
Szanowni Mieszkańcy,  
za nami pierwszy rok V kadencji samorządu powiatowego. 
Przyszedł czas na podsumowanie naszych działań w tym 
okresie. 

W liczbach względnych wygląda to tak: zebraliśmy 
69 724 778,55 zł, tj. 97,89% planowanych dochodów, wydali-
śmy 64 571 775,72 zł, tj. 92.48% planowanych wydatków.

Spłaciliśmy 2 869 519,01 zł kredytów i obligacji i 2015 rok 
był kolejnym rokiem, w którym nie zaciągnęliśmy żadnych 
nowych kredytów.

Najwięcej wydaliśmy na szkolnictwo i edukację – 
22 589 580,03 zł, tj. 32,96% całości wydatków. W tej kwocie 
zawiera się funkcjonowanie Zespołów Szkół Ponadgimnazjal-
nych w Gryfinie i w Chojnie, do których uczęszcza obecnie 
1 239 uczniów i zatrudnionych jest 186 pracowników oświaty, 
Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie, Specjalnego 

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie, Poradni Psycho-
logiczno-Pedagogicznej w Gryfinie z filią w Chojnie. 

18 337 224,30 zł wydaliśmy na różne formy pomocy i polity-
ki społecznej, Dom Dziecka, PCPR, Domy Pomocy Społecznej, 
rodziny zastępcze. Za osoby nieobjęte obowiązkiem ubezpie-
czenia społecznego, a zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie 
Pracy zapłaciliśmy 3 810 900 zł, tj. 4,52% ogółu wydatków. 

Utrzymanie bieżące i budowa dróg kosztowały nas 
8 340 450,64 zł, tj. 11,32% ogółu wydatków. O wydatkach 
decydowali radni Rady Powiatu: 12 z Inicjatywy Samorządowej, 
3 z PO i 6 z klubu Razem. 

Za tymi liczbami kryją się kolejne kilometry wyremontowa-
nych dróg, wsparcie inicjatyw mieszkańców i stowarzyszeń, 
wspieranie bezpieczeństwa publicznego i zdrowotnego miesz-
kańców, o czym w dalszej części.

GRYFIŃSKI
POWIAT
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REMONTY I MODERNIZACJE
Przeprowadzono następujące inwestycje w obiektach stanowiących własność Powiatu:

 • Restauracja historycznego obiektu zabytkowego 
w Trzcińsku-Zdroju – Domu Pomocy Społecznej, 
prowadzonego przez stowarzyszenie „Dom z Sercem”. 
Inwestycja przebiegała dwuetapowo. W pierwszym 
etapie przeprowadzono prace w zakresie ogrodzenia 
zewnętrznego parku, instalacji elektrycznych (oświe-
tlenie zewnętrzne parku, monitoring) oraz rewitalizacji 
parku (karczowanie, przesadzenia, zabiegi pielęgna-
cyjne  oraz nowe nasadzenia drzew, krzewów i pnączy, 
modelowanie terenu, nawierzchnie piesze, mała archi-
tektura – ławki i schody terenowe, pergole, trejaże itp.)  
Drugi etap obejmował konserwację elewacji i izolację 
przeciwwilgociową budynku DPS oraz konserwację 
budynków pomocniczo-gospodarskich. 
Budynek główny wraz z budynkami pomocniczymi - 
rewitalizacja budynków to koszt razem z nadzorem 
inwestorskim: 1 009 233 zł, natomiast koszt zagospo-
darowania terenu  w tym ogrodzenia, nawierzchni 
utwardzonych, nasadzeń i zieleni stanowi 525 793,41 zł 
wraz z nadzorem architekta krajobrazu. Na tę inwe-
stycję Powiat Gryfiński, wspólnie ze stowarzyszeniem 
„Dom z Sercem”, uzyskali w części środki unijne. 

 • Budowa windy w budynku szkolnym Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie. Dzięki inwestycji 
szkoła jest przygotowana do przyjęcia uczniów z nie-
pełnosprawnością ruchową. Winda skomunikowała 
wszystkie poziomy w budynku i cały obiekt szkolny tj. 

szkoła, internat oraz sala gimnastyczna są dostępne 
dla osób niepełnosprawnych. Całkowity koszt zadania 
wyniósł 263 449,39 zł i sfinansowany został ze środ-
ków Powiatu.

 • W ZSP Nr 2 w Gryfinie przeprowadzono również 
inwestycję polegającą na ociepleniu stropodachu na 
budynku stołówki oraz łącznika do internatu. To zada-
nie kosztowało 64 527,84 zł.

 • Powiat w ramach działań na rzecz ochrony środowi-
ska ogranicza emisję gazów poprzez wymianę źródeł 
ogrzewania. W ostatnim czasie dokonano modernizacji 
trzech kotłowni powiatowych (ZSP, Powiatowy Urząd 
Pracy i SOSW). Dotychczasowe ogrzewanie olejowe 
zostało zastąpione gazowym. Obecnie wszystkie 
kotłownie mają dwa dostępne źródła ogrzewania, 
tj. gazowe i olejowe. Zadanie kosztowało prawie 
220 000 zł. 

 • Powiat Gryfiński pomógł Polskiemu Stowarzyszeniu 
na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym - Koło 
w Gryfinie w 2015 r. zrealizować kolejny etap inwestycji 
polegającej na adaptacji budynku przy ul. Szczeciń-
skiej 33 w Gryfinie na potrzeby Stowarzyszenia, która 
kosztowała 399 367,53 zł. 
Sześć lat temu, z chwilą opuszczenia przez Straż Gra-
niczną, Powiat Gryfiński przekazał ten budynek na cele 
Stowarzyszenia. 
Od tego czasu obiekt jest stale modernizowany 
i remontowany. Wykonany w ubiegłym roku etap 
obejmował roboty wykończeniowe w przyziemiu na 
parterze budynku (prace malarskie, posadzkarskie, 
instalacje elektryczne, instalacje sanitarne oraz stolarka 
wewnętrzna, wykonanie sanitariatów, ciągów komuni-
kacyjnych). Łącznie Powiat w ostatnich 6 latach przeka-
zał na adaptację budynku ponad 800 000 zł.

STARE  
CZARNOWOGRYFINOBANIE WIDUCHOWA

DPS w Trzcińsku-Zdroju

Siedziba PSOUU przy ul. Szczecińskiej w Gryfinie
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INWESTYCJE DROGOWE
Z budżetu Powiatu Gryfińskiego sfinansowano lub dofinansowano następujące inwestycje drogowe:

GmInA CedYnIA
 • remont drogi gruntowej w Żelichowie 

koszt: 23 000,00 zł (100% Powiat Gryfiński),
 • przebudowa chodników w ciągu ul. Kościuszki i Żerom-

skiego w Cedyni 
koszt: 160 000 zł (50% Powiat Gryfiński, 50% gmina 
Cedynia),

 • dokumentacja techniczna na przebudowę drogi w Goli-
cach 
koszt: 15 000 zł (1/3 Powiat Gryfiński, 1/3 gmina Cedy-
nia, 1/3 Szczecińskie Kopalnie Surowców Mineralnych).

GmInA ChOjnA
 • przebudowa ul. Jagiellońskiej w Chojnie 

koszt: 3 330 000 zł (50% Urząd Wojewódzki, 30% 
Powiat Gryfiński, 20% gmina Chojna),

Chojna, ul. Jagiellońska przed remontem

Chojna, ul. Jagiellońska po remoncie

 • budowa chodnika w Nawodnej 
koszt: 30 000,00 zł (100% Powiat Gryfiński),

 • przebudowa chodnika w ciągu ul. Kopernika w Chojnie 
koszt: 53 000,00 zł (100% Powiat Gryfiński),

 • modernizacja nawierzchni ul. Barnkowo w Chojnie 
koszt: 130 000,00 zł (100% Powiat Gryfiński).

GmInA GRYFInO
 • modernizacja odcinka drogi Daleszewo – Chlebowo 

koszt: 100 000,00 zł (100% Powiat Gryfiński),
 • modernizacja nawierzchni ul. Asnyka w Gryfinie 

koszt: 105 000,00 zł (100% Powiat Gryfiński),

Gryfino, ul. Asnyka przed remontem

Gryfino, ul. Asnyka po remoncie

 • budowa chodnika w Steklnie 
koszt: 60 000 zł (100% Powiat Gryfiński),

 • dokumentacja techniczna na przebudowę mostu 
w Szczawnie 
koszt: 50 000 zł (100% Powiat Gryfiński),

 • dokumentacja techniczna na przebudowę ul. Jaśmino-
wej w Żórawkach 
koszt: 60 000 zł (100% Powiat Gryfiński).

GmInA mIeSzKOWICe
 • poszerzenie drogi Macierz–Mieszkowice 

koszt: 110 000,00 zł (100% Powiat Gryfiński), 
 • budowa chodnika w Kurzycku 

koszt: 58 000,00 zł (50% Powiat Gryfiński, 50% gmina 
Mieszkowice),

 • budowa chodnika w Troszynie 
koszt: 63 000,00 zł (50% Powiat Gryfiński, 50% gmina 
Mieszkowice),

 • budowa ciągu pieszo-jezdnego na ul. Moryńskiej 
w Mieszkowicach 
koszt: 65 000,00 zł (50% Powiat Gryfiński, 50% gmina 
Mieszkowice),

 • modernizacja odcinka drogi Mieszkowice–Gozdowice 
koszt: 135 000,00 zł (50% Powiat Gryfiński, 50% gmina 
Mieszkowice),

Droga Mieszkowice–Gozdowice przed remontem

Droga Mieszkowice–Gozdowice po remoncie

 • remont drogi gruntowej w Wierzchlasie 
koszt: 30 000,00 zł (100% Powiat Gryfiński).

GmInA mORYŃ
 • poszerzenie drogi Witnica–Witnica PKP 

koszt: 45 000,00 zł (100% Powiat Gryfiński),
 • budowa chodnika w Przyjezierzu 

koszt: 40 000,00 zł (50% Powiat Gryfiński, 50% gmina 
Moryń),

 • przebudowa chodnika w ciągu ul. Chopina w Moryniu 
koszt: 30 000,00 zł (50% Powiat Gryfiński, 50% gmina 
Moryń),

 • remont pobocza drogi Moryń–Nowe Objezierze 
koszt: 40 000,00 zł (100% Powiat Gryfiński).

GmInA TRzCIŃSKO-zdRój
 • budowa chodnika w Piasecznie 

koszt: 20 000,00 zł (50% Powiat Gryfiński, 50% gmina 
Trzcińsko-Zdrój).

GmInA STARe CzARnOWO
 • przebudowa odcinka drogi Szczecin–Binowo 

koszt: 580 000,00 zł (100% Powiat Gryfiński).

Droga Szczecin–Binowo przed remontem

Droga Szczecin–Binowo po remoncie

GmInA WIduChOWA
 • modernizacja ul. Nadodrzańskiej w Widuchowej 

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

Widuchowa, ul. Nadodrzańska przed remontem

Widuchowa, ul. Nadodrzańska po remoncie
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OŚWIATA
Powiat Gryfiński jest organem prowadzącym dla dwóch szkół ponadgimnazjalnych, dwóch szkół specjalnych oraz 
poradni psychologiczno-pedagogicznej.

zeSPół SzKół POnAdGImnAzjAlnYCh nR 2 
W GRYFInIe.

W skład zespołu wchodzą następujące szkoły: Liceum 
Ogólnokształcące, Technikum Zawodowe, Zasadnicza 
Szkoła Zawodowa oraz Liceum Ogólnokształcące dla 
Dorosłych. 

Najważniejsze wydarzenia w życiu szkoły: 
 • W opublikowanym na początku roku 2016 Rankingu 

Szkół Ponadgimnazjalnych miesięcznika Perspektywy 
doskonałe wyniki osiągnęło Technikum Zawodowe. 
W rankingu zawodów technik elektryk oraz technik 
żywienia i gospodarstwa domowego sklasyfikowane 
zostały na trzecim miejscu w Polsce, pozostawiając 
w tyle zarówno szkoły z województwa zachodnio-
pomorskiego, jak i całego kraju. Na wysokie miejsce 
rankingowe wpływ miała wysoka zdawalność egzami-
nów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w obu 
zawodach w sesji maj–czerwiec 2015 r. (odpowiednio 
technik elektryk: zdawalność 91,67% oraz technik 
żywienia i usług gastronomicznych: zdawalność 100%). 
Ponadto w rankingu województwa zachodniopomor-
skiego całe Technikum Zawodowe wchodzące w skład 
ZSP Nr 2 w Gryfinie uplasowało się na 16 miejscu.

 • W październiku 2015 r. podpisana została umo-
wa patronacka z Wydziałem Nauk Ekonomicznych 
i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, w ramach 
której uczniowie technikum ekonomicznego mogą 
uczestniczyć w spotkaniach, wykładach, konkursach 
i wielu innych wydarzeniach z udziałem wykładowców 
szczecińskiej uczelni. Współpraca pozwala młodym 
ekonomistom na rozwijanie umiejętności praktycznych. 

 • Dyrekcja szkoły nawiązała współpracę z firmą Tech-
nologie Tworzyw Sztucznych Sp. z o.o. skutkującą 
złożeniem wniosku do Ministerstwa Gospodarki 
o wpisanie do klasyfikacji zawodów kształcenia zawo-
dowego zawodu szkutnik. Obecnie wniosek jest na 
etapie analizy w Ministerstwie Edukacji Zawodowej, 
a szkoła podpisała z firmą TTS Sp. z o. o. porozumienie 
o współpracy.

 • ZSP Nr 2 w Gryfinie będzie miało patrona. W listopa-
dzie uczniowie zdecydowali w ogólnoszkolnym refe-
rendum o nadaniu imienia Bohaterów Powstania War-
szawskiego wszystkim szkołom wchodzącym w skład 
zespołu. ZSP Nr 2 w Gryfinie. Pozytywne opinie na 
temat nadania szkołom imienia wydały również rada 
pedagogiczna szkoły oraz rada rodziców. Propozycja 
nadania imienia Bohaterów Powstania Warszawskiego 
jest konsekwencją współpracy ZSP Nr 2 w Gryfinie ze 
Stowarzyszeniem Powstańców Warszawskich Oddział 
w Szczecinie oraz cyklicznymi spotkaniami uczestni-
ków powstania z uczniami szkoły.

 • W listopadzie 2015 r. odbył się I Memoriał Marka Zie-
lonki – Szkolny Turniej Piłki Ręcznej zorganizowany dla 
upamiętnienia zasłużonego, wieloletniego pracownika 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie.

Realizacja projektów: 

Szkoła realizowała dwa projekty w partnerstwie ze Stowa-
rzyszeniem Inżynierów i Mechaników Polskich z siedzibą 
w Szczecinie: „Aktywny absolwent nowoczesnej szkoły 
zawodowej z zachodniopomorskiego” oraz „Nowoczesna 
szkoła zawodowa – wsparcie uczniów szkół zawodo-
wych w uzyskiwaniu kwalifikacji”. Łączna wartość obu 
projektów realizowanych w ramach działania 9.2 Pro-
gramu Operacyjnego Kapitał Ludzki, to prawie 4 mln zł. 
W ramach projektów prowadzone były kursy kończące się 
egzaminem oraz nadaniem specjalistycznych uprawnień 
uczniom technikum zawodowego oraz zasadniczej szkoły 
zawodowej, zwiększając tym samym ich konkurencyjność 
na rynku pracy.

Nauczyciele ZSP Nr 2 w Gryfinie podnosili swoje kwalifi-
kacje oraz umiejętności w ramach uczestnictwa w projek-
cie „Nauczyciel w praktyce” w ramach, którego odbywali 
praktyki zawodowe u przedsiębiorców.

Najważniejsze sukcesy uczniów:
 • finał etapu ogólnopolskiego  XV edycji Ogólnopol-

skiego Konkursu Wiedzy o Zasadach Bezpieczeństwa 
i Higieny Pracy dla Uczniów z Zakładów Rzemieślni-
czych – I miejsce drużynowo,

 • uczniowie: Paulina Kubiś (LO) i Piotr Oleszczyszyn (TZ) 
zostali Stypendystami Prezesa Rady Ministrów,

Stypendyści Prezesa Rady Ministra z ZSP nr 2 w Gryfinie

 • Olimpiada Solidarności „Dwie dekady historii” – tytuł 
finalisty na etapie ogólnopolskim, zwycięstwo etapu 
wojewódzkiego,

 • Ogólnopolski konkurs Langloo CUP 2015 Mistrzostwa 
Polski Uczniów w Nauce Języka Angielskiego – I miej-
sce  zespołowo na etapie ogólnopolskim,

 • III miejsce w Sportowym Współzawodnictwie Szkół 
Ponadgimnazjalnych Powiatu Gryfińskiego w roku 
szkolnym 2014/15,

 • I miejsce w powiecie w piłce ręcznej (chłopcy), 
 • I miejsce w powiecie w siatkówce (dziewczęta), 
 • I miejsce w powiecie i w regionie w koszykówce 

(dziewczęta).  

zeSPół SzKół POnAdGImnAzjAlnYCh 
W ChOjnIe. 

W skład zespołu wchodzą: Liceum Ogólnokształcące, 
Technikum Budowlane, Technikum Zawodowe, Zasadni-
cza Szkoła Zawodowa i Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla 
Dorosłych.

Najważniejsze wydarzenia w życiu szkoły: 
 • Technikum Zawodowe i Budowlane  zdobyło miejsce 

w czołówce w XVII Rankingu Szkół Ponadgimnazjal-
nych Perspektywy 2015 na najlepsze technika w Pol-
sce. Otrzymało znak jakości i tytuł Brązowej Szkoły 
2015.

 • Jako jedna z czterech szkół w Polsce, ZSP w Chojnie 
otrzymał  kartę jakości mobilności  w obszarze kształ-
cenia i szkolenia zawodowego w programie Erasmus+ 
na lata 2015–2020, przyznawaną przez FRSE oraz 
Narodową Agencję Programu Erasmus+. Karta  uznaje 
wysoką jakość realizowanych przez szkołę projektów 
mobilności, wspiera zwiększanie umiędzynarodowienia 
i umożliwia wnioskowanie w uproszczonej procedurze. 
Wdrożona została w szkole strategia internacjonalizacji 
w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego.

 • Opracowano i wdrożono  Europejski system transferu 
osiągnięć uczniów w szkoleniu i kształceniu zawodo-
wym ECVET. Swoje doświadczenia  w tej dziedzinie  
szkoła prezentowała na zaproszenie narodowej Agen-
cji programu Erasmus+ podczas międzynarodowego 
seminarium w Chorwacji.

 • Uczniowie technikum kształcący się w zawodzie 
technik hotelarstwa i technik żywienia i usług gastro-

nomicznych odbyli staże w ramach obowiązkowych 
praktyk zawodowych  w hotelach w Anglii i w restau-
racjach na Malcie, w ramach projektu „Od praktyki do 
pracy” z programu Erasmus+.

 • Szkoła uzyskała tytuł Akademii CISCO. Programem 
objęte zostały klasy w zawodzie technik informatyk. 
Szkoła otrzymała wsparcie procesu dydaktycznego od 
Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

 • Zarząd Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Doradców 
Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej 
w Warszawie przyznał szkole wyróżnienie – Dyplom  
Laureata Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery. 

 • Po raz pierwszy uczniowie technikum zdawali nowy 
egzamin zawodowy, potwierdzający kwalifikacje 
w zawodzie, z bardzo dobrym wynikiem.

 • Rada Rodziców ufundowała Zespołowi Szkół Ponad-
gimnazjalnych w Chojnie nowy sztandar, który został 
przekazany w kwietniu, podczas obchodów Święta 
Szkoły.

 • W październiku odbyły się uroczyste obchody jubile-
uszu 50-lecia  Zespołu Szkół Zawodowych im. ppor. 
R. Kuleszy – Technikum Budowlanego i Zasadniczej 
Szkoły Zawodowej.

 • Narodowa Agencja Programu Erasmus+ nominowała 
dwa projekty zrealizowane w partnerstwie ze Stowa-
rzyszeniem Douzelage w Chojnie do nagrody specjal-
nej w ramach upowszechniania rezultatów projektu, 
przyznawanej przez Komisję Europejską w Brukseli.

 • Zorganizowano spotkanie z posłem do Parlamentu 
Europejskiego prof. Dariuszem Rosatim.

 • Odbyło się wydarzenie upowszechniające wdrożoną 
przez szkołę w ramach projektu „Health Education 
for Life” platformę edukacyjną, w którym uczestniczyli 
goście z Turcji, Węgier, Niemiec, nauczyciele ZSP Nr 
2 w Gryfinie oraz pracownicy instytucji i nauczycieli 
z Chojny i okolicznych gmin. 

 • Podczas konferencji zorganizowanej w Szczecinie 
przez FSRE w Warszawie  i Wydział Oświaty Urzędu 
Miasta Szczecin szkoła prezentowała jako przykłady 
dobrych praktyk zrealizowane projekty z programu 
Erasmus+ w obszarze kształcenie i szkolenie zawodo-
we. W konferencji uczestniczyli  przedstawiciele szkół 
oraz instytucji związanych z kształceniem zawodowym 
województwa zachodniopomorskiego.

 • Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Ogólnopolskim 
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Forum Młodzieży „jEsTeM aktywny”, zorganizowanym 
w Gdańsku, w ramach Europejskiego Tygodnia Mło-
dzieży 2015.

 • Uczniowie klas mundurowych uczestniczyli w tygo-
dniowym biwaku dydaktycznym zorganizowanym 
przez 5 Pułk Inżynieryjny w Szczecinie Podjuchach.

 • Szkoła była organizatorem konkursów powiatowych 
skierowanych do uczniów gimnazjów i klas pierwszych 
szkół ponadgimnazjalnych powiatu gryfińskiego: 
profilaktycznego, mitologicznego, wiedzy o Europie 
i ortograficznego. 

 • W ramach patronatów szkoła efektywnie  współpra-
cowała z: Akademią Obrony Narodowej w Warsza-
wie, 5 Pułkiem Inżynieryjnym w Szczecinie, Wodnym  
Ochotniczym  Pogotowiem  Ratunkowym  Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego, Zachodniopomorskim  
Uniwersytetem  Technologicznym w Szczecinie, 
Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Szcze-
cińskiego, Instytutem Historii i Stosunków Międzyna-
rodowych Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Wyższą 
Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Realizacja projektów:
 • „Od praktyki do pracy”, program Erasmus+, 

35 140,00 € (mobilność edukacyjna),
 • „Od praktyki do pracy 2”, program Erasmus+, 

73 468,00 € (mobilność edukacyjna),
 • „Health education for life”, program Erasmus+, 

131 835,00 € (współpraca na rzecz innowacji i wymiany 
dobrych praktyk),

 • „More active, more healthy”, program Erasmus+, 
10 344,00 € (w partnerstwie),

 • „Focus on Youth”, program Erasmus+, 16 670,00 €  
(w partnerstwie).

Najważniejsze sukcesy uczniów:
 • VI Ogólnopolski Tydzień Kariery Zawodowej – tytuł 

laureata,
 • XII Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny  „Eko-Planeta” – 

II miejsce,
 • XVI Ogólnopolski Konkurs geologiczno-środowiskowy 

„Nasza Ziemia – środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś 
i jutro” – I miejsce w półfinale, IV miejsce w Polsce oraz 
nagroda Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty,

 • XIX Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny 
– I miejsce w województwie, VI miejsce w kraju,

 • XVI Ogólnopolski Przegląd Twórczości Zbigniewa 
Herberta „Herbertiada” – II miejsce,

 • VIII Wojewódzki  Konkurs Geograficzno-Nautologiczny 
– wyróżnienie,

 • Wojewódzki konkurs pt. „Wolność słowa a mowa 
nienawiści: tolerancja, niewiedza, lęk przed nieznanym, 
zrozumienie” – trzy wyróżnienia,

 • VII Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Religijnej oraz 
Poezji Śpiewanej – I i II miejsce,

 • Wojewódzka licealiada w piłce nożnej chłopców –  
II miejsce,

 • Szkolna Liga Lekkoatletyczna szkół ponadgimnazjal-
nych: dziewczęta – II miejsce, chłopcy – II miejsce.

zeSPół SzKół SPeCjAlnYCh W nOWYm CzAR-
nOWIe. 

W skład zespołu wchodzą: Szkoła Podstawowa, Gimna-
zjum, Szkoła Przysposabiająca do Pracy.
 • W codziennej pracy nauczyciele prowadzą różnorod-

ne działania edukacyjne, terapeutyczne, integracyjne 
i profilaktyczne. Aktywizują uczniów poprzez organiza-
cję licznych konkursów, turniejów i wystaw oraz obję-
cie wszystkich dzieci zajęciami pozalekcyjnymi (koła 
zainteresowań). Uczniowie kultywują tradycje szkoły, 
miasta, regionu i państwa uczestnicząc w wycieczkach, 
imprezach i uroczystościach.

 • W maju w szkole odbyła się pierwsza impreza tury-

styczno-integracyjna „Leśna Polana” pod honorowym 
patronatem Starosty Gryfińskiego, połączona z dniami 
otwartymi szkoły. Najważniejszymi gośćmi były dzieci 
i młodzież m.in. z: DPS w Moryniu i Nowym Czarnowie, 
Niepublicznego Integracyjnego Przedszkola „Iskierka” 
w Gryfinie, Punktu Przedszkolnego „Dzwoneczek” 
ze Szczecina, Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 52 
w Szczecinie, Szkoły Podstawowej w Krzywinie, WTZ 
z Goszkowa i Gryfina, Zespołu Szkół w Gardnie i w 
Gryfinie oraz rodzice z dziećmi –  sumie 146 uczestni-
ków.

 • Od czerwca do końca września szkoła, we współpracy 
z Fundacją PGE Energia z Serca, realizowała projekt pt. 
„Królestwo gier i zabaw”. Wykonane w ramach projektu 
prace objęły niwelację terenu, impregnację i montaż 
domku narzędziowego, pergoli i rzutni, pomalowanie 
płyt chodnikowych, ułożenie plansz do gry w warcaby, 
chińczyka i klasy. Porzucony w pobliskim lesie stół 
do tenisa stołowego został również zaadaptowany. 
Zasadzono drzewka i krzewy, zasiano trawę oraz przy-
gotowano plac i zakupiono zestaw do gry w krykieta. 
Przy Zespole Szkół powstało Królestwo gier i zabaw – 
miejsce radosnej nauki.

Królestwo gier i zabaw przy ZSS w Nowym Czarnowie

 • W listopadzie powstała w szkole pracownia fotogra-
ficzna stworzona na bazie pracowni komputerowej. 
Środki na ten cel pozyskano z Fundacji PGE – Energia 
z Serca. W ramach projektu zakupiono sprzęt kom-
puterowy do obróbki zdjęć, wysokiej klasy drukarkę 
fotograficzną wraz z materiałami eksploatacyjnymi oraz 
aparaty fotograficzne. Uczniowie na zajęciach techniki, 
informatyki oraz w trakcie zajęć świetlicowych uczą się 
fotografowania, obróbki cyfrowej oraz wywoływania 
zdjęć.

Największym sukcesem uczniów było zajęcie III miejsca 
w Mistrzostwach Województwa Zachodniopomorskiego 
ZSS „Sprawni razem” w piłce nożnej chłopców rocznik 
1998 i starsi.

SPeCjAlnY OśROdeK SzKOlnO-WYChOWAW-
CzY W ChOjnIe. 

W skład Ośrodka wchodzą: Szkoła Podstawowa, Gimna-
zjum, Zasadnicza Szkoła Zawodowa i Szkoła Przysposa-
biająca do Pracy.
 • Od wielu lat SOSW w Chojnie współpracuje z nie-

miecką szkołą Lebensschule  Uckermark w Prenzlau. 
W ramach tej współpracy szkoły organizują wspólne 
działania integrujące uczniów i nauczycieli. Razem 
uczestniczą w różnego rodzaju zajęciach i warszta-
tach m.in.: fotograficznych, sportowych, plastyczno-
-technicznych, kulinarnych i turystycznych. Tego typu 
spotkania przyczyniają się do poznawania kultury 
obu krajów, przełamywania barier komunikacyjnych  
i nawiązywania nowych znajomości.

 • Ośrodek już po raz jedenasty zorganizował Woje-
wódzki Konkurs z Techniki „Moje ręce mogą więcej”. 
W konkursie wzięło udział 12 placówek, w tym także 
zaprzyjaźniona szkoła z Prenzlau. Uczestnicy brali 
udział w czterech konkurencjach. W zakresie kroju 
i szycia szyli grzybki z filcu, w zakresie tworzyw sztucz-
nych wykonywali i ozdabiali drzewka ze styropianu, 
w zakresie obróbki drewna wykonywali karmnik, a w 
konkurencji kulinarnej piekli muffinki.

Najważniejsze sukcesy uczniów w konkursach,  olimpia-
dach, zawodach sportowych:
 • Wojewódzki konkurs „Profilaktyka Oczami Młodzieży”, 

organizowany przez Komendę Wojewódzką Policji 
w Szczecinie, Urząd Marszałkowski oraz Fundację 
„Razem Bezpieczniej” przy współpracy z TVP Szczecin 
– III miejsce,

Plakat Gabrieli Barańskiej – III miejsce w konkursie 
„Profilaktyka Oczami Młodzieży”

 • Mistrzostwa Województwa Zachodniopomorskiego 
w Warcabach – II i IX miejsce w kat. gimnazjów,

 • Mistrzostwa Polski Stowarzyszenia Społeczno-Spor-
towego „Sprawni-Razem” – III miejsce w Piłce Nożnej 
Dziewcząt i VI  miejsce w Piłce Ręcznej Mężczyzn,

 • Mistrzostwa Województwa Zachodniopomorskiego   
w Piłce Nożnej Dziewcząt Szkół i Ośrodków Specjal-
nych – I miejsce,

 • Wojewódzkie Mistrzostwa w Biegach Przełajowych – 
III miejsce w biegu na 1500 m (dziewczęta) i III miejsce 
w biegu na 800 m (chłopcy),

 • Wojewódzkie Mistrzostwa w Badmintona – III miejsce 
(dziewczęta rocznik 98 i starsze) i III miejsce (dziewczę-
ta roczniki 1999–2001),  

 • I, II i III miejsce w konkursie sportowym „Najsilniejszy 
uczeń” – Prenzlau.

PORAdnIA PSYChOlOGICznO-PedAGOGICznA 
W GRYFInIe z FIlIą W ChOjnIe
 • Placówka prowadzi działalność diagnostyczną, tera-

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

psychologa, pedagoga, logopedy, doradcy zawodowe-
go.

 • 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 15.00–16.00),
 » 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

Poradnia we współpracy z Wyższą Szkołą Humanistyczną 
TWP w Szczecinie uruchomiła w Gryfinie studia pody-
plomowe dla nauczycieli, wychowawców i studentów 
ostatnich lat studiów pedagogicznych. W 2015 r. studia 
odbywały się na kierunkach: diagnoza i terapia pedago-
giczna, edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawno-
ścią intelektualną (oligofrenopedagogika).
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Od kwietnia 2016 r. planowany jest nabór na kierunki: 
edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością 
intelektualną (oligofrenopedagogika), edukacja przed-
szkolna i wczesnoszkolna oraz wczesne nauczanie języka 
niemieckiego.

STYPendIA RAdY POWIATu

W ramach programu wspierania edukacji uczniów szkół 
prowadzonych przez Powiat Gryfiński, w 2015 r. Rada 
Powiatu w Gryfinie wyróżniła najzdolniejszą młodzież 
stypendiami w łącznej kwocie 11 300,00 zł. W katego-
rii za szczególne wyniki w nauce stypendia otrzymali: 
Aleksandra Rębacz i Mikołaj Gajowski (dwukrotnie) oraz 
Kornelia Makowska, Maciej Cedro, Bartosz Nyczaj, Piotr 
Oleszczyszyn, Paulina Kubiś, Katarzyna Lisiecka, Robert 
Wójcik, Oliwia Mielczarek, Hubert Pieloszczyk, Aleksandra 
Bożek, Alicja Krystofiak, Julia Rembecka, Justyna Snopek 
i Klaudia Woźniakowska.

Za szczególne osiągnięcia w nauce stypendium odebrał 
Miłosz Mocydlarz, natomiast za szczególne osiągnięcia 
sportowe wyróżniono Piotra Oleszczyszyna. 

Stypendyści Rady Powiatu (październik 2015 r.)

W 2015 r. dofinansowano następujące przedsięwzięcia:
 • Wyjazd do Londynu uczennic ZSP Nr 2 w Gryfinie – 

laureatek Ogólnopolskiego Konkursu Języka Angiel-
skiego Langloo Cup 2.

 • XVIII edycja Małej Olimpiady Wiedzy Ekologicznej – 
Szkoła Podstawowa w Zielinie

SPORT I TURYSTYKA
Dofinansowano następujące imprezy z zakresu sportu i turystyki:
 • 9. Gryfiński Festiwal Miejsc i Podróży „Włóczykij” – Sto-

warzyszenie Republika Międzyodrza,
 • Sobota Bokserska – Klub Bokserski Garda Chojna,
 • XXIII edycja Międzynarodowego Festiwalu Piłki Nożnej 

Gryfino Cup 2015 – UKS Energetyk Junior,
 • Ogólnopolski Sprawdzian Wytrzymałości i Wszech-

stronności Stylowej Miting Pływacki Laguna Cup, 
Mistrzostwa Szkół Podstawowych Powiatu Gryfińskie-
go – UKP Marlin, 

 • Gryfińskie Rajdy Rowerowe „20 tras na XX-lecie” – 
MKS „Hermes” w Gryfinie,

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

 • Bądźmy aktywni – powiatowe rozgrywki w tenisie 
stołowym dla osób niepełnosprawnych – Stowarzy-
szenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Promyk” 
w Goszkowie,

 • Festiwal Piłki Siatkowej dziewcząt Cicionia Cup – 
Stowarzyszenie Amatorów Piłki Siatkowej „Libero” 
w Gminie Banie,

 • Współorganizacja turniejów piłki siatkowej plażowej – 
Stowarzyszenie Turystyczno-Sportowe „Kontra” Banie,

 • Żyj aktywnie poprzez turystykę z mapą i kompasem 
– Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledze-
niem Umysłowym, Koło w Gryfinie,

 • Młodzi podróżnicy odkrywają niezwykłe miejsca 
powiatu gryfińskiego – UKS „Orlik” Trzcińsko-Zdrój,

 • XXI edycja Gryfińskiej Amatorskiej Ligi Koszykówki 
Oldbojów – Stowarzyszenie Gryfińskie Ligi Amatorskie,

 • 60-lecie Klubu Sportowego Rybak Wełtyń – Klub Spor-
towy Rybak Wełtyń,

 • Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów w Tenisie 
Stołowym – UKST „Victoria” w Chojnie,

 • Festyn Sportowo-Rekreacyjny w Starym Objezierzu – 
Ochotnicza Straż Pożarna w Starym Objezierzu.

KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Realizując zadania w zakresie ochrony i opieki nad zabytkami Rada Powiatu w 2015 r. udzieliła dotacji na prace kon-
serwatorsko-restauratorskie przy zabytkowych obiektach sakralnych: 
 • parafii pw. Narodzenia NMP w Zielinie na konserwację 

i restaurację przy instrumencie muzycznym – organach 
wraz z prospektem organowym w kościele parafialnym 
w Zielinie,

 • parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Mieszkowicach 
na remont i konserwację wieży kościoła parafialnego 
w Mieszkowicach, 

Kościół w Mieszkowicach po remoncie wieży

 • parafii pw. Św. Andrzeja Boboli w Krajniku Górnym na 
remont wieży kościoła filialnego w Krzymowie,

 • parafii pw. Chrystusa Króla w Witnicy na wykonanie 
nowej podbitki sufitowej w kościele filialnym w Bielinie, 

 • parafii pw. Ducha Świętego w Moryniu na remont 
zachodniej części muru wraz z bramą wejściową 
kościoła parafialnego w Moryniu.

Z budżetu Powiatu dofinansowano następujące przed-
sięwzięcia kulturalne:
 • Konferencja naukowa „Uniwersytety Trzeciego Wieku 

na Pograniczach” – Gryfiński Uniwersytet Trzeciego 
Wieku,

 • Obchody 70. Rocznicy forsowania Odry” – gmina 
Mieszkowice,

 • Opracowanie i wydanie publikacji dotyczącej historii 
ziemi gryfińskiej z lat 1945–2015 w związku z 70. Rocz-
nicą osadnictwa polskiego na ziemi gryfińskiej,

 • Realizacja filmu dokumentalnego „Art. Location” – Sto-
warzyszenie Edukacja, nauka, Kultura,

 • Dni Integracji 2015 w Chojnie – gmina Chojna,
 • Festiwal Piosenki Angielskiej EYE – Zespół Szkół 

w Widuchowej,

Festiwal Piosenki Angielskiej EYE

 • Gra miejska „Tajemnice Cedyni” – Stowarzyszenie 
Historyczno-Kulturalne Terra Incognita w Chojnie,

 • Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Inte-
lektualną Neptunalia 2015 – Polskie Stowarzyszenie 
na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Koło 
w Gryfinie,

 • Powiatowe obchody Dnia Strażaka – Komenda Powia-
towa PSP w Gryfinie,

 • Wspólne koncertowanie „Siejmy Radość” – Zgroma-
dzenie Sióstr Benedyktynek Krzyża Chrystusowego,

 • Cienie zapomnianych kultur 2015 – Stowarzyszenie 
Spichlerz Sztuki w Kołbaczu,
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Cienie zapomnianych kultur

 • Powiatowy Festiwal Piosenki Biesiadnej dla Osób 
Niepełnosprawnych – Stowarzyszenie na Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych „Promyk” w Goszkowie

 • Kulturalny Trójkąt – III Międzynarodowe Spotkania 
Artystyczne; udział aktorów teatru Uhuru w Zgierskich 
Spotkaniach Małych Teatrów – Gryfiński Dom Kultury, 

 • Inauguracja Europejskich Dni Dziedzictwa – Cedyński 
Ośrodek Kultury i Sportu,

 • Wigilia nad Odrą – Biblioteka Publiczna w Gryfinie,
 • X Spotkania Śpiewających Przyjaciół – Zespół Wokalny 

Kalimera,
 • Wyjazd sekcji emerytów ZNP w Gryfinie do Teatru 

Współczesnego.

Oprócz przekazywanych co roku dotacji na prowadzenie 
zadań z zakresu biblioteki powiatowej przez podległe 
gminom Gryfino i Chojna biblioteki, Powiat w 2015 r. 
udzielił także wsparcia finansowego pozostałym siedmiu 
gminom na uzupełnienie zbiorów bibliotecznych w biblio-
tekach gminnych.

We wrześniu 2015 r. nominowany przez starostę gryfiń-
skiego Radosław Palus – prezes stowarzyszenia Spichlerz 
Sztuki z Kołbacza odebrał nagrodę Marszałka Woje-
wództwa Zachodniopomorskiego Pro Arte, przyznawaną 
corocznie za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości 
artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w woje-
wództwie zachodniopomorskim. 

PROMOCJA
W listopadzie podczas uroczystej sesji Rady Powiatu z okazji Narodowego Święta Niepodległości rozstrzygnięta 
została 10. edycja konkursu „Nagroda Starosty Gryfińskiego za promocję powiatu”. Statuetki bociana i nagrody pie-
niężne otrzymali:
 • w kat. kultura – Stowarzyszenie Historyczno-Kulturalne 

Terra Incognita w Chojnie

Przedstaiciele stowarzyszenia Terra Incognita

 • w kat. sport – Piotr Kos, założyciel, prezes i trener 
Uczniowskiego Klubu Sportowego Karate Kyokushin 
w Moryniu

Nominowani w kat. sport (drugi od prawej – laureat Piotr Kos)

 • w kat. inicjatywa społeczna – Marek Kozanecki, 
pasjonat medycyny naturalnej, ambasador krzewienia 
tradycji i kultury ludowej.

Marek Kozanecki

 • w kat. pracodawca roku – firma Elgryf Sp. z o.o. w Gry-
finie prowadzona przez Jarosława Grzegorka.

Jarosław Grzegorek

W związku z przypadającymi w 2015 r. trzema jubileusza-
mi: 70-leciem osadnictwa polskiego na ziemiach zachod-
nich, 25 rocznicą odrodzenia samorządów oraz 10. Edycją 
konkursu „nagroda starosty gryfińskiego za promocje 
powiatu” Powiat wydał kolejną publikację albumową zaty-
tułowaną „Pokolenia”. Dzięki albumowi możemy poznać 
wiele postaci związanych z naszym powiatem: pierwszych 
osadników, w tym także bohaterów forsowania Odry 
w 1945 r., wszystkich laureatów nagrody starosty, radnych 
Rady Powiatu oraz najzdolniejszych reprezentantów mło-
dego pokolenia – stypendystów Rady Powiatu.

ZDROWIE
W wyniku restrukturyzacji służby zdrowia, w powiecie gryfińskim zadania z zakresu opieki zdrowotnej realizowane są 
przez spółkę Szpital Powiatowy w Gryfinie Sp. z o.o. i w chwili obecnej jest to jedyna tego typu placówka w powiecie. 

Obecnie szpital świadczy usługi w następujących obsza-
rach medycznych: 
 • izba przyjęć,
 • oddziały: chorób wewnętrznych, ginekologiczno-

-położniczy, noworodkowy (neonatologiczny), chirurgii 
ogólnej, 

 • oddział opieki paliatywnej, otwarty w lipcu 2014 
roku, jako jedyna tego rodzaju stacjonarna placówka 
w naszym województwie, gdzie pacjenci przebywający 
na oddziale mają zapewnione leczenie farmakolo-
giczne, leczenie bólu oraz leczenie innych objawów 
somatycznych,

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

 • Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy Psychiatryczny 
w Nowym Czarnowie,

 • pracownie rtg i usg,
 • laboratorium – (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 i urologiczna;
 • poradnie w Chojnie: ginekologiczno-położnicza, urolo-

giczna, okulistyczna, chirurgiczna, otolaryngologiczna;
 • poradnia w Bielicach: ginekologiczno-położnicza.

Działalność Szpitala Powiatowego w Gryfinie Sp. z o.o. 

W roku 2015 Szpital Powiatowy w Gryfinie Sp. z o.o. 
otrzymał Certyfikat Systemu Zarządzania PN-EN ISO 
9001:2009. Certyfikat dotyczy zakresów: lecznictwa szpi-
talnego, opieki długoterminowej (świadczenia pielęgna-
cyjno-opiekuńcze), opieki paliatywnej i hospicyjnej, opieki 
psychiatrycznej i leczenia uzależnień, ambulatoryjnej 
opieki specjalistycznej oraz diagnostyki radiologicznej 
i obrazowej.

Posiadanie certyfikatu, to przede wszystkim ciągłe 
dążenie do spełnienia wymagań i oczekiwań pacjentów 

poprzez podnoszenie jakości we wszystkich obszarach 
działalności medycznej, poprawę organizacji pracy, 
dostosowanie infrastruktury Szpitala do obowiązujących 
wymagań prawnych.

Programy zdrowotne, akcje profilaktyczne i informacyj-
ne:

W grudniu 2015 r. Szpital Powiatowy w Gryfinie Sp. 
z o.o. realizował już po raz kolejny w 100% finansowany 
z budżetu Powiatu Gryfińskiego projekt profilaktyczno-
-zdrowotny tzw. „Białe soboty”, w ramach którego można 
było skorzystać z usług lekarzy specjalistów, w tym: uro-
loga, ginekologa, ortopedy, kardiologa, otolaryngologa, 
chirurga, a także skorzystać z porad rehabilitanta. Ponad-
to można było zrobić badania laboratoryjne (morfologia, 
markery nowotworowe CEA, PSA i diagnostyczne badanie 
USG, badanie USG 4 D dla kobiet w ciąży, badania 
cytologiczne). W sumie w 9 gminach powiatu wykonano 
uczestniczącym 
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w akcji osobom następującą liczbę porad i badań:
 • liczba osób przebadanych przez lekarzy specjalistów: 

402 
 • liczba osób przebadanych laboratoryjnie: 407
 • liczba wykonanych badań cytologicznych: 73
 • liczba wykonanych badań PSA: 27
 • liczba skierowań do dalszego leczenia w poradniach 

specjalistycznych: 295
 • liczba wykonanych markerów CEA: 53
 • liczba wykonanych badań USG: 21
 • liczba wykonanych badań USG 4D: 12  

(kobiety ciężarne). 

Akcja przyniosła zamierzony cel jakim było zapewnienie 
lokalnej społeczności powiatu możliwość skorzystania 
z podstawowych badań diagnostycznych takich jak: bada-
nie poziomu cukru we krwi, pomiar ciśnienia tętniczego, 
badanie poziomu cholesterolu, badanie cytologiczne 
dla pań i badanie PSA dla panów, ponadto badanie USG 
i badanie USG 4D dla kobiet ciężarnych, badanie markery 
CEA oraz konsultacje lekarskie, lekarzy o specjalizacjach 
wnioskowanych w poszczególnych miejscowości przez 
lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej oraz proponowa-
ni przez Szpital Powiatowy w Gryfinie Sp. z o.o.

Projekt „Biała sobota”

Powiat Gryfiński wspólnie z Zachodniopomorskim Oddzia-
łem Narodowego Funduszu Zdrowia Oddział Zachod-
niopomorski, realizował w roku 2015 projekt pn. „Zinte-
growany Informator Pacjenta” (ZIP), tym razem Mobilne 
Stanowisko do spraw ZIP gościła gmina Widuchowa. 
W sumie z usług oferowanych przez NFZ, skorzystało 
blisko 90 osób. Zintegrowany Informator Pacjenta służy 
m.in. sprawdzeniu swoich praw do świadczeń zdro-
wotnych, dostępu do historii świadczeń zdrowotnych 
w ramach NFZ, informacji o wykonanych badaniach 
i refundowanych lekach oraz o ich kosztach.

Po raz kolejny Powiat Gryfiński i jego jednostki organiza-
cyjne w roku 2015 realizowały Lokalny Program Ochrony 
Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 
2011–2015, wynikający z Narodowego Programu Ochrony 
Zdrowia. W ramach programu jednostki organizacyjne 
powiatu (szkoły, warsztaty terapii zajęciowej, Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie, Domy Pomocy Społecznej, 
Szpital Powiatowy w Gryfinie Sp. z o.o., Poradnia Psycho-
logiczno-Pedagogiczna, Powiatowy Urząd Pracy, Specjal-
ny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy), realizowały szereg 
zadań, ułatwiający funkcjonowanie osobom z zaburze-
niami czy upośledzeniami mentalnymi. Powiatowy Urząd 
Pracy udzielał porad z zakresu poradnictwa zawodowego, 
pośrednictwa pracy, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzi-
nie udzielało wsparcia w postaci porad psychologa, wyda-
ło 152 orzeczenia osobom chorym psychicznie i osobom 
z zaburzeniami psychicznymi w ramach Powiatowego 
Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. 

Inna działalność Powiatu Gryfińskiego w zakresie ochro-
ny zdrowia.

W kwietniu 2015 r. Powiat Gryfiński, uczestniczył w Wal-
nym Zgromadzeniu Członków Klastra Medycznego „iSY-
NERGIA”. Na Walnym Zgromadzeniu członkowie klastra 
zatwierdzili sprawozdanie finansowe i merytoryczne 
z jego działalności jak również zapoznali się z założeniami 
jego rozwoju na lata dalsze. Cel jaki przyświeca „iSYNER-
GI”, to m.in.: kreowanie i wspieranie podmiotów sektora 
medycznego, farmaceutycznego, identyfikowanie obsza-
rów współpracy pomiędzy sektorami szeroko rozumiane-
go sektora medycznego z jednostkami samorządu, pro-
mocja turystyki medycznej, popieranie rozwoju ochrony 
zdrowia, innowacyjne metody terapii, wdrażanie nowych 
technologii w dziedzinie medycyny i wiele innych. Warto 

nadmienić, iż Powiat Gryfiński jest od 2014 r. członkiem 
Klastra, a Starosta Gryfiński objął patronatem honorowym 
działalność Klastra Medycznego „iSYNERGIA”.

Z budżetu Powiatu Gryfińskiego dofinansowano zada-
nia z zakresu edukacji zdrowotnej i profilaktyki:
 • Program PaT (Profilaktyka a Ty) ogólnopolska akcja 

promująca życie bez przemocy i uzależnień – Komen-
da Powiatowa Policji w Gryfinie, SOSW w Chojnie,

 • II Powiatowy Konkurs Profilaktyczny – ZSP w Chojnie.

W sierpniu 2015 r. starosta Wojciech Konarski, reprezentu-
jący Konwent Powiatów Województwa Zachodniopomor-
skiego został powołany przez wojewodę zachodniopo-
morskiego w skład Wojewódzkiej Rady do spraw Potrzeb 
Zdrowotnych. Głównym zadaniem powołanej rady jest 
ustalenie priorytetów dla regionalnej polityki zdrowotnej 
na podstawie mapy potrzeb zdrowotnych. 

BEZPIECZEŃSTWO
Z budżetu Powiatu Gryfińskiego dofinansowano zadania z zakresu bezpieczeństwa:
 • Eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wie-

dzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego – Komenda 
Powiatowa Policji w Gryfinie,

 • Eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju 
Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” – 
Komenda Powiatowa PSP w Gryfinie,

 • Uroczystości z okazji wkopania kamienia węgielnego 
pod budowę nowej siedziby Komendy Powiatowej 
Policji w Gryfinie.

Pracownicy Starostwa Powiatowego w Gryfinie w okresie 
świąt Bożego Narodzenia zorganizowali i hojnie włączyli 
się w akcję pomocy rzeczowej dla potrzebującej rodziny 
wskazanej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. 

Od początku 2016 r. na terenie całej Polski funkcjonuje 
system darmowej pomocy prawnej. Informacje na temat 
darmowej pomocy prawnej w powiecie gryfińskim można 
uzyskać pod numerem telefonu 91 404 50 00, wew. 212 
oraz na stronie www.gryfino.powiat.pl.
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RADA POWIATU W GRYFINIE

ZARZĄD POWIATU W GRYFINIE

KIEROWNICTWO STAROSTWA

Jerzy Miler
Wicestarosta 

Gryfiński

Mariusz 
Adamski

Henryk 
Kaczmar

Arkadiusz  
Augustyniak

Wojciech 
Konarski

Rafał 
Mucha

Roman 
Rataj

Roman 
Michalski

Marek
Brzeziński

Joanna 
Kostrzewa

Monika 
Niedźwiecka

Piotr 
Bugajski

Arkadiusz 
Łysik

Tadeusz 
Ruchniak

Anna 
Ciszkiewicz

Zdzisław 
Malik

Tomasz 
Siergiej

Wojciech 
Fedorowicz

Paweł 
Sławiński

Jan 
Gładkow

Tomasz 
Mirakowski

Andrzej 
Szelążek

Tomasz Siergiej 
Członek Zarządu 

Powiatu

Jan Gładkow 
Członek Zarządu 

Powiatu

Henryk Kaczmar 
Członek Zarządu 

Powiatu

Wojciech Konarski 
Starosta Gryfiński

Inicjatywa Samorządowa: Wojciech Konarski, Arkadiusz Augustyniak, Piotr Bugajski, Jan Gładkow, Henryk Kaczmar, Arkadiusz Łysik, Monika Niedźwiecka, Andrzej Szelążek, Tadeusz 
Ruchniak, Roman Michalski, Paweł Sławiński, Roman Rataj.

Platforma Obywatelska: Mariusz Adamski, Marek Brzeziński, Tomasz Siergiej

Razem: Rafał Mucha, Anna Ciszkiewicz, Joanna Kostrzewa, Zdzisław Malik, Tomasz Mirakowski, Wojciech Fedorowicz

Rada Powiatu jest organem stanowiącym i kontrolnym. Liczy  21 radnych. W trakcie obecnej kadencji Rady Powiatu doszło do dwóch zmian. Po rezygnacji Mieczysława Sawaryna (Ini-
cjatywa Samorządowa), obecnego burmistrza Gryfina, mandat objął Roman Michalski. W miejsce Jerzego Milera (Inicjatywa Samorządowa) radnym został Roman Rataj. 

Zarząd Powiatu jest organem wykonawczym.  
W jego skład wchodzą: przewodniczący - Wojciech Konarski oraz członkowie: Jerzy Miler, Jan Gładkow, Henryk Kaczmar i Tomasz Siergiej.

W Powiecie doszło do zmiany skarbnika. Obecnie jest nim pani Janina Niwa, dotychczasowa zastępca głównego księgowego Starostwa i długoletni pracownik urzędu. 

ORGANY POWIATU
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