiej w Mieszkowi-
cach (2012) 
koszt: 40 000,00 zł (50% Powiat Gryfiński, 50% Gmina 
Mieszkowice)

 • przebudowa ciągu pieszo-jezdnego na ul. Moryńskiej 
w Mieszkowicach (2012) 
koszt. 70 000,00 zł (50% Powiat Gryfiński, 50% Gmina 
Mieszkowice)

 • przebudowa chodnika w m. Czelin (2012) 
koszt: 40 000,00 zł (50% Powiat Gryfiński, 50% Gmina 
Mieszkowice),

 • modernizacja nawierzchni drogi w m. Troszyn (2013), 
koszt: 250 000,00 zł (72% Powiat Gryfiński, 28% Gmina 
Mieszkowice),

Droga w Troszynie przed modernizacją

Droga w Troszynie po modernizacji

 • przebudowa ciągów pieszych w miejscowościach: 
Goszków, Sitno, Czelin (2013),  
łączny koszt robót: 200 000,00 zł (50% Powiat Gryfiński, 
50% Gmina Mieszkowice),

 • przebudowa ul. Dworcowej w Mieszkowicach (2014) 
koszt: 2 700 000,00 zł (50% Zachodniopomorski Urząd 
Wojewódzki, 25% Powiat Gryfiński, 25% Gmina Miesz-
kowice)

Przebudowa ul. Dworcowej w Mieszkowicach 
w trakcie remontu

 • modernizacja nawierzchni drogi Mieszkowice–Czelin 
(2014) 
koszt: 150 000,00 zł (68% Powiat Gryfiński, 32% Gmina 
Mieszkowice),

Modernizacja nawierzchni drogi Mieszkowice – Czelin 
przed remontem

Modernizacja nawierzchni drogi Mieszkowice 
– Czelin po remoncie

 • budowa chodnika w m. Wierzchlas (2014) 
koszt: 36 000,00 zł (50% Powiat Gryfiński, 50% Gmina 
Mieszkowice),

 • budowa chodnika w m. Kłosów (2014) 
koszt: 40 000,00 zł (50% Powiat Gryfiński, 50% Gmina 
Mieszkowice),

 • budowa chodnika w m. Kurzycko (2014) 
koszt: 53 000,00 zł (50% Powiat Gryfiński, 50% Gmina 
Mieszkowice),

 • wzmocnienie drogi w m. Kłosów (2014) 
koszt: 10 000,00 zł (50% Powiat Gryfiński, 50% Gmina 
Mieszkowice),

 • budowa ciągu pieszo-jezdnego na ul. Moryńskiej 
w Mieszkowicach (2014) 
koszt: 43 000,00 zł (50% Powiat Gryfiński, 50% Gmina 
Mieszkowice).
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GMINA MORYŃ:
 • remont ulic Wiśniowej i Sadowej w Moryniu (2011) 

koszt: 75 000,00 zł (50% Powiat Gryfiński, 50% Gmina 
Moryń),

 • modernizacja drogi w m. Przyjezierze (2011)  
koszt: 80 000,00 zł (64% Powiat Gryfiński, 36% Gmina 
Moryń),

 • remont chodnika w m. Dolsko (2011) 
koszt: 14 000,00 zł (50% Powiat Gryfiński, 50% Gmina 
Moryń),

 • remont chodnika w ciągu ul. Szerokiej w Moryniu 
(2011)  
koszt: 22 000,00 zł (50% Powiat Gryfiński, 50% Gmina 
Moryń)

 • przebudowa chodnika na ul. Lipowej w Moryniu (2012) 
koszt: 8 000,00 zł (50% Powiat Gryfiński, 50% Gmina 
Moryń),

 • przebudowa chodnika na ul. Rynkowej w Moryniu 
(2012) 
koszt: 50 000,00 zł (50% Powiat Gryfiński, 50% Gmina 
Moryń),

 • przebudowa chodnika w m. Przyjezierze (2012) 
20 000,00 zł (50% Powiat Gryfiński, 50% Gmina Moryń),

 • przebudowa ciągów pieszych w Moryniu (ul. Rynkowa) 
i Starym Objezierzu (2013), 
łączny koszt robót: 80 000,00 zł (50% Powiat Gryfiński, 
50% Gmina Moryń),

 • budowa chodnika w m. Stare Objezierze (2014) 
koszt: 57 000,00 zł (50% Powiat Gryfiński, 50% Gmina 
Moryń),

Budowa chodnika w Starym Objezierzu przed remontem

Budowa chodnika w Starym Objezierzu po remoncie

 • budowa chodnika w m. Przyjezierze (2014) 
koszt: 23 000,00 zł (50% Powiat Gryfiński, 50% Gmina 
Moryń),

 • modernizacja nawierzchni drogi Witnica – Wisław 
(2014) 
koszt: 138 901,69 zł (65% Powiat Gryfiński, 35% Gmina 
Moryń).

GMINA STARE CZARNOWO:
 • remont chodnika na ul. Szczecińskiej w Starym Czar-

nowie (2012) 
koszt: 390 000,00 zł (60% Powiat Gryfiński, 40% Gmina 
Stare Czarnowo),

 • przebudowa drogi Szczecin–Binowo (2013), 
koszt: 280 000,00 zł (254 000,00 zł Powiat Gryfiński, 26 
000,00 zł Gmina Stare Czarnowo),

 • przebudowa drogi Szczecin–Binowo (2014) 
koszt: 345 000,00 zł (100% Powiat Gryfiński).

Przebudowa drogi Szczecin–Binowo w trakcie remontu

GMINA TRZCIŃSKO-ZDRÓJ:
 • remont nawierzchni drogi dojazdowej do kopalni w m. 

Chełm Górny (2011) 
koszt: 120 000,00 zł (50% Powiat Gryfiński, 50% Kopal-
nia Chełm Górny),

 • remont poboczy na odcinku: Witnica–Chełm Górny 
(2011)  
koszt: 100 000,00 zł (50% Powiat Gryfiński, 50% Kopal-
nia Chełm Górny),

 • przebudowa drogi Trzcińsko-Zdrój–Warnice (2011) 
koszt: 7 000 000,00 zł (53% Powiat Gryfiński, 41%  
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, 6% Gmina 
Trzcińsko-Zdrój)

Droga Trzcińsko-Zdrój–Warnice po przebudowie

 • przebudowa chodnika w m. Gogolice (2012) 
koszt: 40 000,00 zł (50% Powiat Gryfiński, 50% Gmina 
Trzcińsko-Zdrój),

 • przebudowa chodnika w m. Chełm Dolny (2012) 
koszt: 40 000,00 zł (50% Powiat Gryfiński, 50% Gmina 
Trzcińsko-Zdrój),

 • przebudowa chodnika w m. Ostrzeszów (2012) 
40 000,00 zł (50% Powiat Gryfiński, 50% Gmina Trzciń-
sko-Zdrój),

 • poprawa systemu odwodnienia ul. Cmentarnej 
w Trzcińsku-Zdroju (2012) 
koszt. 40 000,00 zł (50% Powiat Gryfiński, 50% Gmina 
Trzcińsko-Zdrój),

 • przebudowa ciągów pieszych w miejscowościach 
Stołeczna i Chełm Dolny (2013) 
łączny koszt robót: 80 000,00 zł (50% Powiat Gryfiński, 
50% Gmina Trzcińsko-Zdrój),

 • przebudowa chodnika w ciągu ul. Kościuszki w Trzciń-
sku-Zdroju (2014) 
koszt: 170 000,00 zł (50% Powiat Gryfiński, 50% Gmina 
Trzcińsko-Zdrój),

 • przebudowa drogi Trzcińsko-Zdrój–Gogolice (2014) 
koszt: 400 000,00 zł (63% Powiat Gryfiński, 37% Gmina 
Trzcińsko-Zdrój).

GMINA WIDuCHOWA:
 • przebudowa drogi nr 1381Z na odcinku Widuchowa 

PKP–Bolkowice (2012) 
koszt: 333 000,00 zł (100% Powiat Gryfiński),

 • stabilizacja gruntowej nawierzchni ul. Nadodrzańskiej 
w Widuchowej (2012) 
koszt: 60 000,00 zł (50% Powiat Gryfiński, 50% Gmina 
Widuchowa),

 • przebudowa drogi Wilcze–Żelechowo (2014) 
koszt: 780 000,00 zł (100% Powiat Gryfiński),

Przebudowa drogi Wilcze–Żelechowo w trakcie remontu

 • remont nawierzchni ul. Nadodrzańskiej w Widuchowej 
(2014) 
koszt: 16 000,00 zł (100% Powiat Gryfiński).

OŚWIATA
Obecnie Powiat Gryfiński jest organem prowadzącym dla pięciu jednostek oświatowych:

ZESPÓł SZKÓł PONADGIMNAZJAlNYCH 
W CHOJNIE, W SKłAD KTÓREGO WCHODZą:
 • Liceum Ogólnokształcące (profile: ogólny, humani-

styczno-dziennikarski, matematyczno-ekonomiczny, 
społeczno-wojskowy);

 • Technikum Zawodowe (zawody: technik informatyk, 
technik hotelarstwa, technik budownictwa, technik 
żywienia i usług gastronomicznych);

 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa (zawody: mechanik 
pojazdów samochodowych, monter zabudowy i robót 
wykończeniowych w budownictwie, stolarz oraz klasa 
wielozawodowa);

 • Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych.

ZESPÓł SZKÓł PONADGIMNAZJAlNYCH NR 2 
W GRYfINIE, W SKłAD KTÓREGO WCHODZą:
 • Liceum Ogólnokształcące (profile: ogólny, humani-

styczny, humanistyczno-medialny, lingwistyczno-
-medyczny, lingwistyczno-turystyczny, matema-
tyczno-techniczny, kosmetyczno-rehabilitacyjny, 
przyrodniczy, ścisły);

 • Technikum Zawodowe (zawody: technik ekonomista, 
technik elektryk, technik żywienia i usług gastrono-
micznych);

 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa (zawody: sprzedawca, 
kucharz oraz klasa wielozawodowa).

SPECJAlNY OśRODEK SZKOlNO-
WYCHOWAWCZY W CHOJNIE, W SKłAD 
KTÓREGO WCHODZą:
 • Szkoła Podstawowa Specjalna dla dzieci z upośledze-

niem w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym;
 • Gimnazjum Specjalne dla młodzieży z upośledze-

niem w stopniu lekkim umiarkowanym i znacznym;
 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna dla absol-

wentów gimnazjum z upośledzeniem w stopniu 
lekkim, kształcąca w zawodach: kucharz małej gastro-
nomii i ogrodnik;

 • Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy dla 
absolwentów gimnazjów z upośledzeniem umiar-
kowanym i znacznym oraz z niepełnosprawnością 
sprzężoną.

ZESPÓł SZKÓł SPECJAlNYCH W NOWYM 
CZARNOWIE, W SKłAD KTÓREGO WCHODZą:
 • Szkoła Podstawowa Specjalna dla dzieci z upośledze-

niem umysłowym w stopniu: lekkim, umiarkowanym 
i znacznym,

 • Gimnazjum Specjalne dla młodzieży z upośledze-
niem w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym,

 • Szkoła Specjalna Przysposabiająca do pracy dla 
absolwentów gimnazjów z upośledzeniem w stopniu 
umiarkowanym i znacznym.

PORADNIA PSYCHOlOGICZNO-
PEDAGOGICZNA W GRYfINIE, Z fIlIą 
W CHOJNIE, 
 • prowadząca działalność diagnostyczną, terapeutyczną, 

profilaktyczną i doradczą. 
 • W poradni skorzystać można z porad: psychologa, 

pedagoga i logopedy.

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 

www.gryfino.powiat.pl
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REAlIZuJąC ZADANIA Z ZAKRESu OśWIATY W lATACH 2011–2014:
 • Rada Powiatu  w 2012 r. przyjęła w drodze uchwały 

dwie strategie dotyczące oświaty tj. strategię  rozwoju 
oświaty ponadgimnazjalnej w powiecie gryfińskim na 
lata 2012–2016 oraz strategię optymalizacji funkcjo-
nowania oświaty specjalnej w powiecie gryfińskim.

 • Rada Powiatu wspierała edukację najzdolniejszych 
uczniów szkół ponadgimnazjalnych, wyróżniając ich 
stypendiami za wybitne wyniki i osiągnięcia w nauce. 
W sumie przyznano 109 stypendiów w łącznej kwocie 
54 500,00 zł.  

Stypendyści Rady Powiatu (II sem. roku szkolnego 2013/2014)

 • Przeprowadzono inwestycje służące podniesieniu 
komfortu, poprawie bezpieczeństwa oraz warunków 
pracy i nauki:

W ZESPOlE SZKÓł PONADGIMNAZJAlNYCH 
W CHOJNIE:
 • budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego wraz 

z bieżnią lekkoatletyczną, budowa nowego placu ape-
lowego i montaż siłowni zewnętrznej przy budynku 
nr 2, nowa instalacja kanalizacji deszczowej – 1 276 
743,68 zł;

Boisko sportowe przy ZSP w Chojnie

 • docieplenie stropodachu budynku internatu i części 
budynku szkolnego nr 1 – 179 616,75 zł.

W ZESPOlE SZKÓł PONADGIMNAZJAlNYCH NR 
2 W GRYfINIE:
 • remont korytarza III piętra w budynku szkoły – 

119.225,62 zł;
 • modernizacja sali gimnastycznej – 336 593,53 zł 

(w tym dofinansowanie 158 900,00 zł z Programu 
Rozwoju Inwestycji Sportowych prowadzonego przez 
Ministerstwo Sportu i Turystyki);

 • budowa windy z przedsionkiem w budynku internatu 
– 256 587,88 zł (w tym dofinansowanie 150 000,00 zł 
w ramach Państwowego funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych); 

Winda w budynku internatu ZSP nr 2 w Gryfinie

 • modernizacja II piętra budynku internatu ZSP nr 2 
w Gryfinie – 494 926,93 zł + zakup mebli – 42180,19 zł;

 • zagospodarowanie terenu wraz z parkingiem przy ZSP 
nr 2 w Gryfinie – 66 564,95 zł;

 • modernizacja III piętra internatu przy ZSP nr 2 
w Gryfinie oraz budowa windy wraz z przedsionkiem 
– 340 592,01 zł (w tym dofinansowanie 70 000,00 zł 
w ramach Państwowego funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych);

 • budowa boiska sportowego – 904 942,54 zł (inwesty-
cja w trakcie realizacji).

W SPECJAlNYM OśRODKu SZKOlNO-
WYCHOWAWCZYM W CHOJNIE
 • utworzenie pracowni gastronomicznej – 70 000,00 zł;

Pracownia gastronomiczna w SOSW w Chojnie

 • utworzenie pracowni ogrodniczej: budowa dwóch 
szklarni, wykonanie chodnika i drenażu oraz ogrodze-
nie 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 pomiesz-
czeń internatu;

 • wykonanie wentylacji części przyziemia budynku 
internatu – 27 290,89 zł.

W ZESPOlE SZKÓł SPECJAlNYCH W NOWYM 
CZARNOWIE:
 • dostosowanie nieruchomości w Nowym Czarno-

wie do potrzeb edukacyjnych mieszkańców DPS 
w Nowym Czarnowie (pawilon przylegający do 
budynków DPS) – 867 267,42 zł;

 • remont budynku użyczonego od Gminy Gryfino i ada-

ptacja do potrzeb edukacyjno-terapeutyczno-rewali-
dacyjnych – 637 384,15 zł. Obiekt przeznaczony jest 
dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym 
w stopniu lekkim, wcześniej uczących się w budynku 
szkoły przy ul. łużyckiej 82 w Gryfinie.

Budynek ZSS w Nowym Czarnowie 

W PORADNI PSYCHOlOGICZNO-
PEDAGOGICZNEJ W GRYfINIE:
 • wymiana stolarki drzwiowej w pomieszczeniach filii 

poradni w Chojnie budowa pochylni w PPP w Gryfinie, 
filia w Chojnie w ramach programu: Wyrównywanie 
różnic między regionami II – 9 651,54 zł;

 • termomodernizacja budynku filii Poradni w Chojnie 
w zakresie docieplenia stropodachu – 124 548,95 zł.

 • Szkoły i placówki realizowały projekty dofinansowane 
ze środków unii Europejskiej, służące międzynaro-
dowej wymianie doświadczeń, wspieraniu edukacji, 
poznaniu kultury i tradycji innych państw europej-
skich oraz podniesieniu jakości kształcenia przedmio-
tów zawodowych.

PROJEKTY REAlIZOWANE PRZEZ ZESPÓł SZKÓł 
PONADGIMNAZJAlNYCH W CHOJNIE:
 • Od praktyki do pracy, program Erasmus+ (35 840,00 

€);
 • Health education for life, program Erasmus+ (131 

835,00 €);
 • Europejska jakość w szkoleniu uczniów hotelarstwa 2, 

program leonardo da Vinci (25 290,00 €);
 • Europejska jakość w szkoleniu uczniów hotelarstwa, 

program leonardo da Vinci (25 500,00 €);
 • Postaw na młodzież – Europejski Tydzień Młodzieży, 

program Młodzież w działaniu (3 351,75 €);
 • Europa lokalnie: nadzieje i obawy, program Polsko-

-litewski fundusz Wymiany Młodzieży (5 875,00 €);
 • Community school – school in community, program 

Comenius Regio (28 565,00 €);

Konferencja podsumowująca projekt Community 
school – school in community

 • Rozmawiaj, tańcz, myśl – realizuj się!, program Mło-
dzież w działaniu (10 984,00 €);

 • Postaw na kobiety, program Młodzież w działaniu  
(8 600,00 €);
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 • Staże gastronomów, program leonardo da Vinci (66 
194,00 €);

 • Podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez 
wyposażenie pracowni szkolnych,  RPO WZ 7.1.2 (893 
960,00 zł);

 • WAVE – Woda – Aqua – Viz – Everywhere, program 
Comenius PPS (20 000,00 €);

 • lokalne okno na Europę, program Młodzież w działa-
niu (3 850,00 €);

 • Staże hotelarzy, program leonardo da Vinci (68 204,00 
€);

 • Różnice motorem zmian, program Comenius Regio 
(24 900,00 €).

Partnerstwo w projektach:
 • Twoja praca, twoja przyszłość, program Erasmus+ 

(projekt koordynowany przez Stowarzyszenie Douze-
lage w Chojnie);

 • Youth-Participation-Citizenship, program Młodzież 
w działaniu (projekt koordynowany przez Stowarzy-
szenie Douzelage w Chojnie);

 • focus on quality, program Młodzież w działaniu (pro-
jekt koordynowany przez Stowarzyszenie Douzelage 
w Chojnie);

 • Opowieść o dwóch rzekach: Niemnie i Odrze, pro-
gram  Polsko-litewski fundusz Wymiany Młodzieży 
(projekt koordynowany przez Stowarzyszenie Douze-
lage w Chojnie);

 • How well you(th) know the Eu?, z programu Młodzież 
w działaniu (projekt koordynowany przez Konyaaltı 
Sahil Şeridi w Antalyi – Turcja);

 • Go Online! – Training and Networking in the youth 
field, program Młodzież w działaniu, (projekt koordy-
nowany przez İkon Medya Project Group w Ankarze 
– Turcja);

 • far in Age – Close in Heart (projekt koordynowany 
przez Gimnazjum Jurisch Miklós w Kőszeg – Węgry);

 • Together across generations, program Młodzież 
w działaniu (projekt koordynowany przez Stowarzy-
szenie Douzelage w Sherborne – Anglia);

 • Keep on chasing, program Młodzież w działaniu (pro-
jekt koordynowany przez Genista Research founda-
tion na Malcie /Gozo);

 • VolunTEAMing, program Europa dla obywateli (projekt 
koordynowany przez Stowarzyszenie Douzelage 
w Sherborne - Anglia);

 • Volare*u”, program Młodzież w działaniu (projekt 
koordynowany przez Gimnazjum Jurisch Miklós 
w Kőszeg – Węgry).

Udział w projektach:
 • Newton też był uczniem, EfS POKl, projekt reali-

zowany przez uniwersytet im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu;

 • Szkoła sukcesu, EfS POKl, projekt realizowany przez 
English unlimited w Sopocie;

 • Wirtualna fizyka – Wiedza prawdziwa EfS POKl, pro-
jekt realizowany przez Politechnikę Koszalińską;

 • Nowe horyzonty edukacji filmowej,  projekt realizo-
wany przez Stowarzyszenie Nowe Horyzonty;

 • Akademia szlifowania Diamentów, projekt realizowany 
przez Wyższą Szkołę Humanistyczną TWP w Szczeci-
nie;

 • Szkoła Nowych Technologii, projekt częścią między-
narodowego programu Microsoft Partners in learning.

W 2013 r. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji przyznała 
Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie  I miejsce 
w kategorii instytucjonalnej - program Leonardo da Vinci  
oraz wyróżnienie dla Powiatu Gryfińskiego w kategorii 
instytucjonalnej – program Comenius  w ogólnopolskim 
konkursie EDUinspiracje 2013 pod hasłem „Historie suk-
cesu - jak udział w programach edukacyjnych wpłynął na 
funkcjonowanie instytucji i nasze życie”. 

Wyróżnienie dla Powiatu Gryfińskiego 
w konkursie EDUinspiracje

PROJEKTY REAlIZOWANE ZESPÓł SZKÓł 
PONADGIMNAZJAlNYCH NR 2 W GRYfINIE:
 • Wespół w Zespół z Matematyką bez Granic, projekt 

realizowany przy współpracy z Polskim Towarzystwem 
Matematycznym;

 • ElITMAT Matematyka innego wymiaru, projekt reali-
zowany we współpracy z firmą edukacyjno - wydaw-
niczą ElITMAT i współfinansowany ze środków unii 
Europejskiej w ramach EfS; 

 • bridging the gap – Polonia and Katalonia,  projekt 
realizowany we współpracy ze szkołą partnerską z Ins 
Sant Just z Hiszpanii; 

 • uczestnik Społeczeństwa Wiedzy – zintegrowany sys-
tem kształcenia przedsiębiorczości w szkołach ponad-
gimnazjalnych, innowacja pedagogiczna realizowana 
z funduszy europejskich pod nadzorem MEN;

 • European Voluntary Service, projekt realizowany 
w ramach programu Młodzież w działaniu;

 • Nasze Kompetencje – Nasza Przyszłość – podniesie-
nie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, 
projekt realizowany w ramach działania 9.2 Programu 
Operacyjnego Kapitał ludzki;

 • Kreatywni i kompetentni,  projekt realizowany 
w ramach działania 9.1.2 Programu Operacyjnego 
Kapitał ludzki; 

 • Polski technik żywienia mobilny na europejskim 
rynku pracy, projekt finansowany w ramach programu 
leonardo da Vinci – „uczenie się przez całe życie” 
fundacji Rozwoju Systemu Edukacji;

Podsumowanie projektu „Polski technik żywienia 
mobilny na europejskim rynku pracy”

 • Praktyki zagraniczne oknem na świat polskiego 
gastronoma, projekt finansowany w ramach progra-
mu leonardo da Vinci – „uczenie się przez całe życie” 
fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

Partnerstwo w projektach:
 • Nowoczesna szkoła zawodowa – program wyposaże-

nia absolwentów w kwalifikacje przydatne na rynku 
pracy, projekt realizowany przez Stowarzyszenie Inży-
nierów i Techników Polskich w Szczecinie i Ośrodek 
Doskonalenia Kadr w Szczecinie; 

 • Aktywny absolwent nowoczesnej szkoły zawodowej 
z zachodniopomorskiego, projekt realizowany na 
zasadzie partnerstwa ze Stowarzyszeniem Inżynierów 
i Mechaników Polskich w Szczecinie w ramach działa-
nia 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał ludzki;

 • Nowoczesna szkoła zawodowa – wsparcie uczniów 
szkół zawodowych w uzyskiwaniu kwalifikacji, projekt 
realizowany na zasadzie partnerstwa ze Stowarzysze-
niem Inżynierów i Mechaników Polskich w Szczeci-
nie w ramach działania 9.2 Programu Operacyjnego 
Kapitał ludzki. 

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

zne żywieniu i aktywności fizycznej promujący zdro-
wy styl życia, szwajcarsko – polski projekt promujący 
zdrowy styl życia, poprzez edukację w zakresie proz-
drowotnej zmiany żywienia i zwiększenia poziomu 
aktywności fizycznej;

 • Zbierz plon edukacji – Młodzieżowa Akademia Agro-
biznesu, projekt finansowany ze środków unii Euro-
pejskiej przez MEN w ramach działania 3.3.4. POKl;

 • Matematyka innego wymiaru – organizacja Matema-
tycznych Mistrzostw Polski Dzieci i Młodzieży, projekt 
współfinansowany ze środków unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego funduszu Społecznego; 

 • Dzień niemiecki, projekt realizowany przez organiza-
cję Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży; 

 • Młodzi dla wolności, projekt ogłoszony przez Kance-
larię Prezydenta RP wraz z Ministerstwem Edukacji 
Narodowej i Ośrodkiem Rozwoju Edukacji; 

 • Nauczyciel w praktyce, projekt realizowany  przez 
Wyższą Szkołę Integracji Europejskiej w Szczecinie;

 • Nationalschool, projekt realizowany przez Stowarzy-
szenie AIESEC Komitet lokalny w Szczecinie. 

PROJEKT REAlIZOWANY PRZEZ SPECJAlNY 
OśRODEK SZKOlNO-WYCHOWAWCZY 
W CHOJNIE:
 • „uwaga! Sposób na sukces” – dwuletni Innowacyjny 

Program Edukacji Wczesnoszkolnej współfinansowany 
ze środków unii Europejskiej w ramach EfS. Pozyska-
ne środki dla szkoły (ok. 18 000,00 zł).

PROJEKT REAlIZOWANY PRZEZ PORADNIę 
PSYCHOlOGICZNO-PEDAGOGICZNą 
W GRYfINIE:

„Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmoderni-
zowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gry-
fińskim”, projekt współfinansowany przez Unię Europejską 
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizo-
wanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 
W projekcie bierze udział 35 szkół i przedszkoli z terenu 
powiatu gryfińskiego. Projekt obejmuje lata 2013/2014 
i 2014/2015. W ramach projektu organizowane są szkolenia 
dla nauczycieli o tematyce zgodnej ze zdiagnozowanymi 
wcześniej potrzebami placówki. Budżet projektu to 1 158 
959,80 zł.

PROMOCJA
OD STYCZNIA DO CZERWCA 2014 R. POWIAT 
GRYfIŃSKI WRAZ Z POWIATEM uCKERMARK 
I GMINą MIESZKOWICE REAlIZOWAł 
PROJEKT PN. „POlSKO-NIEMIECKA WYMIANA 
DOśWIADCZEŃ W ADMINISTRACJI 
PublICZNEJ” MAJąCY NA CElu uMACNIANIE 
WSPÓłPRACY I WYMIANę DOśWIADCZEŃ 
POMIęDZY PRACOWNIKAMI JEDNOSTEK 
SAMORZąDOWYCH POWIATÓW GRYfIŃSKIEGO 
I uCKERMARK.

Realizacja projektu pozwoliła na zacieśnienie i pogłębienie 
dotychczasowej współpracy, a także wpłynęła korzystnie 
na możliwość dalszego rozwoju partnerstwa obu powia-
tów.

W ramach projektu:
 • zorganizowano 12 tematycznych spotkań roboczych, 

służących wymianie doświadczeń miedzy pracownika-
mi w wybranych dziedzinach tj. gospodarki przestrzen-
nej i ochrony środowiska, funduszy unijnych i rozwoju 
turystyki oraz spraw obronnych i obrony cywilnej; 

 • 4 czerwca 2014 r. odbyła się polsko-niemiecka kon-
ferencja turystyczna pn. „Międzyodrze – nieodkryty 
potencjał i szansa rozwoju turystyki po obu stronach 
Odry”, która była jednocześnie podsumowaniem pro-
jektu i miała na celu znalezienie sposobu na uatrak-
cyjnienie Międzyodrza pod kątem turystyki i dokona-
nie oceny warunków mogących wpłynąć na rozwój 
turystyki oraz tych, które mogą wpłynąć ujemnie na 
atrakcyjność tego terenu. 

Konferencja podsumowująca projekt „Polsko-niemiecka 
wymiana doświadczeń w administracji publicznej”

www.gryfino.powiat.pl
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Zwieńczeniem projektu było wydanie dwujęzycznej, pol-
sko-niemieckiej broszury promującej atrakcje turystyczne 
Powiatu Gryfińskiego i Powiatu Uckermark.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskie-
go Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków 
budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Celu 
3 „Europejska Współpraca Terytorialna” – „Współpraca 
Trangraniczna” Krajów Meklemburgia-Pomorze Przednie/
Brandenburgia i Rzeczpospolitej Polskiej (Województwo 
Zachodniopomorskie) 2007-2013. 

W MAJu 2014 R. POWIAT GRYfIŃSKI WSPÓlNIE 
Z WYżSZą SZKOłą HuMANISTYCZNą 
TWP W SZCZECINIE ZORGANIZOWAł 
KONfERENCJę NAuKOWą PN. „WYbRANE 
PROblEMY KSZTAłTOWANIA SIę TOżSAMOśCI 
REGIONAlNEJ I lOKAlNEJ W ASPEKCIE 
HISTORYCZNYM I SOCJOlOGICZNYM”.

POWIAT CO ROKu WYDAJE PublIKACJE 
KSIążKOWE PROMuJąCE WAlORY 
TuRYSTYCZNE, GłÓWNą uWAGę SKuPIAJąC 
NA HISTORII ZIEM ObECNEGO POWIATu 
GRYfIŃSKIEGO ORAZ bOGATYCH ZASObACH 
DZIEDZICTWA KulTuROWEGO REGIONu. 

Wędrówka śladami pokoleń (2011) - album prezentujący 
zbiór archiwalnych pocztówek i zdjęć przedstawiają-
cych przedwojenny obraz miast i wsi obecnego powiatu 
gryfińskiego wraz z odniesieniem tych samych miejsc na 
współczesnej fotografii. 
Dzisiejsze ziemie powiatu gryfińskiego do 1945 roku 
zamieszkiwała ludność niemiecka. Spoglądając na stare 
zdjęcia łatwiej możemy wyobrazić sobie jak wygląda-
ło życie ówczesnych mieszkańców tych ziem, a dzięki 
porównaniom widzimy, jak na przestrzeni lat kolejne 
pokolenia zmieniały ich wizerunek.

Historia i pamięć. Cmentarze powiatu gryfińskiego 
(2012) – fotograficzna prezentacja miejsc pochówku, 
począwszy od kurhanowego cmentarzyska sprzed kilku 
tysięcy lat, poprzez średniowieczne cmentarze zakonu 
Cystersów w Kołbaczu i zakonu Templariuszy w Rurce, 
ślady pochówków książąt pomorskich, nagrobne płyty 
dawnych niemieckich mieszkańców różnych wyznań, 
pomniki i miejsca pamięci poległych na frontach pierwszej 
i drugiej wojny światowej, aż po cmentarze współcze-
sne, na których spoczywają pionierzy ziem odzyskanych 
i ludzie zasłużeni w ich rozwój.

Pomniki w powiecie gryfińskim (2013) – wydawnictwo 
poświęcone pomnikom, upamiętniającym zarówno wyda-
rzenia, miejsca i postaci historyczne związane z obecnym 
terenem powiatu gryfińskiego, jak również pomnikom kul-
tu religijnego, głazom i obeliskom pamiątkowym, a także 
tym o znaczeniu symbolicznym.

W publikacji znajdziemy również najciekawsze okazy 
drzew i głazów uznane za pomniki przyrody.

Wydawnictwo dofinansowane zostało ze środków Unii 
Europejskiej w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych 
strategii rozwoju” dla małych projektów, oś IV LEADER Pro-
gramów Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013, 
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007–2013: Ministerstwo Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi.

CO ROKu, W lISTOPADZIE PODCZAS 
uROCZYSTEJ SESJI RADY POWIATu 
ORGANIZOWANEJ Z OKAZJI NARODOWEGO 
śWIęTA NIEPODlEGłOśCI ROZSTRZYGANY JEST 
KONKuRS „NAGRODA STAROSTY GRYfIŃSKIEGO 
ZA PROMOCJę POWIATu”. STATuETKI bOCIANA 
I NAGRODY PIENIężNE PRZYZNAWANE Są W 4 
KATEGORIACH: KulTuRA, SPORT, INICJATYWA 
SPOłECZNA ORAZ PRACODAWCA ROKu.

Laureaci 6. edycji konkursu:
 • kultura: Stowarzyszenie Kulturalno-Historyczne „Terra 

Incognita” w Chojnie

 • sport: Paweł Pankratow
 • inicjatywa społeczna: gospodarstwo ekologiczne „Fry-

kas” w Marwicach
 • pracodawca roku: firma „Tropik” z Gryfina.

Laureaci nagrody w kategorii inicjatywa społeczna: 
Ilona i Cezary Szczupakowie – właściciele gospodar-
stwa agroturystycznego „Frykas” w Marwicach

Laureaci 7. edycji konkursu:
 • kultura: Remigiusz Rzepczak
 • sport: Klub Bokserski Garda
 • inicjatywa społeczna: Parafia pw. Ducha Świętego 

w Moryniu
 • pracodawca roku: firma SELFA GE S.A.

Laureat nagrody w kategorii inicjatywa społeczna: 
Parafia pw. Ducha Świętego w Moryniu

Laureaci 8. edycji konkursu:
 • kultura: Dorota Bogdanowicz i Zbigniew Bogdanowicz
 • sport: Eryk Giermak
 • inicjatywa społeczna: Cedyńskie Stowarzyszenie Wrzo-

sowe Wzgórza
 • pracodawca roku: firma „Dankom” Daniel Błażkiewicz 

z Lisiego Pola.

Laureaci nagrody w kategorii kultura:  
Dorota Bogdanowicz i Zbigniew Bogdanowicz
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POWIAT 

GRYFIŃSKI

SPORT I TURYSTYKA
POWIAT GRYfIŃSKI uDZIElIł WSPARCIA fINANSOWEGO NA NASTęPuJąCE PRZEDSIę-
WZIęCIA SPORTOWE, REKREACYJNE I TuRYSTYCZNE:
ROK 2011:
 • XVII edycja Galko II Ligi Piłki  Ręcznej, Organizacja 

Ogólnopolskich Regat Kajakowych z Okazji Dni Gryfina 
2011 – Klub Sportowy Energetyk w Gryfinie;

 • Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze drużyn OSP 
– Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 
w Gryfinie;

 • Powiatowe Współzawodnictwo Sportowe Szkół Powia-
tu Gryfińskiego – MOS w Gryfinie;

 • XVII Gryfiński Ogólnopolski Maraton Trzeźwości – Gry-
fińskie Stowarzyszenie Abstynenta „Feniks”;

 • Organizowanie imprez  z zakresu turystyki dla miesz-
kańców powiatu o charakterze otwartym poprzez orga-
nizowanie rajdów rowerowych – Stowarzyszenie na 
Rzecz Rozwoju Turystyki na Ziemi Bańskiej „Białostroń”;

 • Gryfińskie Rajdy Rowerowe, XXXIII Bieg Transgraniczny 
Gartz–Gryfino,  XXXIV Bieg Transgraniczny Gryfino–
Gartz, 70 i 71 Masowe Biegi Przełajowe – MKS Hermes 
w Gryfinie;

 • II Gryfiński Wyścig Kolarski; XIX Edycja Międzynaro-
dowego Festiwalu Mini Piłki Nożnej – UKS Energetyk 
Junior w Gryfinie;

 • Jesienny Festiwal Piłki Siatkowej Dziewcząt – Stowa-
rzyszenie Amatorów Piłki Siatkowej Libero w Gminie 
Banie;

 • Mistrzostwa Szkół Podstawowych Powiatu Gryfińskiego, 
Ogólnopolski Miting Pływacki Laguna Cup 2011 – UKP 
Marlin w Gryfinie;

 • II Zachodniopomorski Rajd Jazdy Polskiej – Śladami 
historii w przyjaźni z naturą –Zachodniopomorskie 
Stowarzyszenie Jazdy Polskiej w Wełtyniu;

 • IV Gryfiński Festiwal Rowerowy Jazzbike 2011 – Stowa-
rzyszenie Republika Międzyodrza w Gryfinie;

 • Festyn Sportowo-Rekreacyjny w Starym Objezierzu – 
XII Bieg Integracyjny oraz marsz Nordic Walking  – Rada 
Sołecka Sołectwa Stare Objezierze;

 • XIV edycja Małej Olimpiady Ekologicznej dla uczniów kl. 
V-VI – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zielinie;

 • Międzynarodowa V Runda Mistrzostw Strefy Zachodniej 
w Motocrossie – Klub Motorowy Chojna;

 • VI Międzynarodowy Turniej Badmintona dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych – LUKS Krokus w Góralicach;

 • Trzydniowy rajd rowerowy po terenie powiatu gryfiń-
skiego,  Międzynarodowy Mikołajkowy Turniej Piłkarski 
dla dzieci z rocznika 2002 i młodszych – UKS Orlik  
w Trzcińsku-Zdroju;

 • III Międzynarodowa Gala Boksu im. Jana Brodowiaka 
„Pokażą bokserzy, gdzie powiat gryfiński leży” – Klub 
Bokserski Garda w Chojnie.

ROK 2012:
 • Majówka Jazdy Polskiej. Patriotycznie – naturalnie! – 

Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Jazdy Polskiej 
w Wełtyniu;

 • Gryfińskie Rajdy Rowerowe, XXXV Bieg Transgraniczny 

Gartz-Gryfino oraz XXXVI Bieg Transgraniczny Gryfino-
-Gartz, XIV Grand Prix Gryfina w Biegach Górskich, 72 
i 73 Masowe Biegi Przełajowe, XVIII Edycja Zawodów 
Dziecięcych pn. „Czwartki Lekkoatletyczne” – MKS Her-
mes w Gryfinie;

 • 6. Gryfiński Festiwal Miejsc i Podróży „Włóczykij” – Sto-
warzyszenie „Republika Międzyodrza” w Gryfinie;

 • XX edycja Międzynarodowego Festiwalu Mini Piłki Noż-
nej – UKS „Energetyk Junior” w Gryfinie;

 • Uczestnictwo młodzieży reprezentującej powiat 
w imprezach o zasięgu co najmniej wojewódzkim – KS 
Energetyk w Gryfinie;

 • Mistrzostwa Szkół Podstawowych Powiatu Gryfińskiego 
– UKP Marlin w Gryfinie; 

 • Organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych 
i turystycznych o zasięgu co najmniej powiatowym – 
UKS Kamikaze Gryfino; 

 • TriM Hattrick dla Europy – Mieszkowice 2012 – Gmina 
Mieszkowice;

 • V Runda Międzynarodowych Mistrzostw Strefy Polski 
Zachodniej w Motocrossie – Klub Motorowy Chojna;

 • IV Międzynarodowa Gala Boksu o Puchar Starosty Gry-
fińskiego – Klub Bokserski GARDA w Chojnie;

 • Dolnoodrzańskie Mini-Euro 2012 – UKS Hetman Grzyb-
no; 

 • Trzydniowy rajd rowerowy – szukamy śladów śre-
dniowiecznych zakonów w powiecie gryfińskim oraz 
Międzynarodowy Mikołajkowy Turniej Piłkarski dla 
dzieci z rocznika 2002 i młodszych – UKS Orlik Trzciń-
sko-Zdrój; 

 • Eliminacje Powiatowe Ogólnopolskiego Młodzieżowe-
go Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego „Bocianie 
Gniazdo 2012” – Regionalne Stowarzyszenie Inicjatyw 
Obywatelskich Gogolander w Gogolicach; 

 • VII Jesienne Marsze na Orientację „KON-TIKInO 2012” 
– Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze 
Oddział Zachodniopomorski;

 • Międzynarodowe turnieje badmintona dla dzieci i mło-
dzieży – LUKS KROKUS w Góralicach. 

ROK 2013:
 • 7. Gryfiński Festiwal Miejsc i Podróży „Włóczykij”,  Gry-

fińskie Rajdy Rowerowe – Stowarzyszenie Republika 
Międzyodrza w Gryfinie;

 • Troskliwy Powiat – Bezpieczna Natura – Zachodniopo-
morskie Stowarzyszenie Jazdy Polskiej w Wełtyniu;

 • Międzynarodowy Festiwal Piłki Nożnej – Gryfino Cup 
2013, Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej U11 Lajko-
nik – UKS Energetyk Junior w Gryfinie;

 • 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 – 2013, Ogólnopolskie Regaty Kajakowe 

z okazji Dni Gryfina – KS Energetyk w Gryfinie;
 • 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 w Gryfinie;

 • Gala Boksu im. Jana Brodowiaka – Klub Bokserski Garda 
w Chojnie;

 • V Runda Międzynarodowych Mistrzostw Polski Zachod-
niej w Motocrossie – Klub Motorowy Chojna;

 • 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 w Trzcińsku-Zdroju.

ROK 2014:
 • Mistrzostwa Polski Juniorów w Szachach 2014 – UKS 

Biały Pion w Gryfinie;
 • XX Edycja Gryfińskiej Amatorskiej Ligi Koszykówki Old-

bojów – SKF Gryfińskie Ligi Amatorskie;
 • Półfinały Mistrzostw Polski Młodzików w Brodnicy – KS 

Energetyk w Gryfinie;
 • Mistrzostwa Szkół Podstawowych Powiatu Gryfińskiego 

– UKP Marlin w Gryfinie;
 • XXXVIII Ogólnopolski Spływ Kajakowy „Szczecińskie 

Liście Platanowe” – Polskie Towarzystwo Turystyczno-
-Krajoznawcze Regionalny Oddział Szczeciński;

 • II Rowerowa Akcja Charytatywna „Jedziemy dla Artura” 
– Zespół Szkół w Widuchowej;

 • 8. Gryfiński Festiwal Miejsc i Podróży „Włóczykij”, 6. 
Hydrozagadka w Szuwarach, Gryfińskie Rajdy Rowero-
we 2014 – Etap II – Poznajemy siebie – Stowarzyszenie 
Republika Międzyodrza w Gryfinie;

 • XXII Edycja Międzynarodowego Festiwalu Piłki Nożnej - 
Gryfino CUP 2014 – UKS „Energetyk Junior” w Gryfinie;

 • Turniej trójek plażowej piłki siatkowej – Stowarzyszenie 
Turystyczno-Sportowe „Kontra” Banie;

 • II Triathlon Cup Moryń – Zachodniopomorski Okręgo-
wy Związek Triathlonu w Szczecinie;

 • Projekt „Uroki Ziemi Gryfińskiej” – Stowarzyszenie 
„Twinning” w Trzcińsku-Zdroju,

 • XXXVIII Ogólnopolski Spływ Kajakowy „Szczecińskie 
Liście Platanowe” – Polskie Towarzystwo Turystyczno-
-Krajoznawcze Regionalny Oddział Szczeciński;

 • II Rodzinny Piknik Paralotniowy – Stowarzyszenie Lot-
nicze Stratus w Chojnie;

 • Integracyjne zawody w tenisie stołowym dla osób 
niepełnosprawnych – Stowarzyszenie na Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych PROMYK w Goszkowie;

 • IX Runda Mistrzostw Strefy Polski Zachodniej w Moto-
crossie – Klub Motorowy Chojna;

 • Finał Grand Prix Powiatu Gryfińskiego w MTB – Parafia 
Rzymskokatolicka pw. Ducha Świętego w Moryniu.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
W lATACH 2011–2014 RADA POWIATu uDZIElIłA DOTACJI NA PRACE KONSERWATOR-
SKO-RESTAuRATORSKIE I RObOTY buDOWlANE PRZY ZAbYTKOWYCH KOśCIOłACH:
 • parafii pw. Matki Bożej Różańcowej w Wełtyniu (gm. 

Gryfino) na konserwację zegara z wieży kościoła 
w Wełtyniu;

 • parafii pw. Niepokalanego Serca NMP w Krzywinie na 
wymianę pokrycia dachowego, łat, blach i rynien na 
kościele filialnym pw. Nawiedzenia NMP w Żelechowie;

 • parafii pw. Narodzenia NMP w Gryfinie na remont czę-
ści dachu kościoła w Gryfinie.

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

 • parafii pw. Ducha Świętego w Moryniu na remont 
kościoła w Moryniu tj.: wymianę pokrycia dachowego, 
remont elementów więźby dachowej, zabezpieczenie 
fundamentów i posadzki wewnątrz kościoła, remont 
drewnianej wieży oraz zegara wieżowego;

 • parafii pw. Matki Bożej Królowej Pokoju w Siekierkach 
na remont wnętrza oraz prace osuszające fundamenty 
i ściany kościoła filialnego pw. NSPJ w Starej Rudnicy;

 • parafii pw. Narodzenia NMP w Zielinie na konserwację 
i restaurację organów wraz z prospektem organowym 
w kościele w Zielinie;

 • parafii pw. Stanisława BM w Klępiczu na wymianę 
pokrycia dachu i wieży kościoła filialnego w Starym 
Objezierzu;

 • parafii pw. Narodzenia NMP w Cedyni na remont dachu 
kościoła filialnego w Osinowie Dolnym.

www.gryfino.powiat.pl
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GRYFIŃSKI
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TRZCIŃSKO-
-ZDRÓJ

STARE  
CZARNOWOGRYfINObANIE WIDuCHOWA

ZDROWIE
W WYNIKu RESTRuKTuRYZACJI SłużbY ZDROWIA, W POWIECIE GRYfIŃSKIM ZADANIA 
Z ZAKRESu OPIEKI ZDROWOTNEJ REAlIZOWANE Są PRZEZ SPÓłKę „SZPITAl POWIATO-
WY W GRYfINIE SP. Z O.O.” I W CHWIlI ObECNEJ JEST JEDYNą TEGO TYPu PlACÓWKą 
W POWIECIE. 
Obecnie szpital świadczy usługi w następujących obsza-
rach medycznych:
 • izba przyjęć;
 • oddział chorób wewnętrznych;
 • oddział ginekologiczno-położniczy;
 • oddział noworodkowy (neonatologiczny);
 • oddział chirurgii ogólnej;
 • oddział opieki paliatywnej, otwarty w lipcu 2014 r., jako 

jedyna tego rodzaju stacjonarna placówka w naszym 
województwie, gdzie pacjenci przebywający na oddzia-
le mają zapewnione leczenie farmakologiczne, leczenie 
bólu oraz leczenie innych objawów somatycznych;

 • Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Gryfinie przy ul. Armii 
Krajowej 8;

 • Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy Psychiatryczny 
w Nowym Czarnowie;

 • Pracownia rtg;
 • Pracownia usg;
 • Laboratorium (od czerwca 2014 r. prowadzone przez 

spółkę Diagnostyka Sp. z o.o.).

Ponadto szpital prowadzi działalność medyczną realizo-
waną w formie poradni:

Poradnie w Gryfinie: endoskopowa, ginekologiczno-
-położnicza, chirurgiczna, ortopedyczna, urologiczna.

Poradnie w Chojnie: ginekologiczno-położnicza, urolo-
giczna, okulistyczna, chirurgiczna, otolaryngologiczna.

Poradnia w Bielicach: ginekologiczno-położnicza.

W kwietniu 2012 r. podpisano umowę sprzedaży 60% 
udziałów należących do Powiatu Gryfińskiego w spółce 
„Szpital Powiatowy w Gryfinie Sp. z o.o.” wraz ze zobowią-
zaniami inwestycyjnymi kupującego inwestorowi strate-
gicznemu Niepublicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej 
Dom Lekarski S.A w Szczecinie.

INWESTYCJE:
 • termomodernizacja, remont piętra i przeniesienie admi-

nistracji szpitala w budynku przy ul. Niepodległości 39; 
 • remont pomieszczeń na parterze w budynku szpitala 

przy ul. Niepodległości 39 dla potrzeb gabinetu Nocnej 
i Świątecznej Opieki Zdrowotnej (Spółka z o.o. „Szpi-
tal Powiatowy w Gryfinie”, po raz pierwszy w historii 
działalności, w roku 2013 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 możli-
wość wykonania badań laboratoryjnych i diagnostyki 
medycznej);

 • generalny remont budynku przy ul. Armii Krajowej 8, 
w którym od grudnia 2012 r. rozpoczął działalność 
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy – placówka dla osób 
starszych i wymagających stałej opieki lekarskiej i pie-
lęgniarskiej;

Biała sobota w Mieszkowicach

Wieża i dach kościoła w Moryniu przed remontem

Wieża i dach kościoła w Moryniu po remoncie

Z budżetu Powiatu Gryfińskiego dofinansowano nastę-
pujące przedsięwzięcia kulturalne:

ROK 2011
 • V Gryfiński Festiwal Miejsc i Podróży „Włóczykij”, VII 

Festiwal Intymnych Form Artystycznych FIFArt 2011 
– „Między jawą a snem”, Polsko-niemiecko-francuskie 
Warsztaty Teatralne „Rodzinna Europa – spotkanie 
z Miłoszem” – Gryfiński Dom Kultury;

 • Ene, due, rabe – spotkania z teatrem dla dzieci  – Mię-
dzynarodowe  Centrum Turystyki i Sportu w Baniach;

 • 25-lecie Zakładowej Orkiestry Dętej Zespołu Dolna 
Odra;

 • X Festiwal Piosenki Angielskiej EYE Widuchowa 2011 – 
Zespół Szkół w Widuchowej;

 • Wydanie książki pt. „Czołem Druhowie. Historia Ochot-
niczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Gryfino – 
lata 1945–2010” – Ochotnicza Straż Pożarna w Radzi-
szewie;

 • „Cienie zapomnianych kultur 2011” w Kołbaczu – Sto-
warzyszenie Spichlerz Sztuki w Kołbaczu;

 • Odtworzenie tablic pamiątkowych w Rejonie Pamięci 
Narodowej Cedynia–Siekierki–Gozdowice–Czelin – 
Gmina Mieszkowice;

 • Wystawa Chojna/Königsberg w latach trzydziestych 
i dzisiaj – Stowarzyszenie Historyczno-Kulturalne „Terra 
Incognita” w Chojnie;

 • Powiatowy Plener Integracyjny „Pomaluj świat na 
kolorowo pokonaj wszelkie bariery językiem sztuki 
w plenerze” – Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełno-
sprawnych „Promyk” w Goszkowie.

ROK 2012
 • Projekt muzyczny Brzmienie Ósemki oraz premierę 

sztuki pt. „Rozprawa” w wykonaniu Grupy Teatralnej 
Gliptykos – Gryfiński Dom Kultury;

 • Zdrowi i Aktywni –  Jestem Za – Polskie Stowarzysze-
nie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło 
w Gryfinie; 

 • Konferencja, „Historia Polski hymnem pisana” – Towa-
rzystwo Miłośników Historii Ziemi Gryfińskiej;

 • Promocja kulturalna Powiatu Gryfińskiego w formie 
występu chóralnego na Międzynarodowym Festiwalu 
Muzyki Chóralnej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bar-
czewie – Stowarzyszenie Wokalne RES MUSICA;

 • I Konkurs Regionalny „Smaki ryb odrzańskich” – Stowa-
rzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Radziszewo, Dalesze-
wo, Łubnica, Chlebowo, Stare Brynki, Raczki, Dębce, 
Żabnica, Czepino, Nowe Brynki „Razem”;

 • Festiwal Piosenki Angielskiej EYE – Zespół Szkół 
w Widuchowej;

 • Cienie zapomnianych kultur 2012 – Stowarzyszenie 
Spichlerz Sztuki w Kołbaczu; 

 • Osadnicy – cykl imprez dla młodzieży szkolnej – Sto-
warzyszenie Historyczno-Kulturalne „Terra Incognita” 
w Chojnie;

 • Krajobraz moich wspomnień i marzeń – ukazanie nie-
rozpowszechnionego piękna ziemi gryfińskiej – sztuka 
osób niepełnosprawnych – Stowarzyszenie na Rzecz 
Osób Niepełnosprawnych „Promyk” w Goszkowie;

 • W garnku i na talerzu, czyli zwyczaje kulinarne Polaków 
i Holendrów – Stowarzyszenie Twinning Trzcińsko-
-Zdrój.

ROK 2013
 • 5. Festiwal Małych Form Tanecznych Jesienna Scena 

Tańca, projekt muzyczny Brzmienie Ósemki – Gryfiński 
Dom Kultury;

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

 • Cienie zapomnianych kultur 2013 – Stowarzyszenie 
Spichlerz Sztuki w Kołbaczu;

 • 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;

 • Inscenizacja historyczna upamiętniająca wkopanie 
I słupa granicznego w Czelinie – Gmina Mieszkowice;

 • Kałamarz i ośla ławka – cykl imprez dla młodzieży 
poświęcony historii szkół w powiecie gryfińskim oraz 
wydanie V tomu Rocznika Chojeńskiego – Stowa-
rzyszenie Historyczno-Kulturalne „Terra Incognita” 
w Chojnie.

ROK 2014
 • Festiwal Czterech Kultur – Gryfiński Uniwersytet Trze-

ciego Wieku;
 • Uroczystości Święta Wojska Polskiego i nadanie ulicy 

im. Żołnierzy Wyklętych – Klub Gazety Polskiej;
 • Podróż moich marzeń – odkrywam bogactwo innych 

kultur – Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upo-
śledzeniem Umysłowym Koło w Gryfinie;

 • Cienie zapomnianych kultur 2014 – Stowarzyszenie 
Spichlerz Sztuki w Kołbaczu;

 • Neptunalia 2014 – Zespół Szkół Specjalnych w Nowym 
Czarnowie;

 • III Konkurs Kulinarny „Smaki Ryb Odrzańskich” – Sołec-
two Żabnica;

 • IX Spotkanie Śpiewających Przyjaciół – Zespół Wokalny 
Kalimera;

 • Piękno powiatu gryfińskiego w obiektywie młodego 
fotografa – UKS Orlik w Trzcińsku-Zdroju;

 • Festiwal „Kwiatowa twórczość” – Zgromadzenie Sióstr 
Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego 
w Moryniu;

 • Piękno Ziemi Gryfińskiej w Oczach Osób Niepełno-
sprawnych – Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełno-
sprawnych „Promyk” w Goszkowie;

 • Druk i promocja książki ze wspomnieniami miesz-
kańców Krzymowa pt. „Wokół PGR-u. Krzymów i jego 
mieszkańcy” – Stowarzyszenie Historyczno-Kulturalne 
„Terra Incognita” w Chojnie.
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POMOC RODZINIE
ZADANIA Z ZAKRESu OPIEKI SPOłECZNEJ 
REAlIZuJE POWIATOWE CENTRuM POMOCY 
RODZINIE W GRYfINIE, KTÓRE PROWADZI:
 • Ośrodek Informacji dla Osób Niepełnosprawnych 

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

 • Mieszkania Chronione w Chojnie; 
 • Ośrodek Pomocy Ofiarom Przestępstw; 
 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej; 
 • Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełno-

sprawności.

W 2013 r. uruchomiono dyżury mediatora rodzinnego.         

REAlIZACJA PROJEKTÓW:
 • Programy finansowane przez Ministerstwo Pracy i Poli-

tyki Społecznej 2011-2014: 
 • Resortowy program wspierania rozwoju rodziny i pie-

czy zastępczej,
 • Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastęp-

czej;
 • Projekt systemowy POKL 2007-2013 „Minimalizacja 

wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim”;
 • Programy celowe PFRON:
 • Program „Aktywny samorząd”;
 • Program Wyrównywanie Różnic Między Regionami.

W ramach programu Wyrównywanie Różnic Między 
Regionami udzielono pomocy finansowej na zakup 
samochodów przystosowanych do przewozu osób 
niepełnosprawnych dla: DPS w Nowym Czarnowie, 
Trzcińsku-Zdroju, Dębcach i Moryniu, Centrum Placówek 
Opiekuńczo-Wychowawczych w Chojnie (2 pojazdy), WTZ 
w Gryfinie i Goszkowie oraz Zakładu Ekonomiczno-Admi-
nistracyjnego Szkół w Gryfinie.

ZADANIA ZlECONE DO REAlIZACJI 
ORGANIZACJOM POZARZąDOWYM:
 • Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 

„Promyk”  w Goszkowie;  
 • Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledze-

niem Umysłowym, Koło w Gryfinie.

CERTYfIKATY, NAGRODY:
2011 r.  – Laureat konkursu „Samorządowy Lider Zarzą-
dzania 2011 – Usługi Społeczne”;

2013 r. – Wyróżnienie Powiatu Gryfińskiego przez Prezy-
denta RP za udział w konkursie „Dobry Klimat dla Rodziny”;

Spotkanie starosty gryfińskiego z prezydentem RP 
podczas gali konkursu „Dobry klimat dla rodziny”.

2013 r. PCPR otrzymało Certyfikat Ministerstwa Sprawiedli-
wości dla bezpiecznego pokoju przesłuchań.

1 lipca 2014 r. rozpoczęła funkcjonowanie Spółdzielnia 
Socjalna „Promyk” w Goszkowie. Jest to spółdzielnia osób 
prawnych (Powiat Gryfiński i Stowarzyszenie na Rzecz 
Osób Niepełnosprawnych „Promyk” w Goszkowie). Pracę 
otrzymało 5 osób.

Otwarcie Spółdzielni Socjalnej „Promyk”  
w Goszkowie

Wyróżnienia Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób 
Niepełnosprawnych dla osób wyróżniających się w działa-
niach na rzecz osób niepełnosprawnych:
 • Zarząd Powiatu w Gryfinie (za przystosowanie budynku 

Starostwa Powiatowego dla potrzeb osób niepełno-
sprawnych),

 • Elwira Profe-Mackiewicz i Fortunat Mackiewicz-Profe, 
 • Robert Dziedzic – prezes Społecznego Stowarzyszenia 

Ratowniczego w Szczecinie rejonowy sztab Ratowniczy 
w Moryniu.

Certyfikat obiektu przyjaznego osobom niepełnospraw-
nym otrzymała Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami 
Integracyjnymi im. Marii Dąbrowskiej w Gryfinie.

 • informatyzacja szpitala; 
 • powstanie rejestracji i Centralnej Informacji;
 • powstanie pracowni badań wysiłkowych;
 • remont pracowni rtg;
 • oddzielnie punktu pobrań krwi od laboratorium;
 • doposażenie sali terapii zajęciowej w Zakładzie Pielę-

gnacyjno-Opiekuńczym Psychiatrycznym w Nowym 
Czarnowie;

 • zakup maceratora dla Zakładu Opiekuńczo-Lecznicze-
go; 

 • zakup i montaż nowej centrali telefonicznej; 
 • remont Zakładu Opiekuńczo-Pielęgnacyjnego Psychia-

trycznego w Nowym Czarownie, (oddany do użytku 
w czerwcu 2014 r. po gruntownej poprawie stanu 
sal chorych, stołówki, sali terapii zajęciowej, łazienek 
i pomieszczeń).

INWESTYCJE SPRZęTOWE W SZPITAlu 
REAlIZOWANE PRZEZ DOM lEKARSKI S.A.

W latach 2012–2014 „Szpital Powiatowy w Gryfinie” Sp. 
z o.o. wyposażono w:
 • innowacyjną platformę elektrochirurgiczną  LigaSure;
 • wielofunkcyjny stół operacyjny; 
 • elektryczne łóżko porodowe;
 • wideogastroskop i wideokolonoskop; 
 • lampę operacyjną Sim Led;
 • aparat do znieczulania Fabius GS Premium; 
 • aparat cyfrowy RTG Philips DuraDiagnost Compact;
 • aparat RTG tzw. ramię „C”;
 • respiratory: domowy i  transportowy Oxylog 3000 plus;
 • USG Philips iU 22XMatrix , wykonujący badania w tech-

nice 4D;
 • diatermie elektrochirurgiczną;
 • system holterowski EKG, zestaw wysiłkowy;
 • kardiomonitory Infnity Delta 3 szt.;
 • defibrylatory przenośne 3 szt.,
 • kardiotogograf;
 • ssaki elektryczne 3 szt.;
 • monitory pacjenta 2 szt.; 
 • pompy infuzyjne dwustrzytkawkowe 6 szt.;
 • pompy infuzyjne jednostrzykawkowe 12 szt.;
 • zestaw narzędzi do ortopedii;
 • zestaw narzędzi do ginekologii;
 • zestaw narzędzi do chirurgii;
 • łóżka do intensywnej terapii 5szt.;
 • zestaw artroskopowy;
 • mankiety infuzyjne 2 szt.;
 • stół operacyjny do cięć ginekologicznych; 
 • maty grzewcze ASTOPAD DUO 130 z kontrolerem 

grzewczym 2 szt.;
 • napęd ortopedyczny;
 • wózek do transportu chorych.

Respirator Oxylog 3000 plus

AKCJE PROfIlAKTYCZNE I INfORMACYJNE:
 • W 2013 i 2014 r. Szpital Powiatowy w Gryfinie realizował 

w 100% finansowany z budżetu Powiatu Gryfińskiego 
projekt profilaktyczno-zdrowotny pn. „Biała sobota”, 
w ramach, którego można było skorzystać z usług 
lekarzy specjalistów, w tym urologa, okulisty, ginekolo-
ga, chirurga, ortopedy i fizjoterapeuty, wykonać badania 
diagnostyczne np. pomiary cukru we krwi, cholesterolu, 
ciśnienia tętniczego, a także badania specjalistyczne 
dla kobiet (cytologia). Całkowity koszt projektu wyniósł 
67 000,00 zł. Zarząd Powiatu w Gryfinie decydując się 
na sfinansowanie akcji stawiał sobie za cel stworze-
nie mieszkańcom powiatu dodatkowych możliwości 
skorzystania z bezpłatnych badań i porad lekarskich 
różnych specjalizacji (w tym również osobom bez pra-
wa do świadczeń zdrowotnych). Akcje przeprowadzono 
we wszystkich gminach na terenie Powiatu Gryfińskie-
go. Z badań u lekarzy specjalistów skorzystało w sumie 
501 pacjentów, 225 osób przebadano laboratoryjnie, 
badania cytologiczne wykonano u 80 kobiet, a badania 
PSA u 16 mężczyzn. 
Dzięki projektowi udało się wykryć wiele schorzeń, 
a także zapobiec istniejącym już chorobom i dolegliwo-
ściom. Dlatego też wiele osób (185) zostało skierowa-
nych na kontynuowanie leczenia w specjalistycznych 
poradniach przyszpitalnych. Umożliwi to podjęcie 
odpowiednich terapii lub zmodyfikowanie już istnieją-
cego leczenia. 

 • Powiat Gryfiński wspólnie z Zachodniopomorskim 
Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia, reali-
zował projekt Zintegrowanego Informatora Pacjenta 
(ZIP), służącego m.in. sprawdzeniu swojego prawa do 
świadczeń zdrowotnych, dostępu do historii świadczeń 
zdrowotnych w ramach NFZ, informacji o wykonanych 
badaniach i refundowanych lekach oraz o ich kosz-
tach. W okresie od grudnia 2013 r. do czerwca 2014 r. 
mobilne stanowisko do spraw ZIP odwiedziło 7 gmin  
naszego powiatu, do końca 2014 r. odwiedzi pozostałe 

2 gminy. Aktualnie z możliwość założenia konta w ZIP sko-
rzystało blisko 750 mieszkańców Powiatu Gryfińskiego. 

Mobilne stanowisko ZIP

Z buDżETu POWIATu GRYfIŃSKIEGO 
DOfINANSOWANO ZADANIA Z ZAKRESu 
EDuKACJI ZDROWOTNEJ I PROfIlAKTYKI:
 • Prowadzenie działań z zakresie promowania zdrowego 

stylu życia i wszechstronnej edukacji zdrowotnej oraz 
organizowanie działań na rzecz indywidualnej i zbio-
rowej odpowiedzialności za zdrowie i na rzecz ochro-
ny zdrowia, w tym m.in. programów edukacyjnych 
w zakresie udzielania pomocy przedmedycznej i akcji 
honorowego krwiodawstwa – Zachodniopomorski 
Oddział Okręgowy PCK w Szczecinie;

 • Festiwal Piosenki o Zdrowiu – Państwowy Powiatowy 
Inspektor Sanitarny w Gryfinie;

 • Spotkanie z amazonkami ze Schwedt – Stowarzyszenie 
Amazonek EWA w Gryfinie;

 • Obchody Dni Honorowego Krwiodawstwa – PCK, Dele-
gatura w Gryfinie;

 • Powiatowy Konkurs Wiedzy o HIV/AIDS – Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Chojnie;

 • Zakup filmów na DVD dla Poradni Psychologiczno-
-Pedagogicznej w Gryfinie w celu przeprowadzenia we 
wszystkich zainteresowanych szkołach i jednostkach 
edukacyjno-oświatowych na terenie powiatu gryfiń-
skiego prelekcji, wykładów na temat profilaktyki używek 
i psychoprofilaktyki.
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WSPARCIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
ZADANIA AKTYWIZuJąCE MIESZKAŃCÓW 
POWIATu GRYfIŃSKIEGO POZOSTAJąCYCH 
bEZ ZATRuDNIENIA PROWADZI POWIATOWY 
uRZąD PRACY GłÓWNIE POPRZEZ REAlIZACJę 
PROGRAMÓW, ORGANIZACJę TARGÓW PRACY 
I SPOTKAŃ INfORMACYJNYCH.

W latach 2011–2014 na realizację zadań z zakresu akty-
wizacji osób bezrobotnych PUP otrzymał łącznie kwo-
tę  35 679 827,75 zł. Z tej kwoty 19 601 027,75 zł  zostało 
pozyskanych w wyniku ubiegania się o dodatkowe środki 
w ramach konkursów ogłaszanych przez Wojewódzki 
Urząd Pracy w Szczecinie oraz Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej. W ramach pozyskanych środków realizowa-
no programy na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia 
skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej. 

PROGRAMY fINANSOWANE ZE śRODKÓW uNII 
EuROPEJSKIEJ  Z EuROPEJSKIEGO fuNDuSZu 
SPOłECZNEGO:
 • Kwalifikacje droga do sukcesu (2011-2014), projekt zre-

alizowany w ramach priorytetu VI Programu Operacyj-
nego Kapitał Ludzki – poddziałanie 6.1.3;

 • Przedsiębiorca to mój zawód (2012-2013), projekt zre-
alizowany w ramach priorytetu VIII Programu Opera-
cyjnego Kapitał Ludzki – poddziałanie 8.1.2;

 • Kobieta – atrakcyjny pracownik (2012-2014), projekt 
zrealizowany w ramach priorytetu VI Programu Opera-
cyjnego Kapitał Ludzki – poddziałanie 6.1.1; 

 • Młody przedsiębiorca (2012-2014), projekt zrealizowany 
w ramach priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki – działanie 6.2; 

 • Młodzi aktywni (2013-2014), projekt zrealizowany 
w ramach priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki – poddziałanie 6.1.1; 

 • Piramida kompetencji (2012-2013), partnerstwo z Woje-
wódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie, projekt zrealizo-
wany w ramach priorytetu VI Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki – poddziałanie 6.1.2. 

PROGRAMY fINANSOWANE ZE śRODKÓW 
fuNDuSZu PRACY:
 • Start dla młodych (2012), program dla osób bezrobot-

nych województwa zachodniopomorskiego;
 • Akcja aktywizacja (2012),  program wspierania osób 

będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy;
 • Start dla młodych II (2013) program dla osób bezrobot-

nych województwa zachodniopomorskiego;
 • Dźwignia przedsiębiorczości (2013) program dla 

przedsiębiorczych osób bezrobotnych z województwa 
zachodniopomorskiego.

PROGRAMY fINANSOWANE ZE śRODKÓW 
PfRON:
 • JUNIOR – program aktywizacji zawodowej absolwen-

tów niepełnosprawnych (2012–2014).

ORGANIZACJA TARGÓW PRACY
 • Polsko-Niemieckie Targi Pracy (2011 i 2012 r.) z udzia-

łem wystawców reprezentujących różne firmy i insty-
tucje działające na rzecz zatrudnienia w Polsce i w 
Niemczech, którzy dysponują konkretnymi ofertami 
pracy w różnych branżach;

 • Targi Edukacji i Pracy (2013 r.) z przedstawicieli firm 
z różnych branż ale także reprezentantów uczelni wyż-
szych, szkół policealnych i jednostek szkoleniowych;

 • Polsko-Niemieckie Spotkania Branżowe  „Przedsiębior-
czość I Praca” (2013 i 2014 r.) w ramach grantu EURES 
Odra-Oder 2012–2013. 

Polsko-Niemieckie Spotkania Branżowe – maj 2013 r.

SPOTKANIA INfORMACYJNE

Polsko-niemieckie spotkanie informacyjne dotyczące 
zatrudnienia w branży budowlanej. W listopadzie 2011 r. w  
spotkaniu  uczestniczyło  9  wystawców, dysponujących 
ofertami  pracy w kraju i za granicą. Osoby biorące udział 
w spotkaniu (ok. 150) miały możliwość zapoznania się 
z przedstawionymi ofertami pracy, jak również złożenia 
dokumentów aplikacyjnych bezpośrednio potencjalnemu 
pracodawcy. 

Polsko-niemieckie spotkanie informacyjne w marcu 2012 r. 
dotyczyło zatrudnienia w branży turystyczno-hotelarsko-
-gastronomicznej. Targi zgromadziły 19 wystawców  ofe-
rujących zatrudnienie w wyżej wymienionych branżach. 
W spotkaniu uczestniczyło ok. 150 osób poszukujących 
zatrudnienia, które jednocześnie mogły skorzystać z porad 
doradców Eures z Niemiec.

Spotkanie informacyjne w październiku 2012 r. dotyczyło 
zatrudnienia w sektorze handlowo-transportowym. Tym 
razem w spotkaniu uczestniczyło 16 wystawców oferują-
cych pracę na stanowiskach: kasjer, sprzedawca  i kierow-
ca. W spotkaniu wzięło udział ok. 120 osób poszukujących  
zatrudnienia. 

uDZIAł W WYDARZENIACH GOSPODARCZYCH

Od roku 2012 pracownicy PUP w Gryfinie uczestniczą 
w polsko-niemieckich targach gospodarczych  INKON-
TAKT w Schwedt organizowanych przez Stowarzysze-
nie Przedsiębiorców Powiatu Uckermark.  Jest to jedna 
z największych imprez turystyczno-gospodarczych w całej 
Branderburgii. Przedsiębiorcy w trakcie targów mają moż-
liwość przedstawienia swoich firm, usług oraz produktów, 
stowarzyszenia kulturalne i sportowe natomiast korzystają 
z okazji zaprezentowania prowadzonej działalności.

Targi Pracy „Inkontakt” w Schwedt

Przedstawiciele Powiatowego Urzędu Pracy uczestniczyli 
również w Targach Przedsiębiorczości „Prezentacje gospo-
darcze” organizowanych w ramach projektu Prezentacje 
gospodarcze na obszarze Euroregionu Pomerania Schwedt 
nad Odrą – Gryfino 2013–2014.  Jako uczestnicy targów 
zaprezentowano oferty pracy, propozycje staży oraz szko-
leń organizowanych przez PUP.  

KONSulTACJE DORADCZE DOTYCZąCE 
PODEJMOWANIA PRACY W NIEMCZECH

W maju 2012 r. rozpoczęto cykliczne comiesięczne 
konsultacje doradcze w ramach grantu EURES 2012-2013 
Inicjatywy Transgranicznej  „EURES ODRA-ODER” doty-
czące: niemieckiego rynku pracy, warunków życia i pracy 
w Niemczech, ubezpieczeń społecznych w Niemczech 
oraz dokumentów aplikacyjnych wymaganych przez 
niemieckich pracodawców. Z konsultacji skorzystało około 
100 osób.         

KAMPANIA NA RZECZ ElEKTROWNI DOlNA 
ODRA W NOWYM CZARNOWIE

8 stycznia 2014 r. samorządowcy, związkowcy oraz miesz-
kańcy zaangażowali się w działania na rzecz zachowania 
i rozwoju Elektrowni Dolna Odra, wchodzącej w skład PGE 
Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., podpisując 
w tej sprawie stosowne porozumienie. Powiat gryfiński 
realizując zapisy zawartego porozumienia w imieniu jego  

sygnatariuszy organizował spotkania, na których przed-
stawiany był cel podpisania porozumienia, zaproszenie 
do jego przystąpienia kolejnych podmiotów, rozpoczęcie 
kampanii na rzecz ZEDO, wypracowywano i zatwierdza-
no działania niezbędne do podjęcia w przedmiotowej 
sprawie.

Konferencja w sprawie przyszłości Elektrowni Dolna Odra

Wystosowano do rządu apel „TAK DLA ELEKTROWNI 
DOLNA ODRA TAK DLA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIO-
POMORSKIEGO” oraz rozpoczęto akcję zbierania podpisów 
pod tym apelem. 

Powiat gryfiński w imieniu stron porozumienia kilkukrotnie 
występował z pismem do Ministra Skarbu Państwa o zor-
ganizowanie spotkania, które miałoby na celu wszczęcie 
dialogu społecznego i wskazanie konkretnych zamierzeń 
i terminów realizacji, wynikających ze strategii naszego 
Państwa co do dalszego rozwoju i funkcjonowania Polskiej 
Grupy Energetycznej ze szczególnym uwzględnieniem 
Zespołu Elektrowni Dolna Odra w Nowym Czarnowie.  

Opublikowana w maju przez PGE „Strategia GK PGE na lata 
2014–2020” nie uspokoiła i nie rozwiała obaw samo-
rządowców, związkowców i mieszkańców związanych 
z przyszłością elektrowni, dlatego też skierowano pisma 
do posłów i senatorów RP z terenu woj. zachodniopo-
morskiego o złożenie interpelacji do Premiera i Ministra 
Skarbu Państwa  w sprawie strategii funkcjonowania PGE, 
ze szczególnym uwzględnieniem roli i rozwoju Zespołu 
Elektrowni Dolna Odra w Nowym Czarnowie.  

W efekcie w dniu 6 czerwca, a następnie 30 czerwca 2014 
r. Powiat Gryfiński z upoważnienia komitetu działające-
go w obronie ZEDO w Nowym Czarnowie skierował do 
Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska pisma wyrażające 
obawy, napięcia i nieufności co do ustnych zapowiedzi 
o możliwości dalszego funkcjonowania elektrowni, a także 
prośbę o przeanalizowanie i merytoryczną ocenę gospo-
darki Pomorza oraz kierunków rozwoju naszego regionu 
oraz o umożliwienie spotkania się. 

Realizacja podjętych działań w ramach „Porozumienia” 
w sprawie ZEDO oraz z inicjatywy Solidarności zaowoco-
wały podpisaniem komunikatu po spotkaniach z 1 i 14 lip-
ca 2014 r. i gwarancji istnienia ZEDO po 2035 r. m.in. przez 
Ministra Skarbu Państwa, Prezesów PGE, stronę samo-
rządową województwa zachodniopomorskiego, Powiatu 
Gryfińskiego, Gminy Gryfino oraz  grupę związkową.

Minister Skarbu Państwa powołał zespół ds. inicjowania, 
wspierania przedsięwzięć z udziałem spółek zależnych 
od Skarbu Państwa dla wytworzenia efektu synergii dla 
Pomorza Zachodniego. Sygnatariusze ustalili, że będą 
monitorować zagadnienia, dotyczące „Porozumienia”, 
w tym będą występować o informacje do powołanego 
przez Ministra zespołu.

W roku 2015 planowane jest przygotowanie debaty eks-
perckiej dotyczącej obszarów energetycznych uwzględ-
niających:  rynek paliw, emisję CO2, nowych mocy 
wytwórczych i oddziaływania tych obszarów na ZEDO.
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BEZPIECZEŃSTWO
W październiku 2012 r. w Starostwie Powiatowym w Gry-
finie zostały przeprowadzone ćwiczenia ewakuacyjne 
pracowników oraz interesantów. W akcji brały udział 
cztery zastępy Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej, 
dwa zastępy Ochotniczej Straży Pożarnej z Gryfina, Policja 
i Straż Miejska oraz – jako obserwatorzy – kilkanaście 
osób z Niemiec związanych z projektem realizowanym 
w ramach programu Interreg IVA „Stworzenie wspólnego 
polsko-niemieckiego systemu zwalczania zanieczyszczeń 
o dużej powierzchni na Odrze oraz zwalczania skutków 
innych zagrożeń na obszarze przygranicznym” w ramach 
programu operacyjnego Celu 3 EWT.

Realizując ww. projekt we wrześniu 2013 r. i w czerwcu 
2014 r., w Zatoni Dolnej (gm. Chojna) odbyły się ćwiczenia 
polskich i niemieckich państwowych oraz ochotniczych 
straży pożarnych. Ćwiczenia pozwoliły strażakom na 
praktyczne zapoznanie się ze sprzętem nabytym dzięki 
środkom finansowym uzyskanym z programu oraz spraw-
dzenie efektywności procedur współdziałania między 
jednostkami obu krajów.

Polsko-niemieckie ćwiczenia strażaków na Odrze

Na przykładzie zderzenia autokaru z lokomotywą na prze-
jeździe kolejowym, w czerwcu  2013 r. przeprowadzona 
została pozoracyjna akcja ratunkowa zgrywająca służby 
ratunkowe funkcjonujące na terenie powiatu. W ćwicze-
niach udział wzięły jednostki państwowej i ochotniczej 
straży pożarnej, pogotowia ratunkowego oraz policji.  
W ramach struktur zarządzania kryzysowego w akcji 
uczestniczyli również wicestarosta gryfiński, przedsta-
wiciele Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa 
Powiatowego oraz Gminnego Centrum Zarządzania 
Kryzysowego.

Pozoracyjna akcja ratunkowa na przejeździe 
kolejowym w Nowym Czarnowie

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. 

NASI bOHATEROWIE

W dowód uznania za odwagę i bezinteresowną pomoc 
z narażeniem własnego życia starosta gryfiński przekazał 
listy gratulacyjne i przyznał nagrody pieniężne czterem 
osobom:
 • Łukaszowi Chojniakowi – funkcjonariuszowi Komendy 

Powiatowej Policji w Gryfinie, który wyciągnął z Odry 
mężczyznę próbującego popełnić samobójstwo;

 • Adrianowi Kardynalczykowi – funkcjonariuszowi 
Straży Miejskiej w Gryfinie, który na niestrzeżonym 
kąpielisku nad jez. Wełtyńskim uratował od utonięcia 
kobietę i jej wnuczkę;

 • Paulinie Myszogląd – uczennicy ZSP w Chojnie, ratow-
nicze WOPR, która uczestniczyła w akcji ratunkowej 

tonącego mężczyzny nad jez. Morzycko w Moryniu;

 • Arkadiuszowi Rybickiemu – zastępcy komendanta 
Straży Miejskiej w Gryfinie, który zapobiegł wtargnięciu 
dziecka pod koła nadjeżdżającej na sygnale karetki.

Z buDżETu POWIATu GRYfIŃSKIEGO DOfINANSOWANO ZADANIA Z ZAKRESu bEZPIE-
CZEŃSTWA:
ROK 2011:
 • Eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wie-

dzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” oraz 
Dzień Strażaka – Komenda Powiatowa Państwowej 
Straży Pożarnej w Gryfinie; 

 • Eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju BRD 
– Gimnazjum w Mieszkowicach, Komenda Powiatowa 
Policji w Gryfinie;

 • Organizacja Zjazdu Zarządu Powiatowego ZOSP RP 
– Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP Zarząd 
Oddziału Powiatowego;

 • eliminacje powiatowe  XIII edycji konkursu plastyczne-
go pod hasłem „Powódź, pożar, dniem czy nocą – straż 
przychodzi Ci z pomocą”.

ROK 2012:
 • Eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju 

Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” 
– Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 
w Gryfinie;  

 • „Poprawa bezpieczeństwa wodnego i ratownictwa 
poprzez działania profilaktyczne, doposażenie gru-
py interwencyjnej w sprzęt ratownictwa wodnego 
w powiecie gryfińskim” – Oddział Powiatowy WOPR 
w Gryfinie. 

ROK 2013:
 • Eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wie-

dzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” oraz 
Dzień Strażaka – Komenda Powiatowa Państwowej 

Straży Pożarnej w Gryfinie.  

ROK 2014:
 • Eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju 

Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” oraz 
Dzień Strażaka – Komenda Powiatowa Państwowej 
Straży Pożarnej w Gryfinie; 

 • Eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju BRD 
–  Gimnazjum w Mieszkowicach, Komenda Powiatowa 
Policji w Gryfinie.
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RADA POWIATU W GRYFINIE

ZARZĄD POWIATU  
W GRYFINIE

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

Kierownictwo Starostwa

Górny rząd od lewej:  
Andrzej Szelążek, Piotr Bugajski, Wojciech Fedorowicz, Jan Podleśny, Roman Rataj, Sławomir Terebecki, Jerzy Miler, Zbigniew Głąbała, Robert Pankratow, Tadeusz Ruchniak

Dolny rząd od lewej:  
Henryk Kaczmar, Alicja Kordylasińska, Jan Gładkow, Gabriela Kotowicz, Eugeniusz Stechera, Leszek Jackiewicz, Jerzy Zgoda, Ewa Dudar, Labib Zair, Wojciech Konarski, Rafał Mucha

Nieobecni: Arkadiusz Augustyniak, Ryszard Niedźwiecki

Składy komisji Rady Powiatu w Gryfinie

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

Wojciech Konarski 
Starosta Gryfiński
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