
Szanowni Mieszkańcy Powiatu,  
Przyszedł czas na kolejne sprawozdanie, jak wykonaliśmy zadania w 2016 r. i jakie najważniejsze cele 
wyznaczyliśmy na przyszłość. 

Przedsięwzięcia, które przedstawiamy poniżej, to w dużej części wypełnianie naszych zobowiązań wybor-
czych. Na ich realizację, oprócz środków własnych, wykorzystaliśmy i wykorzystywać będziemy pieniądze 
z nowej perspektywy unijnej 2014-2020 oraz innych źródeł zewnętrznych. Nowe wyzwanie, jakie sobie posta-
wiliśmy, to utworzenie do końca 2018 r. Zakładu Aktywności Zawodowej na 60 miejsc pracy. 

Dziękuję Państwu za pomoc w ciągu roku przy realizacji wielu inicjatyw i serdecznie pozdrawiam.

GRYFIŃSKI
POWIAT

Z wyrazami szacunku, 
Wojciech Konarski, Starosta Gryfiński

kwiecień 2017 r.
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ZADANIA FINANSOWANE Z BUDŻETU POWIATU  
ORAZ ZLECONE INNYM JEDNOSTKOM

• Dom Pomocy Społecznej

• Starostwo Powiatowe 
• Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2
• Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
• Powiatowa Państwowa Straż Pożarna
• Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna 
• Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
• Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
• Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
• Powiatowy Urząd Pracy
• Szpital Powiatowy

•  Zespół Szkół Specjalnych
•  Dom Pomocy Społecznej

• Dom Pomocy Społecznej

• Dom Pomocy Społecznej

• Starostwo Powiatowe – filia Wydziału Komunikacji  
i Transportu

• Dom Dziecka
• Filia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 
• Filia Powiatowego Urzędu Pracy 
• Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
• Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
• Szpital Powiatowy – poradnie specjalistyczne

2

1

3

5

6

4



POWIAT 

GRYFIŃSKI

BUDŻET POWIATU
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Budżet na 2017 r.

MODERNIZACJE I REMONTY 2016
W obiektach stanowiących własność Powiatu przeprowadzono następujące inwestycje:
PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZY UL. DWORCO-
WEJ 1 W CHOJNIE W ZAKRESIE POMIESZCZEŃ 
PARTERU, III PIĘTRA ORAZ WINDY DLA NIEPEŁ-
NOSPRAWNYCH
Inwestycja realizowana jest etapowo (na przełomie lat 
2016 i 2017). W roku 2016 pracami budowlanymi objęto 
III piętro budynku przystosowując je do potrzeb Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie, filia w Chojnie. 
Działania te umożliwią rozszerzenie zakresu działalności 
placówki. 

Wybudowano także windę. Do końca maja 2017 plano-
wane jest zakończenie prac związanych z przebudową 
pomieszczeń parteru, w których znajdą się specjalistyczne 
poradnie lekarskie, m.in.: okulistyczna, chirurgiczna, laryn-
gologiczna, urologiczna i gabinety lekarskie.

Wartość robót budowlanych wynosi 1 614 785,44 zł, z cze-
go w roku 2016 zgodnie z umową zrealizowano i zapłaco-
no 50% wartości umowy.

PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA, NADBUDOWA 
BUDYNKU INTERNATU SPECJALNEGO OŚRODKA 
SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO W CHOJNIE
Wymiana pokrycia dachowego w budynku internatu SOS-
-W to pierwszy etap z prac zaplanowanych na kolejne lata, 

których celem jest przebudowa i modernizacja budynku. 
W kolejnych etapach planowana jest kompleksowa ter-
momodernizacja budynku, odnowienie elewacji, położe-
nie nowej instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, 
centralnego ogrzewania, remont posadzek, ścian i sufitów. 
Częściowo zostanie zmieniony sposób użytkowania. 
Pomieszczenia na parterze będą miały funkcję eduka-
cyjną, a na wyższych kondygnacjach nadal będą pełniły 
funkcję mieszkalną. 

Wartość przeprowadzonych robót I etapu wyniosła 
167 999 99 zł. 

Remontowany budynek internatu przy SOS-W w Chojnie

OGRODZENIE TERENU ZESPOŁU SZKÓŁ PONAD-
GIMNAZJALNYCH W CHOJNIE
I etap prac związany z przebudową ogrodzenia wraz z bra-
mą wjazdową wokół obiektów szkolnych ZSP w Chojnie 
obejmował zakresem część  ul. Dworcowej i ul. Wilsona. 
W ramach zadania zamontowano ogrodzenie moduło-
we z profili stalowych, ocynkowanych oraz malowanych 
proszkowo w kolorze zielonym. Koszt inwestycji wyniósł 
119 601,51 zł brutto.

Nowe ogrodzenie przy ZSP w Chojnie

MODERNIZACJA PRACOWNI GASTRONOMICZ-
NEJ W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 
NR 2 W GRYFINIE
Modernizacja obejmowała zakresem prace rozbiórkowe, 
wymianę instalacji: wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, 
elektrycznej oraz instalacji wentylacji mechanicznej, roboty 
malarskie i posadzkarskie, a także montaż nowoczesnego 
wyposażenia gastronomicznego, w tym między innymi 
piec konwekcyjny, profesjonalne stoły robocze, chłodziarki 
i zmywarki.

Koszt prac budowlanych to 361 412,00 zł, natomiast wypo-
sażenie wyceniono na 134 480,00 zł. 

INWESTYCJE DROGOWE
GMINA BANIE
 • Modernizacja drogi w Lubanowie 

koszt: 200 000,00 zł (50% Powiat Gryfiński, 50% Gmina 
Banie),

 • przebudowa chodnika w Babinku 
koszt: 50 000 zł (50% Powiat Gryfiński, 50% Gmina 
Banie).

GMINA CEDYNIA
 • przebudowa chodnika w m. Piasek 

koszt: 150 000,00 zł (50% Powiat Gryfiński, 50% Gmina 
Cedynia),

Pobocze drogi w m. Piasek bez chodnika

Pobocze drogi w m. Piasek z chodnikiem

 • przebudowa chodnika w ciągu ul. Chrobrego w Cedyni 
koszt: 50 000 zł (50% Powiat Gryfiński, 50% Gmina 
Cedynia).

GMINA CHOJNA
 • modernizacja nawierzchni drogi w Grzybnie 

koszt: 100 000,00 zł (100% Powiat Gryfiński),
 • modernizacja nawierzchni drogi Chojna–Kamienny Jaz 

koszt: 150 000,00 zł (100% Powiat Gryfiński),

Droga Chojna – Kamienny Jaz przed remontem
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Droga Chojna – Kamienny Jaz po remoncie

 • remont nawierzchni drogi na przepuście w m. Rurka 
koszt: 20 000,00 zł (100% Powiat Gryfiński),

 • dokumentacja techniczna na przebudowę mostu w cią-
gu ul. Mickiewicza w Chojnie 
koszt: 90 000,00 zł (100% Powiat Gryfiński).

GMINA GRYFINO
 • przebudowa trasy tranzytowej w mieście Gryfino 

koszt: 6 500 000,00 zł (42% Powiat Gryfiński, 48% 
Wojewoda Zachodniopomorski, 10% Gmina Gryfino),

Trasa tranzytowa w Gryfinie przed budową ronda

Trasa tranzytowa w Gryfinie z nowym rondem

 • modernizacja odcinka drogi Daleszewo – Dębce 
koszt: 140 000,00 zł (100% Powiat Gryfiński),

 • przebudowa mostu w Szczawnie 
koszt: 1 050 000,00 zł (52% Powiat Gryfiński, 48% 
budżet państwa),

Most w Szczawnie przed przebudową

Most w Szczawnie po przebudowie 

dokumentacja techniczna na przebudowę drogi w Żabnicy 
koszt: 12 000,00 zł (100% Powiat Gryfiński),
 • dokumentacja techniczna na przebudowę ul. Jaśmino-

wej w Żórawkach 
koszt: 60 000,00 zł (100% Powiat Gryfiński).

GMINA MIESZKOWICE
 • modernizacja odcinka drogi Mieszkowice – Gozdowice 

koszt: 140 000,00 zł (58% Powiat Gryfiński, 42% Gmina 
Mieszkowice),

Droga Mieszkowice – Gozdowice przed modernizacją

 Droga Mieszkowice – Gozdowice po modernizacji

 • przebudowa chodnika w Troszynie 
koszt: 90 000,00 zł (58% Powiat Gryfiński, 42% Gmina 
Mieszkowice),

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

GMINA MORYŃ
 • przebudowa drogi w Witnicy 

koszt: 530 000,00 zł (37% Powiat Gryfiński, 63% PROW),

Droga w Witnicy przed modernizacją

Droga w Witnicy po modernizacji

 • modernizacja drogi Witnica – Wisław 
koszt: 80 000,00 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: 40 000,00 zł (50% Powiat Gryfiński, 50% Gmina 
Moryń),

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

GMINA TRZCIŃSKO-ZDRÓJ
 • przebudowa chodnika w Góralicach 

koszt: 60 000,00 zł (50% Powiat Gryfiński, 50% Gmina 
Trzcińsko-Zdrój).

GMINA STARE CZARNOWO
 • budowa ciągu pieszego w Starym Czarnowie 

koszt: 150 000 zł (67% Powiat Gryfiński, 33% Gmina 
Stare Czarnowo),

Droga w Starym Czarnowie przed budową chodnika

 Droga w Starym Czarnowie z chodnikiem

 • utwardzenie drogi w Binowie 
koszt: 25 000,00 zł (100% Powiat Gryfiński),

 • dokumentacja techniczna na przebudowę drogi Szcze-
cin–Binowo 
koszt: 40 000 zł (100% Powiat Gryfiński)
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OŚWIATA
Powiat Gryfiński jest organem pro-
wadzącym dla dwóch zespołów 
szkół ponadgimnazjalnych, dwóch 
zespołów szkół specjalnych oraz 
dla poradni psychologiczno-peda-
gogicznej.
ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 
W CHOJNIE
Najważniejsze wydarzenia w życiu szkoły:
 • Na lata 2016-2019 wprowadzono innowację pedago-

giczną „Od algorytmu do programu”, realizowaną z  
uczniami kształcącymi się w zawodzie technik informa-
tyk. Jej celem jest wdrożenie nauczania programowania 
i postępowania algorytmicznego.

 • ZSP w Chojnie został laureatem w Ogólnopolskim 
Konkursie „Innowacyjna Szkoła Zawodowa na Rynku 
Pracy”.

 • Uczniowie kształcący się w zawodzie technik hotelar-
stwa i technik żywienia i usług gastronomicznych odbyli 
w ramach projektu „Od praktyki do pracy 2”, z progra-
mu Erasmus+ staże w ramach obowiązkowych praktyk 
zawodowych  w hotelach w Anglii i w restauracjach na 
Malcie.

 • Autor i koordynator szkolnych projektów realizowanych 
w ramach programu Erasmus+, Janusz Cezary Sala-
mończyk, został zwycięzcą Ogólnopolskiego Konkursu 
EDUinspirator 2016 w kategorii edukacja zawodowa. 

J. C. Salamończyk na uroczystej gali wręczenia nagród  
EDUinspirator

 • Uczniowie liceum i technikum uzyskali wysoką zdawal-
ność egzaminu maturalnego.

 • Technikum Zawodowe ze względu na zdawalność 
egzaminów zawodowych uplasowało  się na 25. miej-
scu w województwie zachodniopomorskim w rankingu 
Perspektywy 2016.

 • Szkoła  w ramach patronatów efektywnie  współpraco-
wała z Akademią Sztuki Wojennej w Warszawie, 5 Puł-
kiem  Inżynieryjnym w Szczecinie Podjuchach, WOPR 
Województwa  Zachodniopomorskiego, Zachodniopo-
morskim Uniwersytetem Technologicznym, Wydziałem 
Prawa i Administracji US, Instytutem Historii i Stosunków 
Międzynarodowych US.

Wizyta uczniów ZSP w Chojnie w Akademii Sztuki Wojennej

Sukcesy uczniów:
 • Ida Rumbuć, Wiktor Hadała i Jan Drozdowicz zostali 

stypendystami Prezesa Rady Ministrów,
 • Janowi Drozdowiczowi za działania ratujące życie innej 

osoby przyznano  medal „Młody Bohater” wręczony 
przez Wojewodę Zachodniopomorskiego w imieniu 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, 

Jan Drozdowicz z medalem „Młody Bohater”

 • VII Ogólnopolski Konkurs Geograficzny Geo-Planeta – 
I miejsce,

 • XIII Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny Eko-Planeta –  
III miejsce,

 • XX Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej – finalista 
etapu centralnego, 

 • XVII Ogólnopolski Konkurs Geologiczno-Środowiskowy 
„Nasza Ziemia - środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś 
i jutro” – nagroda Zachodniopomorskiego Kuratora 
Oświaty,

 • XX Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny -  
II miejsce w województwie,

 • III Konkurs Wiedzy Prawno-Ekonomicznej – II miejsce 
w województwie,

 • Ogólnopolski Test Informatyczny – V miejsce w woje-
wództwie,

 • Wojewódzki Konkurs „Mój język ojczysty, czyli najważ-
niejsze słowo” – I miejsce,

 • Wojewódzki Konkurs Historyczno-Literacki „Pamięć 
miejsc i ludzi” – laureat,

 • VIII Konkurs „Wiedza o BHP w budownictwie” – III miej-
sce w województwie,

 • IX Powiatowy Konkurs Wiedzy o Europie – I miejsce,
 • Sportowe Współzawodnictwo Szkół Ponadgimnazjal-

nych w roku szkolnym 2015/2016 – I miejsce w powie-
cie i IX miejsce w województwie,

 • Powiatowe Mistrzostwa z Pierwszej Pomocy – II miej-
sce,

Realizacja projektów finansowanych ze środków UE:
 • „Od praktyki do pracy 2”, program Erasmus+, 

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

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

 • „Europejskie staże”, program Erasmus+, 34 139,00 € 
(mobilność zawodowa),                             

 • „Be different be tolerant”, program Erasmus+, 
15 400,00 € (w partnerstwie),

 • „Women in society”, program Erasmus+, 44 310,00 €  
(w partnerstwie),

 • „For a Better Domocracy; Youth Role In Politics”, 
program Erasmus+, projekt realizowany na Malcie, 
w partnerstwie,

 • „Look Around”, projekt realizowany w Czechach, w part-
nerstwie,

 • „Jestem więc zmieniam – Politeja szkoły średniej”, pro-
gram Erasmus+, (w partnerstwie).

Realizacja projektów finansowanych ze środków krajo-
wych: 
 • „Każdy różny – wszyscy równi”, Rządowy program 

wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzą-
cych szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków 
nauki, wychowania i opieki w szkołach - „Bezpieczna+”, 
14 982,16 zł,  

 • projekt w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czy-
telnictwa” pod patronatem MEN, 15 000 zł.

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2 
W GRYFINIE
Najważniejsze wydarzenia w życiu szkoły:
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie 

doczekał się patrona. Zgodnie z wolą całej społecz-
ności szkolnej, szkoły wchodzące w skład zespołu 
otrzymały imię Bohaterów Powstania Warszawskiego. 
Uroczystość nadania imienia, w której uczestniczyli żyją-
cy uczestnicy Powstania Warszawskiego, odbyła się 27 
września 2016 r. 

Uroczystość nadania szkole imienia z udziałem  
powstańców warszawskich

 • Dzięki aktywnej współpracy z uczelniami wyższymi, 
szkoła daje uczniom możliwość udziału w wydarze-
niach akademickich, a także uczestnictwa w wykładach 
i zajęciach na wyższych uczelniach. W roku 2016 do 
grona partnerów ZSP nr 2 w Gryfinie dołączył Wydział 
Filologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego. Nawiązano 
także współpracę ze Szkołą Wyższą Pedagogiki Spo-
łecznej w Poznaniu. Ponadto w ubiegłym roku szkoła 
aktywnie współpracowała z dotychczasowymi partne-

Praktyki zawodowe w Anglii
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rami: Wydziałem Nauk Ekonomicznych i Zarządzania 
Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Wyższą Szkołą 
Administracji Publicznej oraz Wydziałem Technologii 
i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwer-
sytetu Technologicznego.

 • Szkoła systematycznie rozwija sieć współpracy z lokal-
nymi przedsiębiorcami oraz firmami. W roku 2016 grono 
firm, z którymi szkoła zawarła porozumienie o współ-
pracy poszerzyła się o kolejne podmioty. W styczniu 
podpisana została umowa partnerska z firmą Technolo-
gie Tworzyw Sztucznych sp. z o. o. z Goleniowa, która 
zaowocowała pozytywnym zakończeniem procedur 
zmierzających do przywrócenia kształcenia w zawodzie 
szkutnik. W lutym zawarto umowę o współpracy z firmą 
DBK sp. z o. o. Ponadto podpisane zostały porozumie-
nia z firmami Albatros sp. z o. o. sp. k Oddział Nowe 
Czarnowo oraz  Fliegel Textilservice sp. z o. o. sp. k. 
Oddział Nowe Czarnowo, a także Zachodniopomorską 
Wojewódzką Komendą Ochotniczych Hufców Pracy. 
Realizowana jest również współpraca z PGE Górnictwo 
i Energetyka Konwencjonalna S. A. oraz firmą Jaeger  
sp. z o. o. 

Sukcesy uczniów:
 • W opublikowanym w styczniu 2016 r. rankingu najlep-

szych techników w Polsce miesięcznika Perspektywy, 
w zawodzie technik elektryk oraz technik żywienia 
i usług gastronomicznych, uczniowie ZSP nr 2 w Gryfi-
nie zajęli 3 miejsce w kraju. Ponadto technikum zawo-
dowe zostało sklasyfikowane na 16 miejscu w woje-
wództwie zachodniopomorskim.

 • Natalia Kowalska i Piotr Oleszczyszn zostali stypendy-
stami Prezesa Rady Ministrów.

Stypendystka PRM – Natalia Kowalska

Realizacja projektów:
 • „Tworzenie modelu współpracy w Zespole Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie poprzez aktywny 
udział pracodawców w kształceniu uczniów” – projekt 
skierowany do uczniów technikum, dofinansowanie: 
ponad 900 000 zł, 

 • „Kreatywni na co dzień”, projekt adresowany do 
uczniów liceum, dofinansowanie: ponad  600 000 zł,

 • Udział w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa, 
który zaowocował doposażeniem szkolnej biblio-
teki w blisko 500 nowych książek wybranych przez 
uczniów, o łącznej wartości 15 000 zł.

Książki pozyskane w ramach Narodowego Programu  
Czytelnictwa

SPECJALNY OSRODEK SZKOLNO-WYCHOWAW-
CZY W CHOJNIE
Placówka dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 24 lat 
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, 
umiarkowanym i znacznym.

W skład Ośrodka wchodzą: szkoła podstawowa, gim-
nazjum, szkoła przysposabiająca do pracy i zasadnicza 
szkoła zawodowa. 

Ośrodek oferuje:
 • doświadczoną kadrę pedagogiczną, specjalizującą 

się w nowoczesnych metodach nauczania przy użyciu 
najnowszych środków dydaktycznych,

 • naukę w małych grupach dostosowaną do indywidual-
nych potrzeb uczniów,

 • terapię logopedyczną, audio-psycho-lingwistyczną 
(prowadzoną metodą Tomatisa), terapię prowadzoną 
metodą M. Montessori, stymulację polisensoryczną,

 • bogato wyposażone klasopracownie przedmiotowe, 
gabinety terapeutyczne oraz wielostanowiskową pra-
cownię komputerową,

 • bibliotekę z Internetowym Centrum Informacji Multime-
dialnej,

 • wsparcie pedagoga i psychologa, pomoc pracownika 
medycyny szkolnej oraz lekarzy specjalistów,

 • wszechstronny rozwój zainteresowań poprzez uczest-
nictwo w wybranych kołach zainteresowań oraz zróżni-
cowane zajęcia sportowe,

 • nowoczesny, bardzo dobrze wyposażony internat 
(komfortowe dwupoziomowe segmenty mieszkalne 
z samodzielnymi aneksami kuchennymi i sanitariatami),

 • nowoczesną stołówkę i kuchnię.

Najważniejsze wydarzenia w życiu Ośrodka:
 • We wrześniu placówka włączyła się w organizację 

VI Charytatywnej Sztafety Rowerowej – Jedziemy dla 
Ernesta! przygotowując grochówkę. Wychowankowie 
Ośrodka jeździli na rowerach i uczestniczyli w licznych 
atrakcjach przygotowanych dla uczestników. 

 • W listopadzie po raz kolejny Ośrodek był organizatorem 
Wojewódzkiego Konkursu Techniki „Moje ręce mogą 
więcej”. Na zaproszenie odpowiedziało 9 placówek 
w tym jedna zaprzyjaźniona z Niemiec Lebensschule 
Uckermark z Prenzlau. Uczestnicy brali udział w 4 kon-
kurencjach: w zakresie kroju i szycia szyli drzewka 
z filcu, w zakresie tworzyw sztucznych wykonywali 
i ozdabiali owoce i warzywa ze styropianu, w zakresie 
obróbki drewna wykonywali anioły, a w zakresie kulinar-
nym piekli i zdobili ciasteczka.

Konkurs „Moje ręce mogą więcej”

Sukcesy uczniów:
 • Mistrzostwa Województwa w Piłce Nożnej Dziewcząt – 

II miejsce, 
 • Wojewódzkie Biegi Przełajowe – I miejsce Grzegorza 

Gawła w biegu na 2000 m,
 • Mistrzostwa Województwa w Badmintona – III miejsca 

w poszczególnych kategoriach

 • wiekowych: Natalia Krajewska (rocznik 1998), Kamila 
Stańczyk (rocznik 2001), Agata Danielczuk (rocznik 
2002),

 • Wojewódzkie Zawody Latawcowe i Balonowe –  
III miejsce; na lotnisku w Chojnie, reprezentacja 
Ośrodka przeprowadziła również warsztaty pokazujące 
budowę balonów na ogrzane powietrze,

Wojewódzkie Zawody Latawcowe i Balonowe w Chojnie  
(fot. Józef Misiun)

 • Mistrzostwa Województwa Zachodniopomorskiego 
w Warcabach – II miejsce w kategorii gimnazjów – 
Dawid Hołotczyk (uczeń klasy 4 SP) i V miejsce w kate-
gorii szkół zawodowych – Konrad Stańczak (uczeń 
klasy 5 SP).

Reprezentacja SOSW w Mistrzostwach Województwa  
w Warcabach

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W NOWYM CZAR-
NOWIE
Placówka zapewnia szeroki, bezpłatny dostęp do nowo-
czesnych form rewalidacji dzieci i młodzieży z niepełno-
sprawnością intelektualną i nauczania zgodnego z zasada-
mi nowoczesnej pedagogiki. 

Szkoła oferuje naukę dzieciom i młodzieży w wieku: od 3 
do 25 lat z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 
głębokim oraz od 7 do 24 lat z niepełnosprawnością 
intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym, 
w tym także: na wózkach (budynki i teren szkoły pozba-
wione są barier architektonicznych), pampersowane, bez 
kontaktu słownego, niewidome i niesłyszące.

W szkole uczniowie zapewnione mają: alternatywne 
metody nauczania m.in.: metodę Dobrego Startu, metodę 
Marii Montessori, metodę stymulacji polisensorycznej, 
możliwość korzystania z gorącego posiłku, uczestnictwo 
w licznych kołach zainteresowań, udział w imprezach 
okolicznościowych, inte¬gracyjnych, sportowych oraz kon-
kursach, turniejach, wy¬stawach, wycieczkach i wyjazdach 
rekreacyjnych.

Najważniejsze wydarzenia w życiu szkoły
 • W maju odbyła się coroczna impreza turystyczno-inte-

gracyjna „Leśna Polana” pod honorowym patronatem 
Starosty Gryfińskiego, połączona z dniami otwartymi 
szkoły. 

Leśna Polana
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 • Od czerwca do lipca uczniowie i pracownicy szkoły po 
raz kolejny uczestniczyli w realizacji projektu prospo-
łecznego – 8. edycji Kumulacji Dobrej Woli, w ramach 
którego pracownicy Zespołu wraz z wolontariusza-
mi Fundacji LOTTO Milion Marzeń wykonali remont 
i modernizację korytarza w budynku szkoły (Jak Cię 
widzą, tak Cię piszą…).

 • W ramach corocznej akcji na rzecz gryfińskiego schroni-
ska Kojec, uczniowie Szkolnego Koła PCK zorganizowa-
li zbiórkę karmy oraz innych potrzebnych rzeczy. 

Dary dla gryfińskiego Kojca

 • „Spacer po zmroku” to pierwsze spotkanie uczestników 
zajęć rewalidacyjno-wychowawczych Szkoły Podstawo-
wej w Nowym Czarnowie w ramach Projektu Sensorycz-
no-Motorycznego „Bawię się, doświadczam, rozwijam”. 

Spacer po zmroku

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA 
W GRYFINIE Z FILIĄ W CHOJNIE
 • Placówka prowadzi działalność diagnostyczną, terapeu-

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

psychologa, pedagoga, logopedy i doradcy zawodo-
wego. 

 • Dla dzieci niepełnosprawnych poradnia prowadzi zaję-
cia wczesnego wspomagania rozwoju.

 • 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 14.00–15.30), 
 » bezpośrednie dyżury psychologów i pedagogów: 

Gryfino – 4x w tygodniu, w Chojna – 2x w tygodniu,
 » dyżury doradców zawodowych, 
 » e-porady: zakładka na stronie www.pppgryfino.pl

 • Poradnia we współpracy z Wyższą Szkołą Humani-
styczną TWP w Szczecinie uruchomiła w Gryfinie studia 
podyplomowe dla nauczycieli, wychowawców i studen-
tów ostatnich lat studiów pedagogicznych. W 2016 r. 
studia odbywały się na kierunkach: diagnoza i terapia 
pedagogiczna, edukacja i rehabilitacja osób z niepeł-
nosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika). 
W roku akademickim 2016/2017 uruchomiono jeden 
kierunek – oligofrenopedagogika). 

 • W nowo otwartej filii Poradni w Chojnie dzieci niepeł-
nosprawne mogą dodatkowo uczestniczyć w zajęciach 
rehabilitacji ruchowej w profesjonalnie wyposażonej 
sali.

 • Poradnia zaprasza także do korzystania z zajęć wcze-
snego wspomagania rozwoju. Terapię z dzieckiem 
prowadzi neurologopeda, pedagog i fizjoterapeuta. Dla 
rodziców dzieci poradnia oferuje wsparcie psychologa.

STYPENDIA RADY POWIATU
W ramach wspierania edukacji uczniów szkół prowa-
dzonych przez Powiat Gryfiński, w 2016 r. Rada Powiatu 

przyznała 29 stypendiów za szczególne wyniki w nauce, 
osiągnięcia w nauce oraz osiągnięcia sportowe i artystycz-
ne w łącznej kwocie 15 500,00 zł.
 • Stypendia za szczególne wyniki w nauce (średnia ocen 

min. 5,0) otrzymali: Ida Rumbuć (dwukrotnie), Piotr 
Oleszczyszyn, Kornelia Gil, Wiktor Hadała, Karolina 
Todorska, Natalia Kowalska, Mikołaj Wypych, Agnieszka 
Madczak, Robert Wójcik, Joanna Żmuda, Jacek Cegla-
rek, Aleksandra Pieloszczyk, Ewa Sokołowska, Aleksan-
dra Sadzewicz, Paulina Pawłowska, Patrycja Scisłowska, 
Jagoda Leśniak, Mikołaj Gajowski, Aleksandra Rębacz, 
Paulina Kubiś, Katarzyna Lisiecka, Aleksandra Kubiak, 
Hubert Pieloszczyk, Julia Rembecka, Klaudia Woźnia-
kowska, Alicja Krystofiak.

 • Za szczególne osiągnięcia sportowe stypendium 
otrzymał Piotr Oleszczyszyn (I miejsce w Mistrzostwach 
Województwa i V miejsce w Mistrzostwach Polski Junio-
rów w 10-boju oraz IV miejsce w Halowych Mistrzo-
stwach Polski Juniorów w 7-boju).

 • Stypendystką w kategorii za szczególne osiągnięcia 
artystyczne została Emilia Hadrzyńska (II miejsce w kon-
kursie recytatorskim XVI Ogólnopolskiego Przeglądu 
Twórczości Z. Herberta „Herbertiada” – nagroda 
MKDiN).

Stypendyści Rady Powiatu, październik 2016

W lutym 2016 r. w Starostwie Powiatowym odbyła się deba-
ta oświatowa nt. wyników egzaminów maturalnych oraz 
egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie 
w szkołach prowadzonych przez Powiat Gryfiński. W deba-
cie uczestniczyli radni powiatu gryfińskiego, wicekurator 
oświaty, dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych, nauczycie-
le oraz zaproszeni goście.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
W 2016 r. z budżetu Powiatu Gryfiń-
skiego dofinansowano następujące 
przedsięwzięcia z zakresu kultury:
 • Obchody 71. rocznicy Forsowania Odry i 77. rocznicy 

wybuchu II wojny światowej (Gmina Mieszkowice),
 • Senior kulturalnie zadowolony – GUTW dla społeczno-

ści (Gryfiński Uniwersytet Trzeciego Wieku),
 • Monografia Teatru Tańca Vogue – Ego Vu oraz koncert 

jubileuszowy z okazji 25-lecia działalności zespołu 
(Środowisko Inicjatyw Artystycznych Hybadu),

 • Cienie zapomnianych kultur w Kołbaczu (Stowarzysze-
nie Spichlerz Sztuki),
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Cienie zapomnianych kultur

 • 20-lecie WTZ – „Niepełnosprawni żyją z pasją” (PSOUU, 
Koło w Gryfinie),

 • Powiatowe obchody Dnia Strażaka (Komenda Powiato-
wa PSP w Gryfinie),

Powiatowy Dzień Strażaka

 • „Raban w Moryniu – ŚDM” (Zgromadzenie Sióstr Bene-
dyktynek Samarytanek Krzyża  Chrystusowego),

 • Kreatywne warsztaty plastyczne dla osób niepeł-
nosprawnych – mieszkańców powiatu gryfińskiego 
(Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 
„Promyk” w Goszkowie),

 • XV edycja Festiwalu Piosenki Angielskiej „Eye” (Zespół 
Szkół w Widuchowej),

Festiwal „Eye 2016”

 • Wydanie V zeszytu serii Zabytki Pomorza Zachodniego 
pt. „Opactwo Pocysterskie w Kołbaczu” (Stowarzyszenie 
Zachodniopomorskie Dziedzictwo Kulturowe),

 • Druk publikacji pt. „Siekierki – poemat o forsowaniu 
Odry” (Fundacja Wspierania Kultury Noc Poetów),

 • 30-lecie Zakładowej Orkiestry Dętej przy Zespole Elek-
trowni Dolna Odra w Nowym Czarnowie,

 • 70-lecie istnienia OSP w Moryniu,
 • Udział Teatru Uhuru w warsztatach teatralnych w Berli-

nie (Gryfiński Dom Kultury),
 • XI Spotkania Śpiewających Przyjaciół (Zespół Wokalny 

Kalimera),
 • 2. Festiwal „Cedynia na okrągło” (Cedyński Ośrodek 

Kultury i Sportu),
 • 70-lecie Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców 

w Gryfinie,
 • 40-lecie kapel ludowych: Wełtynianka i Borzymianka 

(Gryfiński Dom Kultury),
 • Spotkanie wigilijne Sybiraków (Związek Sybiraków, Koło 

Terenowe w Chojnie), 
 • I Festiwal Papieski im. Jana Pawła II Totus Tuus (Parafia 

pw. MB Wspomożenia Wiernych w Baniach).

Powiat udzielił wsparcia finansowego w formie dotacji na 
prace restauratorskie i konserwatorskie przy zabytkach:
 • Parafii pw. MB Wspomożenia Wiernych w Baniach na 

remont prezbiterium kościoła filialnego pw. Św. Wojcie-
cha w Kunowie,

Kościół w Kunowie przed remontem

Kościół w Kunowie po remoncie

 • Parafii pw. MB Królowej Pokoju w Siekierkach na wymia-
nę stolarki okiennej i drzwiowej w kościele filialnym pw. 
Najświętszego Serca Pana Jezusa w Starej Rudnicy. 

SPORT, TURYSTYKA i REKREACJA
W kwietniu 2016 r. Rada Powiatu w Gryfinie przyjęła „Stra-
tegię rozwoju turystyki dla Powiatu Gryfińskiego do roku 
2020”.

Wydarzenia sportowe, turystyczne i rekreacyjne dofi-
nansowane w 2016 r. z budżetu Powiatu Gryfińskiego:
 • Narodowy Bieg Niepodległości (MKS Hermes Gryfino),
 • IX Runda Międzynarodowych Mistrzostw Strefy Polski 

Zachodniej w Motocrossie (Klub Motorowy Chojna),

Zawody motocrossowe w Chojnie (fot. Józef Misiun)

 • Mistrzostwa Okręgu Szczecińskiego PZM w Motocros-
sie (Klub Motorowy Chojna),

 • Grand Prix Powiatu Gryfińskiego w MTB (Parafia pw. 
Świętego Ducha w Moryniu),

 • XXIV edycja Międzynarodowego Festiwalu Piłki Nożnej 
Gryfino Cup 2016 (UKS Energetyk Junior Gryfino), 

 • Ogólnopolski sprawdzian wytrzymałości i wszechstron-
ności stylowej – Miting Pływacki Laguna Cup (UKP 
Marlin Gryfino),

 • Udział reprezentacji powiatu gryfińskiego w finale kra-
jowym „Czwartków Lekkoatletycznych” (MKS Hermes 
Gryfino),

 • Rozgrywki lekkoatletyczne dla osób niepełnosprawnych 
– mieszkańców powiatu gryfińskiego (Stowarzyszenie 

Narodowy Bieg Niepodległości

Finał Czwartków Lekkoatletycznych w Łodzi
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na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Promyk” w Gosz-
kowie),

 • II Festiwal Piłki Siatkowej Dziewcząt Ciconia Cup (Sto-
warzyszenie Amatorów Piłki Siatkowej Libero w Gminie 
Banie),

 • Piknik konny i turnieje sportowe dla mieszkańców 
powiatu gryfińskiego (Stowarzyszenie Turystyczno-Spor-
towe Kontra Banie),

 • I Memoriał im. Marka Zielonki Turnieju Piłki Ręcznej 
Oldbojów o Puchar Starosty Gryfińskiego (ZSP nr 2 
w Gryfinie),

 • Wyznaczenie i oznakowanie szlaków turystycznych 
wokół Jeziora Leśnego (Stowarzyszenie Miłośników 
Jeziora Leśnego „Lago”),

 • Gryfińskie Rajdy Rowerowe – „Nowa formuła Train-Bike: 
aktywne sąsiedztwo” (MKS Hermes Gryfino),

Uczestnicy Gryfińskich Rajdów Rowerowych na trasie

 • Impreza turystyczno-integracyjna „Leśna Polana” (Sto-
warzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Most),

 • 10. Gryfiński Festiwal Miejsc i Podróży „Włóczykij” (Gry-
fiński Dom Kultury),

 • Rowerami po przygodę – poznajemy ciekawe miejsca 
powiatu gryfińskiego (UKS Orlik Trzcińsko-Zdrój),

 • Spotkanie informacyjno-szkoleniowe „Odra Guide Tour” 
(Cedyński Ośrodek Kultury i Sportu),

 • Oznakowanie turystyczne najdalej na zachód wysunię-
tego punktu Polski (Cedyński Ośrodek Kultury i Sportu),

 • Zakończenie rozgrywek XXII edycji GALKO (SKF Gryfiń-
skie Ligi Amatorskie),

 • Wojewódzki etap XLIV Ogólnopolskiego Młodzieżo-
wego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego (Oddział 
Zachodniopomorski PTTK),

 • Powiatowe Integracyjne Zawody Latawcowe (Liga 
Obrony Kraju w Gryfinie).

PROMOCJA
9 listopada, podczas uroczystej sesji Rady Powiatu z okazji Narodowego Święta Niepodległości wręczone zostały 
nagrody starosty gryfińskiego za promocję powiatu. 
LAUREATAMI 11. EDYCJI KONKURSU ZOSTALI:
 • w kategorii sport – sekcja gimnastyki artystycznej MKS 

Hermes Gryfino, działająca od ponad 20 lat. Najzdol-
niejsze zawodniczki reprezentują powiat gryfiński 
zdobywając medale na Mistrzostwach Polski Juniorek, 
Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży, Międzywoje-
wódzkich Mistrzostwach Młodziczek, Mistrzostwach 
Województwa i w wielu innych imprezach gimnastycz-
nych w kraju i za granicą. Dziewczęta wielokrotnie przy-
gotowywały pokazy gimnastyczne, którymi uświetniały 
imprezy sportowe i kulturalne.

 • w kategorii kultura – Paweł Wróbel – instruktor wokalny, 
nauczyciel Zespołu Szkół w Widuchowej, pomysłodaw-
ca i organizator Festiwalu Piosenki Angielskiej „Eye” 
oraz Konkursu Piosenki Dziecięcej „Zuzia”, założyciel 
Szkolnego Klubu Rowerowego i propagator turystyki 
rowerowej oraz inicjator wielu akcji charytatywnych.

 • w kategorii inicjatywa społeczna – Klub Motorowy 
Chojna – organizator dużego cyklicznego wydarzenia 
– „Mistrzostw Strefy Polski Zachodniej w Motocrossie”, 
która gromadzi najwięcej z całej Polski zawodników 
startujących w motocrossie. Wszystkie imprezy organi-
zowane przez klub są atrakcją dla mieszkańców powia-
tu i przyciągają do Chojny wielu miłośników sportów 
motorowych.

 • w kategorii pracodawca roku – firma POMOT sp. z o.o. 
w Chojnie – firma produkująca m.in. wozy i kontenery 
asenizacyjne, jeden z większych pracodawców w regio-
nie. Swoje produkty sprzedaje w całej Polsce i poza jej 
granicami. Uczestniczy w targach i pokazach w Polsce 
i w Europie, jest laureatem wielu nagród i wyróżnień. 
Prowadzi także działalność charytatywną.

POWIAT WYDAŁ BOGATO ILUSTROWANĄ POZY-
CJĘ ALBUMOWĄ PT. „ZASMAKUJ W POWIECIE 
GRYFIŃSKIM”. 
Dla turysty planującego wyprawę, oprócz ciekawych 
miejsc do zwiedzenia, ważną kwestią jest sprawa wyży-
wienia, noclegu oraz możliwości atrakcyjnego i aktywnego 
wypoczynku. Dlatego najnowsza publikacja to swego 
rodzaju przewodnik po restauracjach, hotelach i pen-
sjonatach znanych w powiecie z gościnności i smacznej 
kuchni. Znajdziemy tu także gospodarstwa agroturystycz-
ne oferujące wypoczynek w bezpośrednim kontakcie 
z przyrodą z możliwością zasmakowania swojskich wędlin, 
serów i ciast, własnoręcznie wypiekanego chleba, a także 
produktów z certyfikatem żywności ekologicznej. Miłośnicy 
wypoczynku w siodle znajdą w albumie pięknie położone 
ośrodki nauki jazdy konnej. 
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ZDROWIE
W wyniku restrukturyzacji służby zdrowia, w powiecie gryfińskim zadania z zakresu opieki zdrowotnej realizuje 
spółka „Szpital Powiatowy w Gryfinie sp. z o.o.” i w chwili obecnej jest jedyną tego typu placówką w powiecie. 
Szpital świadczy usługi w następujących obszarach 
medycznych:
 • izba przyjęć,
 • oddziały: chorób wewnętrznych, ginekologiczno-

-położniczy, noworodkowy (neonatologiczny), chirurgii 
ogólnej, 

 • oddział opieki paliatywnej, 
 • Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Gryfinie przy ul. Armii 

Krajowej 8,
 • Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy Psychiatryczny 

w Nowym Czarnowie,
 • pracownia 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, urologiczna.
 • Poradnie w Chojnie: ginekologiczno-położnicza, urolo-

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

Programy zdrowotne, akcje profilaktyczne i informacyj-
ne:
 • W roku 2016 „Szpital Powiatowy w Gryfinie” sp. z o.o. po 

raz kolejny realizował w 100 % finansowany z budżetu 
Powiatu Gryfińskiego projekt profilaktyczno-zdrowotny 
pn. „Biała sobota”, w ramach którego można było sko-
rzystać z usług lekarza specjalisty – kardiologa. Ponad-
to można było zrobić badanie diagnostyczne EKG oraz 
badania laboratoryjne (morfologia, OB, CRP, cholesterol 
całkowity, trójglicerydy, HDL, lipidogram badanie ogólne 
moczu, dwa markery nowotworowe w zależności od 
płci (CEA, CA 15-3, PSA, AFP). 
W sumie w ramach akcji w wybranych miejscowościach 
9 gmin powiatu przez lekarzy specjalistów przebada-
nych zostało 201 osób, z pakietu badań laboratoryjnych 
skorzystało 341 pacjentów oraz wykonano 201 badań 
USG. 

 •Badania w ramach akcji „Biała sobota” 

Akcja przyniosła zamierzony cel, jakim było zapewnie-
nie lokalnej społeczności możliwości skorzystania 
z badań laboratoryjnych i konsultacji z lekarzem 
specjalistą w miejscowościach, które posiadają własną 
przychodnię Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

 • W roku 2016 Szpital Powiatowy realizował również 
finansowaną w całości przez Powiat Gryfiński akcję 
promocyjno-medyczną pn. „Rodzić bez bólu”, z której 
w skorzystało w sumie 30 kobiet. Projekt przewidywał 
podanie rodzącym kobietom, które wyraziły na to zgo-
dę, gazu znieczulającego pod nazwą „Entonox”. Dodat-
kowo każda rodząca kobieta otrzymywała w ramach 
akcji kocyk bawełniany z logo Powiatu Gryfińskiego (w 
ramach akcji zakupiono 250 szt. kocyków dla niemow-
ląt, które przyszły na świat w gryfińskim szpitalu).

Pozostałe informacje na temat „Szpitala Powiatowego 
w Gryfinie” sp. z o.o.
 • W 2016 r. rozpoczęła się przebudowa pomieszczeń 

w budynku przy ul. Dworcowej 
 • w Chojnie z przeznaczeniem na nową siedzibę poradni 

przyszpitalnych. Całość przedsięwzięcia została pokryta 
z budżetu Powiatu Gryfińskiego. Planowany koniec prac 
budowlanych wyznaczono na II kwartał 2017 r.

 • 27 września 2016 r. „Szpital Powiatowy w Gryfinie” 
sp. z o.o., otrzymał decyzję zatwierdzającą projekt 
budowlany wraz z udzieleniem pozwolenia na budo-
wę. Rozbudowa szpitala dotyczy nowego budynku 
mieszczącego: izbę przyjęć, blok operacyjny, zespól 
porodowy i oddział ginekologiczno-neonatologiczny 
(noworodkowy). 

 • W roku 2016 Powiat Gryfiński wraz ze spółką „Szpital 
Powiatowy w Gryfinie” sp. z o.o., złożył dokumenty apli-
kacyjne dotyczące termomodernizacji budynku szpitala 
przy ul. Parkowej 5, w ramach działania 2.5. Moderniza-
cja energetyczna obiektów użyteczności publicznej. 

Ponadto Powiat Gryfiński:
 • ufundował nagrody dla najlepszych drużyn III Powia-

towego Konkursu Profilaktycznego organizowanego 
przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie,

Powiatowy Konkurs Profilaktyczny

 • dofinansował organizację Międzynarodowego Dnia 
Pielęgniarki i Położnej.

OCHRONA ŚRODOWISKA
W czerwcu 2016 r. uchwałą Rady Powiatu nr XIX/127/2016 został przyjęty „Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2016–2020” wraz z prognozą jego oddziaływa-
nia na środowisko i raportem z realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Gryfińskiego za lata 2009–2014”.  
Wszystkie dokumenty są dostępne na stronie www.bip.gryfino.powiat.pl w zakładce ochrona środowiska.

Powiat ufundował puchary dla najlepszych drużyn powiatowego finału Małej Olimpiady Wiedzy Ekologicznej organizowanej przez Szkołę Podstawową w Zielinie.

BEZPIECZEŃSTWO
 • W marcu 2016 w Starostwie Powiatowym przy ul. 

11 Listopada 16D, w ramach ćwiczeń jednostek Krajowe-
go Systemu Ratowniczo-Gaśniczego zostały przepro-
wadzone ćwiczenia ewakuacyjne pracowników oraz 
interesantów. Akcja miała także na celu sprawdzenie 
znajomości zasad postępowania pracowników staro-
stwa na wypadek pożaru. W działaniach ratowniczych 
brały udział cztery zastępy Państwowej Powiatowej 
Straży Pożarnej z Gryfina i jeden zastęp Ochotniczej 
Straży Pożarnej z Sobieradza.

 • Od lipca 2016 r. gryfińska policja ma nową siedzibę. 
Nowoczesny budynek przy ul. Policyjnej o powierzchni 
użytkowej ponad 2000 m2 wraz z budynkami towa-
rzyszącymi, niezbędną infrastrukturą i wyposażeniem 
spełnia wszystkie obowiązujące standardy w wymia-
rze krajowym i europejskim. Koszt całej budowy wraz 
z wyposażeniem to kwota 17 milionów zł. 

 • Pod koniec grudnia 2016 r. nastąpiła zmiana na sta-
nowisku Komendanta Powiatowego Policji w Gryfinie. 
Nowym komendantem został mł. insp. Kazimierz Pio-
trowski.

 • Do zmiany komendanta doszło także w Komendzie 
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. W związku 
z awansem bryg. Jacka Rudzińskiego na zastępcę 
komendanta wojewódzkiego, komendantem powiato-
wym został mł. bryg. Andrzej Prokopski.

 • Z budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2016 r. dofinansowa-
no następujące zadania z zakresu bezpieczeństwa:
 » Szkolenie młodzieżowych i dziecięcych grup OSP 

i praktyczne udzielanie pomocy osobom uczestni-
czącym w wypadkach komunikacyjnych, drogowych, 

nad wodą oraz w przypadku zasłabnięć lub nagłego 
zatrzymania krążenia (OSP w Krajniku Dolnym),

 » Projekt profilaktyczny „Bezpieczna woda” (Stowarzy-
szenie na Rzecz Rozwoju Wsi Gądno),

 » Ogólnopolski Turniej Mistrzów Bezpieczeństwa 
w Ruchu Drogowym (Zespół Szkół w Baniach),

 » I Powiatowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy (Gryfiń-
skie Stowarzyszenie Ratownicze), 

 » Eliminacje Powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju 
Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym (Gimnazjum 
w Mieszkowicach, Posterunek Policji w Chojnie),

 » Eliminacje Powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju 
Wiedzy Pożarniczej (Komenda Powiatowa PSP 
w Gryfinie).
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OPIEKA SPOŁECZNA
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie pro-
wadzi:
 • Ośrodek Informacji dla Osób Niepełnosprawnych 

w Chojnie z punktem wyjazdowym w  Mieszkowicach,
 • Mieszkania Chronione w Gryfinie i w Chojnie, 
 • Ośrodek Pomocy Ofiarom Przestępstw, w ramach 

którego odbywają się dyżury psychologa i prawnika 
oraz świadczona jest profesjonalna pomoc ofiarom 
przestępstw, 

 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej, w ramach którego 
funkcjonuje hostel dla ofiar przemocy w rodzinie oraz 
odbywają się dyżury: prawnika, psychologa i  mediatora 
rodzinnego, 

 • Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełno-
sprawności, który wydał  w 2016 r. 1332  orzeczenia 
o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności,

 • pieczę zastępczą (rodzinną):
 • liczba rodzin zastępczych – 115,
 • liczba dzieci w rodzinach zastępczych – 187.

Instytucjonalna piecza zastępcza – w powiecie gryfiń-
skim funkcjonują trzy placówki opiekuńczo-wychowawcze:
 • POW nr 1 w Chojnie, ul. Podmurze 4a,
 • POW nr 2 w Chojnie, ul. Żółkiewskiego 5, 
 • POW nr 3 w Trzcińsku-Zdroju, ul. Dworcowa 3. 

Obsługę ekonomiczno-administracyjną i organizacyjną 
ww. placówek zapewnia Centrum Placówek Opiekuńczo-
-Wychowawczych w Chojnie. W ramach program „500+” 
przyznano 1 179 dodatków wychowawczych dla wycho-
wanków rodzin zastępczych na łączna kwotę 578 750,00 
zł.

Domy Pomocy Społecznej – w powiecie funkcjonują 
cztery domy pomocy społecznej: w Dębcach (81 miejsc), 
w Moryniu (120 miejsc), w Trzcińsku-Zdroju (82 miejsca), 

w Nowym Czarnowie (120 miejsc). Trzy z nich prowadzone 
są na zlecenie Powiatu przez organizacje pozarządowe, 
dla  DPS w Nowym Czarnowie organem prowadzącym jest 
Powiat Gryfiński.

Projekty realizowane przez PCPR w 2016 r.
 • „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastęp-

czej” – 46 176,00 zł.
 • Program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców prze-

mocy dofinansowany w kwocie 20 304,00 zł przez 
Wojewodę Zachodniopomorskiego.

 • „Ośrodek Pomocy Ofiarom Przestępstw” – program 
finansowany z projektu Min. Sprawiedliwości z przezna-

czeniem na wynagrodzenia prawnika i psychologa.
 • „Aktywny samorząd” – wykorzystane środki PFRON – 

126 210,19 zł. 

W 2016 r. Powiat Gryfiński otrzymał kwotę 1 619 264,00 
zł na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej 
i zawodowej osób niepełnosprawnych.

Finansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęcio-
wej ze środków PFRON (maksymalne dofinansowanie to 
90% kosztów działalności WTZ) – 959 760,00 zł w tym:
 • WTZ w Gryfinie – 479 880,00 zł,
 • WTZ w Goszkowie – 479.880,00 zł

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I RYNEK PRACY
Zadania aktywizujące mieszkańców powiatu gryfińskiego pozostających bez zatrudnienia prowadzi Powiatowy 
Urząd Pracy głównie poprzez realizację programów, organizację targów pracy i spotkań informacyjnych.
W 2016 r. Powiatowy Urząd Pracy realizował cztery projek-
ty z zakresu aktywizacji osób bezrobotnych: 
 • Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy 

w powiecie gryfińskim I i II, 
 • Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku 

powyżej 29 roku życia znajdujących się w szczególnie 
trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie gryfińskim 
I i II,

 • Dziś bierni – jutro aktywni – projekt z rezerwy Funduszu 
Pracy.

Powiatowe Dni Pracodawcy (26.04.2016 r.) – na zapro-
szenie Starosty Gryfińskiego oraz Dyrektora Powiatowego 
Urzędu Pracy w Gryfinie przybyło około 70 lokalnych 
przedsiębiorców i pracodawców. Uczestnikami spotkania 
byli także m.in. przedstawiciele Kostrzyńsko-Słubickiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Wojewódzkiego Urzędu 
Pracy w Szczecinie, Urzędu Marszałkowskiego Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego, Państwowej Inspekcji Pracy 
w Szczecinie,  Straży Granicznej w Szczecinie, Dolno-
odrzańskiej Inicjatywy Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz 
Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Tematyka spotkania dotyczyła m.in.  zezwoleń prawnych 
dot. zatrudnienia cudzoziemców w Polsce, regulacji praw-
nych na rzecz wspierania zatrudnienia, a także możliwości 
nawiązania szerszej współpracy w zakresie tworzenia 
nowych miejsc pracy oraz legalnego zatrudnienia cudzo-
ziemców. Omówiono także możliwości pozyskiwania przez 

przedsiębiorców środków na inwestycje i zatrudnienie 
pracowników oraz przedstawiono propozycje prorozwojo-
we skierowana do lokalnych przedsiębiorców. 

Targi Inkontakt 

Targi Inkontakt

Podobnie jak w latach poprzednich, również w 2016 r. 
pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy oraz przedsiębior-
cy z powiatu gryfińskiego uczestniczyli w polsko-niemiec-
kich targach gospodarczych Inkontakt w przygranicznym 
Schwedt, organizowanych przez Stowarzyszenie Przedsię-
biorców Powiatu Uckermark. Jest to jedna z największych 
imprez turystyczno-gospodarczych w całej Branderburgii. 
Przedsiębiorcy w trakcie targów mają możliwość przed-
stawienia swoich firm, usług oraz produktów, natomiast 
stowarzyszenia kulturalne i sportowe korzystają z okazji do 
zaprezentowania prowadzonej działalności. 

Targi Inkontakt

Dzięki wsparciu finansowemu Powiatu, Gminy Gryfino 
i organizatora targów, przedsiębiorcy z powiatu gryfińskie-
go mogli uczestniczyć w targach bezpłatnie.

Konsultacje z doradcą EURES – cykliczne konsultacje 
doradcze będące kontynuacją nawiązanej w 2012 r. współ-
pracy w ramach grantu EURES 2012 – 2013 Inicjatywy 
Transgranicznej „EURES ODRA-ODER”. 

Szkolenia w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowe-
go (KFS) – adresatami wsparcia w ramach KFS są pra-
cownicy i pracodawcy przedsiębiorstw zatrudniających co 
najmniej jednego pracownika w ramach umowy o pracę. 

OCHRONA PRAW KONSUMENTA
Ochroną praw konsumenckich w powiecie gryfińskim zajmuje się Powiatowy Rzecznik Konsumentów. 
Rzecznik przyjmuje interesantów w budynku Starostwa 
Powiatowego przy ul. 11 Listopada 16D w Gryfinie (pok. nr 3, 
parter) w godzinach od 7.30 do 15.30, oraz w każdy czwar-
tek tygodnia w godzinach od 10.00 do 15.00 w budynku 
Starostwa przy ul. Dworcowej 1 w Chojnie. 

Z rzecznikiem można również kontaktować się telefonicz-
nie i faxem (nr telefonu 91 404 50 00 w. 259 w Gryfinie 
i nr 91 402 23 60 w Chojnie) oraz za pomocą poczty elek-
tronicznej e-mail: waldemar.mejna@gryfino.powiat.pl

W ramach pomocy rzecznik: 
 • zapewnia bezpłatne poradnictwo konsumenckie i infor-

mację prawną w zakresie ochrony interesów konsu-
mentów,

 • prowadzi pisemne i ustne mediacje pomiędzy stronami 
sporów w celu polubownego załatwienia spraw,

 • kieruje sprawy lub zainteresowanych do innych instytu-
cji właściwych do załatwienia spraw, 

 • pomaga w sporządzaniu pism reklamacyjnych, urzędo-
wych i innych,

 • przygotowuje pisma procesowe i pozwy do sądów,
 • uczestniczy w miarę możliwości czasowych i finan-

sowych osobiście w sprawach sądowych dot. spraw 
konsumenckich.
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Cedynia, Plac Wolności 1 (siedziba Urzędu Miejskiego, pok. nr 3) piątek w godz. 12.15–16.15 radca prawny

Chojna, ul. Dworcowa 1 (siedziba ośrodka informacji dla osób niepełnosprawnych)

poniedziałek w godz. 13.30–17.30 
wtorek w godz. 13.30–17.30 
środa w godz. 13.30–17.30 
czwartek w godz. 13.30–17.30

radca prawny lub adwokat

Gryfino, ul. Łużycka 91 (siedziba Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, pok. nr 2) 1
środa w godz. 13.30–17.30 
czwartek w godz. 13.30–17.30 
piątek w godz. 13.30–17.30

radca prawny lub adwokat

Gryfino, ul. 11 Listopada 16d (siedziba Starostwa Powiatowego, pok. nr 6) 
poniedziałek w godz. 12.20–16.20 
wtorek w godz. 12.00–16.001 
czwartek w godz. 12.00–16.00

radca prawny lub adwokat

Moryń, Plac Wolności 1 (siedziba Urzędu Miejskiego, pok. nr 11) piątek w godz. 8.00–12.00 radca prawny

Stare Czarnowo, ul. św. Floriana 10 (siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej) 1 poniedziałek w godz. 15.00–19.00 radca prawny

Trzcińsko Zdrój, ul. Cmentarna 12 (siedziba Hali Widowiskowo-Sportowej) wtorek w godz. 14.00–18.00 adwokat

Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8 (siedziba Urzędu Gminy, pok. nr 2) środa w godz. 9.00–13.00 radca prawny

1 punkt prowadzony przez organizację pozarządową

POMOC PRAWNA DLA MIESZKAŃCÓW
Od początku roku 2016 na terenie całej Polski funkcjonuje system nieodpłatnej pomocy prawnej. Informacje na 
temat darmowej pomocy prawnej w powiecie gryfińskim można uzyskać pod numerem telefonu 91 404 50 00 w. 
212 oraz na stronie www.gryfino.powiat.pl 
Darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) 
mogą otrzymać:
 • osoby, które nie ukończyły 26 roku życia i które skoń-

czyły 65 lat,,
 • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzające-

go zostało przyznane świadczenie z pomocy społecz-
nej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,

 • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
 • kombatanci i weterani,
 • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klę-

ską żywiołową lub awarią techniczną,
 • kobiety w ciąży.

Pomoc prawna polega na:
 • poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym 

stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub 
spoczywających na niej obowiązkach,

 • wskazaniu sposobu rozwiązania jej problemu prawne-
go,

 • pomocy w sporządzeniu projektu pisma w zakresie nie-
zbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism 
procesowych w toczącym się postępowaniu przygoto-
wawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępo-
waniu sądowo-administracyjnym,

 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów 
sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu 
w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, 
radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika 
patentowego w postępowaniu sądowo-administracyj-
nym.

Uprawnieni mogą uzyskać informacje w zakresie: prawa 
pracy, przygotowania do rozpoczęcia działalności gospo-
darczej, prawa cywilnego, karnego, administracyjnego, 

ubezpieczeń społecznych, rodzinnego oraz prawa podat-
kowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych 
z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Kobietom w ciąży nieodpłatna pomoc prawna jest udzie-
lana w zakresie związanym z ciążą i urodzeniem dziecka, 
w szczególności praw rodzicielskich i uprawnień pracow-
niczych.

Pomoc nie obejmuje spraw z zakresu prawa celnego, 
dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, 
z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie gryfiń-
skim w 2017 r.:
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DZIAŁANIA PLANOWANE DO REALIZACJI W 2017 R.
ROZPOCZĘCIE INWESTYCJI PN.: ROZBUDOWA SZPITALA POWIATOWEGO W GRYFINIE O BUDYNEK MIESZCZĄCY IZBĘ PRZYJĘĆ, BLOK OPERACYJNY, 
ZESPÓŁ PORODOWY, ODDZIAŁ POŁOŻNICZO-NEONATOLOGICZNY.

Radni, podczas sesji Rady Powiatu, podejmują uchwały dotyczące najważniejszych dla społeczeństwa spraw i inwestycji

Projekt rozbudowy szpitala w Gryfinie

PRZEBUDOWA ULICY ARMII KRAJOWEJ  
W GRYFINIE

ul. Armii Krajowej w Gryfinie przed rozpoczęciem inwestycji

PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKO-
WANIA BUDYNKU BYŁYCH WARSZTATÓW PRZY 
ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 
2 NA W GRYFINIE NA ZAKŁAD AKTYWNOŚCI 
ZAWODOWEJ.

Projekt ZAZ

PRZEBUDOWA BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ 
PRZY UL. PODMURZE 4 W SPECJALNYM OŚROD-
KU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM W CHOJNIE.

ADAPTACJA NIERUCHOMOŚCI NALEŻĄCEJ 
DO POWIATU GRYFIŃSKIEGO NA POTRZEBY 
SZPITALA W CELU POPRAWY JAKOŚCI OPIEKI 
MEDYCZNEJ ORAZ WSPÓŁUDZIAŁ W ROZBU-
DOWIE SZPITALA POWIATOWEGO SP. Z O.O. 
W GRYFINIE. PRZENIESIENIE ZESPOŁU PORADNI 
PRZYSZPITALNYCH SZPITALA POWIATOWEGO 
W GRYFINIE DO BUDYNKU PRZY UL. DWORCO-
WEJ W CHOJNIE.

RADA POWIATU W GRYFINIE
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 Brzeziń-
ski, Tomasz Siergiej.

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