
Rozstrzygnięto go pod koniec 
lutego, a w pierwszym tygodniu 
kwietnia starosta Leszek Bajon 
podpisywał  z przedstawicielami 
stowarzyszeń umowy na dofinan-
sowanie.

Starosta robił to z prawdziwą 
przyjemnością, bo trzeba przyznać, 

że organizacjom z naszego powiatu 
nie brak pomysłów. W grę wchodzą 
sport, kultura oraz ochrona i pro-
mocja zdrowia - i tak: będzie spar-
takiada dla osób niepełnospraw-
nych o puchar starosty, spotkania 
edukacyjno - integracyjne dla dia-
betyków, turniej gry w boule, a na-

wet projekt, który upiększy Słubi-
ce! A to tylko część fantastycznych 
planów naszych stowarzyszeń na 
ten rok.

Życzymy zatem powodzenia w 
ich realizacji!

(woj)

- Walka dobra ze złem? Bez tego 
nie może obejść się żadna porząd-
na historia - uważa W. Obremski. 
Jego „W krainie siedmiu słońc” 
opowiada o grupie dzieci, którym 
przyszło zmierzyć się z okrutnym 
tyranem. Czy misja się powiedzie 
i czy do tytułowej krainy siedmiu 
słońc powróci pokój i harmonia?

- Dowiecie się tego, sięgając po 
książkę - śmieje się autor.

W. Obremski prócz tego, że pełni 

funkcję rzecznika powiatu, jest też 
dziennikarzem. Był reporterem m. 
in. Gazety Lubuskiej, jego teksty 
ukazywały się również w gazetach i 
czasopismach w całej Polsce. Autor 
ma też na koncie wydaną w 2005 
r. „Krótką historię sztuki komiksu 
w Polsce”.

Biblioteka Publiczna Miasta i 
Gminy Słubice planuje w maju spo-
tkanie autorskie z W. Obremskim. 
(red.)

Mają ciekawe pomysły – dostali na nie wsparcie!

Na ratunek krainie 
siedmiu słońc

 - Dzięki tym pieniądzom możemy realizować swoje cele - nie kryją radości członkowie 
powiatowych stowarzyszeń, którzy wzięli udział w konkursie na realizację zadań publicz-
nych w tym roku. 

- Niemal codziennie mam do czynienia z tekstami praso-
wymi, pomyślałem więc, że może warto by napisać coś 
trwalszego? A żeby jeszcze bardziej podnieść poprzeczkę, 
postanowiłem, że będzie to książka dla dzieci – mówi Woj-
ciech Obremski, rzecznik powiatu słubickiego.
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Zdrowych, pogodnych
Świąt Wielkanocnych,

pełnych wiary, nadziei i miłości.
Radosnego, świątecznego nastroju

oraz serdecznych spotkań
w gronie rodziny i wśród przyjaciół

życzą

Przewodniczący Rady Powiatu
Wiesław Kołosza

Starosta Słubicki
Leszek Bajon
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W powiecie słubickim widać, że święta zbliżają się wielkimi krokami! Wiedzą to również pod-
opieczni Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Rzepinie, którzy zaprosili mieszkańców na wielka-
nocny kiermasz.

Marcową sesję Rady Powiatu zdominowały sprawozdania z działalności jednostek organizacyj-
nych powiatu w ubiegłym roku. Na mównicy pojawili się szefowie: Powiatowego Centrum Po-
mocy Rodzinie w Słubicach, Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej "Nasza Chata" w Cybince, 
Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz Komendy Powiatowej Policji.

Kolejny ważny gość w powiecie słubickim! 4 kwietnia starostę 
Leszka Bajona odwiedził senator Władysław Komarnicki.

Między innymi o zbliżającym 
się remoncie drogi z Nowych 
Biskupic do Rzepina, a także 
o służbie zdrowia i sprawach 
związanych z edukacją, roz-
mawiał 20 marca starosta Le-
szek Bajon z burmistrzem Słu-
bic Mariuszem Olejniczakiem.
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Święta coraz bliżej!

O modernizacji szpitala 
na sesji Rady Powiatu

Wizyta senatora

O ważnych sprawach naszych mieszkańców

Własnoręcznie wykonane zającz-
ki, pisanki, stroiki, koszyczki i inne 
wszelkiego rodzaju ozdoby wielka-
nocne można było kupić w Ośrodku 
3 kwietnia od samego rana.

Kiermasz odwiedziliśmy i my - 
byliśmy pod wrażeniem oryginalno-
ści i pomysłowości, jakimi wykazali 
się podopieczni Ośrodka. Brawo!

Nie próżnowali także uczestni-
cy Warsztatu Terapii Zajęciowej w 
Żabicach, którzy również wykonali 
fantastyczne, wielkanocne ozdoby, a 
następnie przeszli się z nimi po ko-
rytarzach starostwa. Wszyscy chęt-
nie sięgali za portfele - dochód ze 
sprzedaży stroików będzie bowiem 
przeznaczony na działalność WTZ.

Gratulujemy kreatywności i raz 
jeszcze dziękujemy za odwiedziny 
oraz za zaproszenia na wielkanocne 
poczęstunki! (red.)

Radni otrzymali także sprawoz-
danie z ubiegłorocznej działalności 
Powiatowego Ośrodka Wsparcia 
w Rzepinie oraz podjęli uchwały, 
m.in. w sprawie: oceny działalności 
Warsztatu Terapii Zajęciowej w Ża-

bicach w 2018 roku oraz w sprawie 
uchwalenia Powiatowego programu 
zapobiegania przestępczości oraz 
ochrony bezpieczeństwa obywateli i 
porządku publicznego na lata 2019 
- 2022.

Głos zabrał także prezes słubickie-
go szpitala, przedstawiając radnym 
szczegóły związane z modernizacją 
Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, 
na którą udało się pozyskać wielomi-
lionowe dofinansowanie. (red.)

- Pan senator zadeklarował po-
moc na szczeblach rządowych i 
wojewódzkich, przy realizowa-
nych przez powiat zadaniach i 
projektach. Pochwalił także dobrą 
współpracę powiatu słubickiego 
z gminą Słubice i burmistrzem 
Mariuszem Olejniczakiem - mówi 

starosta.
Spotkanie przebiegło w miłej, 

ale również lekko nostalgicznej at-
mosferze - nic dziwnego: senator 
Komarnicki spędził w Słubicach 11 
lat swojego życia zawodowego.

Dziękujemy za wizytę i zapra-
szamy ponownie! (red.)

- Spotkanie przebiegło w bardzo 
miłej atmosferze, a o potrzebach 
i sprawach ważnych dla naszych 
mieszkańców będziemy rozmawiać 
regularnie - zapewnia starosta. 
(red.)
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Czy wiecie, że Powiatowa Rada Seniorów ma nowego członka? Została nim Jolanta Kaczmarek, 
która podczas ostatniego kolejnego posiedzenia Rady, odebrała nominację od starosty Leszka 
Bajona. W jego imieniu wręczył ją wicestarosta Robert Włodek. Gratulujemy!

- Chcę, żebyście wiedzieli, że nie jesteście sami, że są jeszcze ludzie, którzy doceniają wasz 
trud i wysiłek sprzed lat, którzy dziękują wam za waszą służbę i za to, że dbaliście o bezpieczeń-
stwo naszego kraju - mówił 29 marca wicestarosta Robert Włodek, podczas spotkania emerytów 
służb mundurowych w Collegium Polonicum.

Sprawozdanie Komendanta Powiatowego Policji w Słubicach 
z działalności w roku 2018 oraz informacje o stanie porządku 
i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu - to główne 
punkty marcowego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Po-
rządku, które poprowadził jej przewodniczący starosta Leszek 
Bajon.

Już wkrótce jednego dnia i w jednym miejscu będzie można 
zapoznać się z ofertą wszystkich szkół ponadgimnazjalnych w 
powiecie słubickim! 14 maja o 9.00 w Collegium Polonicum ru-
sza II Powiatowy Festiwal Zawodów.
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Nasi seniorzy nie zwalniają tempa!

Mundurowi emeryci o kontrowersyjnej ustawie

O działaniach policji  
i nie tylko

Tutaj młodzi będą 
mogli zdecydować 
o swojej przyszłości

Szef lubuskiego NFZ z wizytą 
w starostwie

Co jeszcze znalazło się w po-
rządku obrad?

Prezes słubickiego szpitala Łu-
kasz Kaczmarek opowiedział o 
działaniach lecznicy, m.in. tych 
nakierowanych na osoby starsze.

- Była też mowa o braku spe-
cjalistów, zwłaszcza diabetologa i 
geriatry, których pomocy tak czę-
sto seniorzy potrzebują - mówi 
nam Barbara Kwiatkowska, prze-
wodnicząca Rady.

Kolejnym gościem naszych se-
niorów była Amelia Szołtun, sze-
fowa nowo powstałej poradni dla 
osób zagrożonych wykluczeniem 
o nazwie "Otwórz się na pomoc".

- Pani Amelia przedstawiła cały 
szereg usług społecznych, świad-
czonych przez poradnię - dodaje 
B. Kwiatkowska.

Nie zabrakło także Kazimiery 
Jakubowskiej, przewodniczącej 
Powiatowej Rady Kobiet, która 
zaoferowała siostrzanej Radzie 
współpracę.

Z kolei kierownik Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie Anna 
Gołębiowska opowiedziała o 
działalności Dziennego Domu Se-
nior+. Nie skończyło się na mó-

Przybyło ponad sto osób, a wśród 
nich nie zabrakło m.in. wiceprze-
wodniczącego Parlamentu Europej-
skiego Bogusława Liberadzkiego, 
prezydenta Federacji Stowarzyszeń 
Służb Mundurowych RP Zdzisława 
Czarneckiego oraz gen. Tadeusza 
Frydrycha.

- Rozmawialiśmy nie tylko o skut-
kach haniebnej ustawy dezubekiza-
cyjnej, ale także o odebraniu szkole 
podstawowej nr 4 w Kostrzynie nad 
Odrą imienia Wojsk Ochrony Pogra-
nicza - podkreśla R. Włodek. I doda-
je: nie opuścimy was! (red.)

- Komisja jednogłośnie oceniła 
ubiegłoroczną pracę policji pozy-
tywnie - mówi nam Mikołaj Jagła, 
główny specjalista ds. obronnych i 
obrony cywilnej w starostwie. 

Dodajmy, że komisja zakończy-
ła prace nad projektem powia-
towego programu zapobiegania 
przestępczości oraz ochrony bez-

pieczeństwa obywateli i porządku 
publicznego na lata 2019-2022, 
przygotowanym do zatwierdzenia 
przez Radę Powiatu. 

Rozmawiano też o działaniach 
podejmowanych w celu zapobie-
gania alkoholizmowi i narkoma-
nii.

(red.)

Zaprezentują się słubickie placówki: 
Zespół Szkół Licealnych, Zespół Szkół 
Technicznych, Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego, Specjal-
ny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy 
oraz nowo powstałe Uniwersyteckie 
Liceum Ogólnokształcącego. O swoich 
szkołach opowiedzą także przedstawi-
ciele Technikum Leśnego w Starości-
nie i Zespołu Szkół w Rzepinie.

Na festiwalu nie zabraknie prezen-
tacji szkół dla uczniów podstawówek 
i gimnazjów.  Przy okazji prezentacji 
kierunków kształcenia, obok nauczy-
ciela zawodowego, zaproszeni będą 
praktycy - przedstawiciele zawodów, 

m.in. dietetyk, ekonomista, informa-
tyk, spedytor, mechanik, leśnik, me-
chanik, prawnik, policjant czy żołnierz.

Organizatorem prezentacji jest sta-
rosta Leszek Bajon, w ramach projek-
tu Modernizacja Kształcenia Zawodo-
wego w Powiecie Słubickim.

Serdecznie zapraszamy wszystkich 
zainteresowanych kształceniem zawo-
dowym a w szczególności gimnazjali-
stów i rodziców!

A już dziś, na stronach 6 i 7, prezen-
tujemy ofertę słubickich szkół ponad-
gimnazjalnych. Musicie przyznać, że 
jest w czym wybierać!

(red.)

Między innymi o programach 
profilaktycznych dofinansowy-
wanych przez Narodowy Fundusz 
Zdrowia opowiadał 19 marca 

wieniu - tuż po obradach człon-
kowie Rady odwiedzili naszych 
seniorów w ich miejscu, z całą 
masą wiosennych upominków.

Było radośnie i smacznie, nie 
od dziś wszak wiadomo, że pen-

sjonariusze Dziennego Domu 
Senior+ słyną z fantastycznych 
wypieków.

Kolejne spotkanie naszych se-
niorów zaplanowano na maj. 
(woj)

szef lubuskiego NFZ Piotr Brom-
ber, który spotkał się ze starostą 
Leszkiem Bajonem, wicestaro-
stą Robertem Włodkiem oraz 

prezesem słubickiego szpitala 
Łukaszem Kaczmarkiem. Dyrek-
tor NFZ przedstawił także dane 
statystyczne, m.in. te związane z 
podstawową opieką zdrowotną. 
(red.)

Projekt „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Słubickim” współfinansowany przez 
Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020
Nr umowy: RPLB.08.04.01-08-0023/16-00  
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- Nie mogę się już doczekać zakończenie przebudowy tego placu – mówi Anna Migulska, space-
rując z wnuczką w sąsiedztwie placu Bohaterów.

Taką kwotę otrzymają w tym roku organizacje pozarządowe na 
działania w obszarze: porządku i bezpieczeństwa publicznego, 
ochrony i promocji zdrowia, kultury i sztuki oraz przeciwdzia-
łania uzależnieniom i patologiom społecznym – zdecydowali 
słubiccy radni.

 Prezydent do słubiczan: - Gratuluję 
współpracy transgranicznej!

Plac Bohaterów nam się zmienia

385 tys. zł z budżetu Słubic na projekty 
społeczników!

- Chcę szczególnie tutaj, w Słubicach 
wyrazić ogromną satysfakcję i podzięko-
wać tym, którzy na co dzień przyczyniają 
się do pogłębiania polsko-niemieckiej 
przyjaźni i więzi pomiędzy naszymi naro-
dami – usłyszeli z ust prezydenta Rzeczy-
pospolitej Polskiej Andrzeja Dudy słubi-
czanie i mieszkańcy powiatu słubickiego, 
którzy przyszli 8 kwietnia 2019 roku, na 
plac przed biblioteką miejską, gdzie od-
bywało się spotkanie z głową państwa.

Prezydenta przywitał burmistrz Ma-
riusz Olejniczak, który opowiadając o 
Słubicach, zwrócił  uwagę, że na pol-
sko-niemieckim pograniczu zajmujemy 
szczególne miejsce.

- Wyróżnia nas m.in. to, że z Frank-
furtem, leżącym na drugim brzegu 
Odry, od wielu lat budujemy europej-
skie, modelowe dwumiasto – podkre-
ślał burmistrz i podał kilka przykładów 
współpracy. Transgraniczna komunika-
cja miejska, wspólna sieć ciepłownicza, 

Na tę inwestycję gmina Słubice prze-
znaczyła 4,3 mln zł, ale efekt powinien 
ucieszyć mieszkańców.

- Bardzo się cieszę z miejsca do za-
bawy dla dzieci i z fontanny, bo latem 
miło będzie się przy niej ochłodzić, tym 
bardziej, że słyszałam, że ma to być 
fontanna równa z nawierzchnią placu. 
Dzieciaki będą zachwycone, gdy będą 
się tam mogły popluskać – mówi słu-
biczanka.

Przypomnijmy. W końcówce ubie-
głego roku rozpoczęła się długo ocze-
kiwana przez mieszkańców inwestycja 
– przebudowa placu Bohaterów. Plac 
zyska bardzo atrakcyjny wygląd.

– Będzie tam duża, podświetlana 
fontanna, miejsce zabaw dla dzieci z 

Dzięki temu młodzi słubiczanie 
będą m.in. uczestniczyć w dar-
mowych zajęciach sportowych, 
emeryci wyjadą na wycieczki inte-
gracyjne, działać będzie Gminna 
Specjalistyczna Poradnia Rodzin-

przedszkola, do których chodzą razem 
polskie i niemieckie dzieci, mieszane 
klasy w szkołach… Burmistrz mówił też 
o ponad tysiącu miejsc pracy, które są w 
Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefie 
Ekonomicznej i o tym, że dzięki wejściu 
Polski do strefy Schengen słubicki rynek 
pracy stale się rozwija.

- Jesteśmy w czołówce, w wojewódz-
twie lubuskim, pod względem najniższe-
go wskaźnika bezrobocia – zaznaczył.

Prezydent Andrzej Duda zareagował 
na te słowa gratulując współpracy z part-
nerami zza Odry. - Z ogromną radością 
patrzę na to, że granica polsko-niemiec-
ka nie stanowi już bariery dzielącej dwa 
państwa i dwa narody – podkreślał pre-
zydent. Gratulował, że dziś po obu stro-
nach granicy są współpracujące ze sobą 
uczelnie, stowarzyszenia, ludzie mają 
przyjaciół i to jest to, o czym pokolenia 
Polaków marzyły.

- Dziękuję, bo realizujecie Państwo na-

prawdę wspaniałe dzieło, robicie, można 
powiedzieć, w tym zakresie piękną robo-
tę, także swoją codzienną działalnością, 
życiem i pracą reprezentujecie nas przed 
naszymi zachodnimi sąsiadami. Wiem, 
że czynicie to dobrze i ta współpraca się 
rozwija, za co chcę ogromnie podzię-
kować Panu burmistrzowi i wszystkim, 
którzy się do tego przyczyniają, władzom 
miejskim, powiatowym, wojewódzkim, 
ale przede wszystkim mieszkańcom, 
profesorom, naukowcom, tym którzy 
pracują w Collegium Polonicum oraz na 
Uniwersytecie Europejskim Viadrina 
współpracując z Polską – mówił Andrzej 
Duda.

Po spotkaniu z mieszkańcami prezy-
dent, w towarzystwie m.in. burmistrza 
M. Olejniczaka,  jego zastępczyni Adriany 
Dydyny-Maryckiej oraz przewodniczące-
go rady miejskiej Grzegorza Cholewczyń-
skiego, dokonał w bibliotece wpisu do 
księgi pamiątkowej miasta. (beb)

bezpieczną syntetyczną nawierzchnią, 
nowoczesne siedziska i mnóstwo zie-
leni. Na nowe nasadzenia wydamy pół 
miliona złotych! – mówi burmistrz Ma-
riusz Olejniczak. Na efekt trzeba będzie 
jeszcze poczekać, ponieważ zakończe-
nie prac zaplanowane jest na jesień. 
Na razie, firma Eurokop Invest, która 
wygrała przetarg, wykonała parkingi 
wokół całego placu, obecnie budowa-
ne są chodniki i trwają prace ziemne 
między innymi w miejscu, gdzie będzie 
fontanna.

- Co to takiego? – pytają słubiczanie 
wskazując wielkie, czarne pojemniki, 
które stoją na placu budowy. Już wyja-
śniamy. To zbiorniki na wodę deszczo-
wą, które zostaną wkopane w ziemię. 

Oprócz parkingów, gdzie jest 90 miejsc dla aut, jest już gotowa także część 
przyległych do nich chodników.

Z prezydentem przyjechał do Słubic minister Błażej Spychalski, tego dnia go-
ściliśmy także m.in. minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbietę Rafal-
ską i wojewodę lubuskiego Władysława Dajczaka, nadburmistrza Frankfurtu 
nad Odrą René Wilke oraz włodarzy sąsiednich gmin.

Fo
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na, wsparcie dostaną osoby niepeł-
nosprawne, a harcerze pojadą na 
letnie obozy...

Burmistrz Mariusz Olejniczak 
podpisał, na początku kwietnia, 
pierwsze umowy z prezesami  or-
ganizacji pozarządowych, które 

otrzymają wsparcie od gminy. Jed-
ną z nich jest Stowarzyszenie Po 
PROstu, któremu przyznano 55 tys. 
zł na prowadzenie Gminnej Spe-
cjalistycznej Poradni Rodzinnej, 
organizację warsztatów umiejętno-
ści społecznych i zajęć przygotowu-
jących do Odysei Umysłów. Prezes 
stowarzyszenia Joanna Sierżant- 
Rekret podkreśla, że gdyby nie 
pomoc gminy, stowarzyszenie nie 
byłoby w stanie zapewnić m.in. 
darmowej pomocy dzieciom nie-
pełnosprawnym. Podobnie, jak nie 
byłoby w stanie realizować projek-
tu Profilaktyka Plus, który polega 
na tym, że w szkołach prowadzone 
są przez psychologów warsztaty dla 

uczniów. Uczą ich jak radzić sobie 
w trudnych sytuacjach czy rela-
cjach z rówieśnikami. Stowarzysze-
nie Po PROstu będzie też, piąty rok 
z rzędu, przy wsparciu gminy, pro-
wadzić warsztaty dla dzieci i mło-
dzieży  przygotowujące do Odysei 
Umysłów. – Zależy nam, żeby za-
proponować młodym ludziom coś 
ciekawego, co odciągnie ich od sie-
dzenia przed komputerami – mówi 
Stanisław Piórkowski, który jest 
jednym z trenerów Odysei.

40 tys. zł dotacji z budżetu gmi-
ny Słubice dostanie też w tym roku 
Lubuski Klub Sportowy LUBUSZ 
Słubice. Dzięki temu, trzy razy 
w tygodniu, 30- osobowe grupy, 

pod okiem trenerów: Piotra Kie-
drowicza i Jacka Grześkowiaka, 
będą uczestniczyć w zajęciach lek-
koatletycznych, a najaktywniej-
si wezmą latem udział w obozie 
szkoleniowym. Będą też treningi 
biegania dla dzieci i młodzieży z 
rodzin zagrożonych marginaliza-
cją. Dotacje od gminy przyznano 
też m.in.: Uczniowskiemu Klubo-
wi Sportowemu „Golice”, który co 
roku organizuje „Golicką Milę”, 
Uczniowskiemu Klubowi Sporto-
wemu „Polonia”, Miejskiemu Klu-
bowi Sportowemu „Polonia”, ZHP 
i wielu mniejszym organizacjom, 
które działają na rzecz mieszkań-
ców. (beb)

Woda ta będzie później wykorzystywa-
na do podlewania roślin. - Tempo prac 
przy przebudowie placu Bohaterów jest 
spore i miejsce to zmienia się z miesiąca 
na miesiąc – cieszy się burmistrz.

- A co z pomnikiem, który stoi na pla-
cu? I czy będzie tam scena? – pytają też 
słubiczanie. Pomnik zostanie na swoim 
miejscu, ale sceny już nie będzie. Przy-
najmniej podobnej do tej, która wcze-
śniej zajmowała część placu. – Wydzie-
limy miejsce na mobilną scenę, tak by 
w tym ładnym, nowym otoczeniu móc 
organizować w przyszłości małe im-
prezy plenerowe – wyjaśnia burmistrz. 
Tym bardziej, że przybędzie tam miejsc 
do siedzenia. Na placu stanie ok. 60 ła-
wek. (beb)
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- Dzięki temu, że moje dwie córki uczyły się w tej szkole, są lep-
szymi ludźmi, wiedzą, co to znaczy muzyka. Dlatego dziękuję 
nauczycielom, którzy poświęcili swój czas. I nie tylko im, ale 
wszystkim uczniom. Nic tak bowiem nie uszlachetnia, jak obco-
wanie z muzyką - podkreślał 29 marca starosta Leszek Bajon, 
podczas uroczystych obchodów 25-lecia Państwowej Szkoły 
Muzycznej w Słubicach.

Stało się to, co było do przewidzenia już od jakiegoś czasu – 
8 kwietnia o godzinie 8.00 w całej Polsce rozpoczął się strajk 
nauczycieli.

Nauczyciel dyplomowany biologii, przyrody i rewalidacji in-
dywidualnej, następnie wicedyrektor, a od 2017 roku dyrektor 
Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Słubicach. 
Na pewno wiecie, o kim mowa.

Dwieście własnoręcznie wy-
konanych tulipanów - tyle 
rozdali dzielni, mali wolonta-
riusze oddziałów przedszkol-
nych dla dzieci z autyzmem ze 
Specjalnego Ośrodka Szkol-
no-Wychowawczego w Słubi-
cach pierwszego dnia wiosny.

POWIAT SŁUBICKI

POWIAT SŁUBICKI

POWIAT SŁUBICKI

POWIAT SŁUBICKI

Ćwierć wieku z muzyką

Protest nauczycieli stał 
się faktem

Kolejny jubileusz 
w powiecie!

Wielkie brawa dla małych wolontariuszy!

Przy tak ważnej rocznicy nie mogło 
zabraknąć uroczystego koncertu - wy-
stąpił chór Adoramus,a także ucznio-
wie, absolwenci oraz nauczyciele szko-
ły. Sala kinowa Słubickiego Miejskiego 
Ośrodka Kultury pękała w szwach!

Wśród zaproszonych gości znalazły 
się osoby, które tworzyły niezwykłą hi-
storię tej niezwykłej szkoły. Była wśród 
nich także Barbara Weiser-Lada, która 
przez 23 lata była dyrektorem placówki.

Pani Barbara odebrała z rąk człon-
ka zarządu województwa Marcina Ja-
błońskiego i wojewódzkiej radnej Ma-
rii Jaworskiej „Odznakę Honorową za 
Zasługi dla Województwa Lubuskiego”. 
Podkreślmy, że jest to najwyższe od-
znaczenie, jakie przyznają władze wo-
jewództwa.

Raz jeszcze gratulujemy zacnego ju-
bileuszu i dziękujemy za zaproszenie! 
(red.)

Protest objął również szkoły, dla któ-
rych organem prowadzącym jest powiat 
słubicki.

Pierwszego dnia strajku, działając w 
imieniu zarządu powiatu, wicestarosta 
Robert Włodek odwiedził powiatowe 
szkoły. Wicestaroście towarzyszyli pra-
cownicy Wydziału Oświaty w staro-
stwie.

Dyrektorzy placówek zdali relacje na 
temat tego, kto przystąpił do strajku, a 
kto nie. Pierwszego dnia protestowało 
niemal 100 proc. nauczycieli.

Należy tu podkreślić, że w każdej ze 

szkół uczniowie mają zapewnioną opie-
kę na czas protestu.

Póki co, pierwszego dnia szkoły były 
puste - troje uczniów stawiło się jedynie 
w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wy-
chowawczym, gdzie, rzecz jasna, nie zo-
stali pozostawieni samym sobie.

Dyrektorzy zostali zapewnieni o peł-
nym wsparciu i dyspozycyjności ze stro-
ny zarządu powiatu.

- W razie wystąpienia jakichkolwiek 
problemów, będziemy reagować na-
tychmiast - zaznacza starosta Leszek 
Bajon. (red.)

Tak, tak, to Agnieszka Krawczyk, 
która odebrała 14 marca od staro-
sty Leszka Bajona i wicestarosty 
Roberta Włodka nagrodę z okazji 
przepracowania dwudziestu lat!

- Dziękuję za dotychczasową wie-

loletnią i sumienną pracę oraz życzę 
dalszych osiągnięć w pracy zawodo-
wej i wszelkiej pomyślności w życiu 
osobistym - pisał starosta w swoim 
liście. A my przyłączamy się do gra-
tulacji! (red.)

- Dzieci spotkały się z ogromną 
życzliwością, otwartością i ofiarno-
ścią ze strony mieszkańców miasta, 
za którą, w imieniu podopiecznych 
Hospicjum Domowego im. św. Win-
centego a’ Paulo, serdecznie dzięku-
ją - podkreślają wychowawcy. Bra-
wo!

(red.)
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ZESPÓŁ SZKÓŁ LICEALNYCH IM. ZBIGNIEWA HERBERTA W SŁUBICACH

CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W SŁUBICACH SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO        - WYCHOWAWCZY W SŁUBICACH
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ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH IM. INŻ. TADEUSZA TAŃSKIEGO W SŁUBICACH

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO        - WYCHOWAWCZY W SŁUBICACH UNIWERSYTECKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W SŁUBICACH
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STAROSTA POWIATU SŁUBICKIEGO 
o g ł a s z a

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Zgodnie z zarządzeniem Nr 22/19 Starosty Słubickiego, dzień 2 
maja br. (czwartek) będzie w Starostwie Powiatowym dniem wol-
nym od pracy. Dniem urzędowania był natomiast dzień 13 kwiet-
nia br. (sobota).

Ogłoszenie II naboru wniosków pracodawców o przyznanie 
środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS)

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Słubicach, działający w imieniu 
starosty,  informuje, że został ogłoszony II nabór wniosków praco-
dawców o przyznanie środków z  Krajowego Funduszu Szkoleniowego 
(KFS). Szczegółowe informacje nt. prowadzonego naboru dostępne są 
na stronie internetowej www.pupslubice.pl .
Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) jest instrumentem wspomagają-
cym  przekwalifikowanie  lub  aktualizację  wiedzy  i  umiejętności  osób 
pracujących, adresowanym do pracodawców i pracowników. Środki 
KFS są przeznaczone na  finansowanie  kursów,  studiów  podyplo-
mowych bądź egzaminów, a także można przeznaczyć je na niezbędne 
przed podjęciem kształcenia badania lekarskie i psychologiczne  lub 
ubezpieczenie  od  nieszczęśliwych  wypadków  w związku z udziałem w 
kształceniu.
Osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia finansowego na kształce-
nie ustawiczne pracowników i pracodawców, proszone są o kontakt ze 
specjalistą ds. rozwoju zawodowego lub z doradcą klienta instytucjonal-
nego: Referat Usług Rynku Pracy i Współpracy z Klientem - Powiatowy 
Urząd Pracy w Słubicach (parter), tel. 95 7590914.

pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości 
stanowiącej własność Skarbu Państwa

Przedmiotowa nieruchomość zabudowana jest:
1) budynkiem biurowym o pow. zabudowy 202 m2  i pow. użytkowej 

700,54 m2, czterokondygnacyjnym, podpiwniczonym w 50%, pod-
dasze w części użytkowe,

2) budynkiem garażowym o pow. zabudowy 42 m2, składającym się 
z dwóch boksów garażowych, dojazd od jednokierunkowej ulicy 
Mickiewicza przez działki nr 652/1, 652/3 i 649/3. 
Cena nieruchomości jest zwolniona z podatku VAT na podstawie 
art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług (tj. - Dz. U. z 2018 r., poz. 2174 z późn. zm.).  

Przetarg odbędzie się dnia 15 maja 2019 roku o godz. 1100 w sali 
konferencyjnej Starostwa Powiatowego przy ul. Piłsudskiego 20 w 
Słubicach. Osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną winna się 
okazać stosownymi pełnomocnictwami.
Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem prze-
targu udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
Starostwa Powiatowego w Słubicach, pokój nr 202, 201 lub pod nr tel. 
95-759 20 39, 95-759 20 40.

Słubice, 2019-03-12

Wydawane i redagowane
przez Starostwo Powiatowe w Słubicach
Redaktor naczelny: Wojciech Obremski

ul. Piłsudskiego 20, 69-100 Słubice
tel./fax: 95 759 20 10/11

e-mail: sekretariat@powiatslubicki.pl

Czy wiecie, że gcba to samochód gaśniczy? A jaką długość ma 
drabinka słupkowa? Aż wreszcie: jakie największe zagrożenie 
niesie za sobą pożar?

Musimy, po prostu musimy się pochwalić! Czym? Świątecznymi kartkami, które lada chwila opusz-
czą starostwo i wyruszą w drogę, by dotrzeć do adresatów jeszcze przed świętami.

POWIAT SŁUBICKI

POWIAT SŁUBICKI

Młodzi wiedzą, jak walczyć z żywiołem

Dzięki tym kartkom Wielkanoc 
będzie bardziej kolorowa!

Między innymi z takimi pytaniami 
musieli poradzić sobie uczestnicy po-
wiatowych eliminacji turnieju "Mło-
dzież zapobiega pożarom" w siedzibie 
Komendy Powiatowej Państwowej 

Straży Pożarnej w Słubicach.
Zmagania odbyły się w trzech kate-

goriach: szkoły podstawowe, gimna-
zja i szkoły ponadgimnazjalne. Naj-
pierw był test, a potem część ustna.

Popatrzcie na zdjęcie: musicie się 
zgodzić, że mimo, iż kartki nie zo-
stały kupione w żadnym sklepie ani 
nie wydrukowała je żadna drukar-
nia, to pod wieloma względami biją 
na głowę "te kupne".

Komu to zawdzięczamy? Te wiel-
kanocne cuda zostały wykonane 
przez podopiecznych i uczestników 
Powiatowego Ośrodka Wsparcia w 
Rzepinie.

Kartki, których rzecz jasna jest 
o wiele, wiele więcej niż na zdję-
ciu, są jeszcze w starostwie, ale już 
wkrótce, opatrzone życzeniami od 
starosty i przewodniczącego Rady 
Powiatu, zostaną wysłane do insty-
tucji, organizacji, samorządów, itp. 
w całym województwie i nie tylko. 
Na każdej z nich widnieje informa-
cja o miejscu wykonania.

Doprawdy, mając do czynienia z 
takim zaangażowaniem, poświęce-
niem i dokładnością można tylko 
żałować, że Wielkanoc jest tylko raz 
w roku...

W imieniu starosty Leszka Bajona 
i przewodniczącego Rady Powia-
tu Wiesława Kołoszy dziękujemy! 
(red.)

 
 

Lp.
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wywoławcza

[zł]

Wadium
[zł] Nr Pow.
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1. 649/1 0,0492
Słubice

ul. Jedności 
Robotniczej 15

GW1S/000
14446/4 zabudowana 1.768.000,00 180.000,00

- Nagrody są dla wszystkich: za-
równo dla zwycięzców, jak i dla tych, 
którym lepiej pójdzie za rok - mówił 
podczas podsumowania starosta Le-
szek Bajon, który od zeszłego tygo-
dnia jest również prezesem Zarządu 
Oddziału Powiatowego ZOSP RP w 
Słubicach.

Towarzyszyli mu: komendant po-
wiatowy Państwowej Straży Pożarnej 
w Słubicach mł. bryg. Wojciech Śli-
wiński oraz członkowie zarządu po-

wiatu: Sebastian Łukaszewicz i Ma-
ciej Błoński.

A oto wyniki: III miejsce w katego-
rii szkół podstawowych zajęła Wikto-
ria Świątkowska, II nagrodę wywal-
czył Szymon Czaja, a najlepiej spisała 
się Wiktoria Dydyna.

Wśród gimnazjalistów najlepszy 
okazał się Cyprian Jurkowski, przed 
Antoniną Skoncej i Aleksandrą Kan-
tor. Z kolei I miejsce wśród uczniów 
szkół ponadgimnazjalnych zajął Ja-

kub Radkiewicz, II - Kacper Wieczór, 
a III nagroda powędrowała do Kamila 
Holeniewskiego.

Podziękowano także opiekunom 
zawodników za sprawne przygoto-
wanie ich do konkursu. Gratulujemy! 
Zdobywcy I i II miejsc będą reprezen-
tować powiat podczas eliminacji wo-
jewódzkich turnieju, które 26 kwiet-
nia odbędą się w Nowym Miasteczku.

W imieniu starosty życzymy powo-
dzenia! (woj)


