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Starosta oraz zarząd powiatu 
z wotum zaufania i absolutorium
Były kwiaty, wzajemne podziękowania oraz brawa – podczas sesji Rady Powiatu, 
która odbyła się 28 czerwca, radni stosunkiem głosów 11 do 5 udzielili wotum 
zaufania i uchwalili absolutorium dla zarządu powiatu za 2021 rok. 

Oznacza to, że radni akceptują zeszłoroczne działania starosty Leszka Bajona, wicestarosty oraz członków zarządu powiatu.
- Dziękuję za zaufanie radnym, a pracownikom starostwa za zaangażowanie i ciężką pracę – mówił starosta po głosowaniu.
Gratulujemy! (red.)

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO 
PORADNICTWA

Pamiętaj, nie jesteś sam! Na str. 13-16 podajemy adresy instytucji, w któ-
rych znajdziesz bezpłatną pomoc związaną z kwestiami rodzinnymi, a tak-
że wsparcie psychologa, pedagoga czy specjalistów do spraw uzależnień. 
Są tu też wyszczególnione punkty, w których udzielane są informacje na 
temat pomocy społecznej, praw pacjenta czy konsumenta. Nie zabrakło 

wykazu punktów, w których można uzyskać nieodpłatną pomoc prawną.  

NOWY SOR PRZY SŁUBICKIEJ LECZNICY JUŻ GOTOWY!  
Nożyczki poszły w ruch – największa inwestycja w historii powiatu zakończona 

– najnowocześniejszy w województwie Szpitalny Oddział Ratunkowy ofi cjalnie otwarty!

Tragedia na Odrze 
– kto zatruł naszą rzekę?
Tegoroczny sierpień na długo pozostanie w  pamięci 
mieszkańców powiatu słubickiego i  to nie tylko ze 
względu na ogromne upały. Na początku miesiąca 
pojawiły się sygnały o  zaobserwowaniu w  Odrze 
śniętych ryb. Z  dnia na dzień było ich coraz więcej – 
w  ciągu kilku dni wyłowiono ich na naszym odcinku 
ponad dziesięć ton. 

Jeśli w  tym wszystkim można w  ogóle 
mówić o  dobrych wieściach, to poja-
wiła się jedna, która napawała otuchą: 
po długim weekendzie zauważono, że 
martwych ryb zaczyna ubywać. Miejmy 
więc nadzieję, że to początek końca tra-

gedii na Odrze, winni tej ekologicznej 
katastrofy zostaną pociągnięci do odpo-
wiedzialności, a  wędkarze będą mogli 
powrócić wkrótce na brzegi rzeki. I nie 
po to, by zbierać martwe ryby. 

   (red.)

- To czyny, nie słowa, świadczą o  za-
ufaniu mieszkańców. Trzy i  pół roku 
temu znalazła się grupa ludzi, która 
mi zaufała. Powiedziałem, że po swojej 
kadencji pozostawię szpital na miarę 
XXI wieku. Dzisiaj ta pierwsza część 
projektu się ziściła – mówił 24 czerwca 
starosta Leszek Bajon, tuż przed uro-
czystym przecięciem wstęgi w  nowo 
wybudowanym, supernowoczesnym 
Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.

W  uroczystości uczestniczyli także 
m.in.: posłanka Krystyna Sibińska, 
członek zarządu województwa Marcin 
Jabłoński oraz wicewojewoda Wojciech 
Perczak. 

Najnowsze technologie
Nowy SOR może się pochwalić naj-
nowocześniejszymi technologiami 
i  wyposażeniem, z  dwiema salami 
operacyjnymi włącznie. Jest tu także 
dwustanowiskowy podjazd dla ze-
społów ratunkowych, który spełnia 
wymagania Ministerstwa Zdrowia 
i  Unii Europejskiej. Słubicki SOR to 
najnowocześniejszy tego typu obiekt 

w  regionie. Warto dodać, że stanowić 
będzie on także idealną bazę ratunkową 
dla sąsiadów z Niemiec – ci, na potrzeby 
swoich pacjentów, będą mogli wyko-
rzystywać zarówno zasoby szpitalne, 
jak i  lądowisko dla śmigłowców ratun-
kowych, które w  ramach tego samego 
projektu powstało przy ul. Rzepińskiej. 

To największa inwestycja w historii po-
wiatu: pochłonęła około 23 miliony zł, 
z czego 8,5 mln to środki unijne i z Mini-
sterstwa Zdrowia. 

Budowę rozpoczęto w  marcu 2020 
roku, jednak ze względu na pandemię 
prace przerwano. Wznowiono je trzy 
miesiące później, by dziś podziwiać 

efekt końcowy. Nowy SOR otworzył 
swoje drzwi dla pacjentów 27 lipca. 
Dziękujemy wszystkim, którzy się do 
tego przyczynili!           

Projekt „Poprawa jakości i  dostępności 
udzielanych świadczeń zdrowotnych w  Nie-
publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej 
Szpital im. prof. Z. Religi w  Słubicach Sp. 

z o.o. o transgranicznym oddziaływaniu”, do-
fi nansowany został w  ramach działania 9.1 
Infrastruktura ratownictwa medycznego, Oś 
priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej 
infrastruktury ochrony zdrowia Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i  Środowisko 
2014–2020.

 reportaż na str. 2
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Nowy SOR przy słubickiej lecznicy już gotowy!  
Nożyczki poszły w ruch – największa inwestycja w historii powiatu zakończona – najnowocześniejszy w województwie Szpitalny Oddział Ratunkowy ofi -
cjalnie otwarty!

Nie można zapomnieć o otoczeniu SOR-u, 
które jeszcze przed jego uroczystym otwar-
ciem pięknie się zazieleniło. Wokół bu-
dynku zasadzono liczne krzewy, drzewka, 
trawy i kwiaty. To zasługa młodych ogrod-
ników, architektów krajobrazu i  stolarzy 
z placówek edukacyjnych z CKZiU w Słubi-
cach i IB we Frankfurcie nad Odrą, którzy 
w  ramach projektów: „Modernizacja 
kształcenia zawodowego w  powiecie słu-
bickim” (realizowany przez powiat słu-
bicki) oraz „Karuzela zawodów – metoda 
orientacji zawodowej w  Polsce i  w  Niem-
czech” (realizowany przez IB Berlin-
-Brandenburg i  Fundację Dobro Kultury) 
przyczynili się do upiększenia terenu przy 
szpitalu. Na rabatach pojawiły się rozple-
nice japońskie, hortensje i klony czerwone.

Nowy Oddział Ratunkowy 
otoczony zielenią
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TO BYŁ DOPIERO DZIEŃ! 

Dziękujemy, że byliście z nami!
Święto województwa lubuskiego, na które zaprosili 24 czerwca: zarząd województwa 

lubuskiego i starosta Leszek Bajon, przyciągnęło tłumy mieszkańców. 

Nic dziwnego – tutaj każdy znalazł coś dla siebie: podczas 
wieczornych koncertów, w ramach trasy stacji RMF MAXXX, 
wystąpili: Komodo, Lanberry oraz Andrzej Piaseczny. Zanim 
to nastąpiło, na scenie pojawili się lokalni artyści – Fanfary 
Europy, Westside People, Dance School „Ginger”, Martyna 
Woźny oraz uczniowie ze Społecznego Ogniska Muzycz-
nego w Cybince. Zaprezentowało się także studio piosenki 
ze SMOK-a  i  atelier taneczne „Patrycja Janicka”. Tę część 

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

współorganizował Słubicki Miejski Ośrodek Kultury wraz z Ko-
strzyńskim Centrum Kultury. Wokół nie brakowało atrakcji dla 
całych rodzin. Można było smacznie zjeść w jednym z wielu food 
trucków, zaś do dyspozycji najmłodszych były dmuchańce oraz 
liczne konkursy i animacje. 

Trudno o lepszy początek wakacji. Imprezę patronatem objęli: 
marszałek województwa lubuskiego Elżbieta Anna Polak oraz 
przewodniczący sejmiku Wacław Maciuszonek.                        (Red.)
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Naukowcy o zielonej 
i bezpiecznej Europie
Jestem dumny, że mam przed sobą ludzi z dalekosięż-
ną wizją przyszłej Europy – mówił 23 czerwca starosta 
Leszek Bajon w Collegium Polonicum, podczas otwarcia 
XXII Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Europa 
XXI wieku”.
Tegoroczna edycja skupiała się wokół europejskiego zielonego ładu, jednak ze 
względu na sytuację za naszą wschodnią granicą dodano podtemat: „Wspólnota bez-
pieczeństwa i wartości. Europa i Unia Europejska wobec agresji Rosji na Ukrainę”. 
Konferencja „Europa XXI wieku” od lat cieszy się wysoką rangą. Toteż nic dziwnego, 
że prócz przedstawicieli rodzimych uczelni nie zabrakło także ludzi nauki z Hisz-
panii, Ukrainy, Kazachstanu czy Niemiec – łącznie 150 uczestników.

Seniorzy i sportowcy 
nad morzem i w górach
I  pojechali! Członkowie słubickiego oddziału Związku 
Emerytów i Rencistów spędzili dziesięć dni fantastycz-
nego wypoczynku na piaszczystych plażach Rewala. 
Z  kolei młodzi sportowcy z  Lubuskiego Klubu Sporto-
wego „Lubusz” postawili na aktywny relaks, podczas 
zgrupowania w Szklarskiej Porębie.  

Pożegnaliśmy absolwentów
- Gratuluję wszystkim maturzystom! A także ich rodzicom oraz nauczycielom, któ-
rzy, mimo trudnego dla nich czasu, wzorowo przeprowadzili swoich podopiecznych 
przez pandemiczny okres – mówił 29 kwietnia, podczas pożegnania absolwentów 
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, starosta Leszek Bajon.  

Prezydium młodych w komplecie
Podczas drugiej już sesji Młodzieżowej Rady Powiatu, która odbyła się 27 kwietnia, 
radni wybrali swojego wiceprzewodniczącego oraz sekretarza. 

Oba wyjazdy były możliwe m.in. dzięki 
staroście Leszkowi Bajonowi, który 
objął wyprawy swoim patronatem, 
a  także sfi nansował transport. Przy-
znacie, że naszym seniorom te parę 

- Wierzę, że mimo przeciwności peda-
godzy doskonale przygotowali naszą 
młodzież do egzaminu dojrzałości – 
dodał starosta. Dla dyrektor Małgorzaty 

Zostały nimi odpowiednio: Agata Bla-
chowska oraz Wanesa Kwiatkowska, 
obie z  Centrum Kształcenia Zawodo-
wego i Ustawicznego.

Przypomnijmy: pierwsza sesja nowo 
powstałej Rady odbyła się 31 marca. 

dni wytchnienia należało się jak mało 
komu, zaś co do sportowców – mamy 
nadzieję, że czas spędzony na zgrupo-
waniu przełoży się na świetne wyniki.

red.

Kościńskiej kwiaty, a  dla najlepszych 
orłów nagrody! Otrzymali je od sta-
rosty: Amelia Julia Baranowska, Dawid 
Maik, Natalia Opszalska oraz Weronika 

Wtedy też wybrano przewodniczącego 
– został nim Bartosz Surdyk z Uniwersy-
teckiego Liceum Ogólnokształcącego. 
Nie wyłoniono wówczas jego zastępcy 
oraz sekretarza, bo żaden z kandydatów 
nie uzyskał wymaganej liczby głosów 

Śliwińska, jako uczniowie o najwyższej 
średniej. 
Brawo! 

red.

– udało się to dopiero za drugim podej-
ściem. Całemu prezydium gratulujemy 
i  życzymy owocnych obrad oraz zde-
cydowanych działań na rzecz młodych 
mieszkańców powiatu.

(red.)
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PANI DYREKTOR, DZIĘKUJEMY ZA WSZYSTKO!
Maria Jaworska pierwszą tegoroczną laureatką nagrody starosty słubickiego „Człowiek w  służbie powiatu”!  Ponad czterdzieści lat pracy 
z dziećmi i młodzieżą sprawiło, że zdobyła wśród swoich podopiecznych sympatię i szacunek. Przez niemal połowę swej kariery zawodowej 
pełniła funkcję dyrektora bądź wicedyrektora szkoły.

Mieszkańcy powiatu 
pamiętają
- W tym roku słowo „zwycięstwo” nabiera szczególnego 
znaczenia – mówił 8 maja starosta Leszek Bajon, po po-
wiatowych obchodach 77. rocznicy zakończenia II wojny 
światowej, które odbyły się w kościele pw. Ducha Świę-
tego w Słubicach.

Mamy pół miliona złotych na po-
moc dla przybyłych Ukraińców!
6 maja w  Urzędzie Marszałkowskim starosta Leszek Bajon odebrał odpowiednią 
umowę od marszałek województwa Elżbiety Anny Polak.

Pod jej kierunkiem uczniowie uzyski-
wali coraz lepsze wyniki maturalne, 
osiągali sukcesy w  konkursach, olim-
piadach i zawodach sportowych. 

Za swoją pracę była wielokrotnie 
nagradzana – wystarczy wspomnieć 
o  Nagrodzie Kuratora Oświaty, Me-
dalu Zasłużonych dla Województwa 
Gorzowskiego czy Medalu Komisji 
Edukacji Narodowej. Obecnie radna 
wojewódzka, przewodniczy pracom 
Komisji Kultury Edukacji Sportu i  Tu-

Podczas mszy w  intencji ojczyzny nie 
zabrakło pocztów sztandarowych: prócz 
powiatowego, swój wystawili także: po-
licjanci, strażacy, uczniowie, a  także 
słubiccy Sybiracy oraz delegacja Towa-
rzystwa Patriotycznego „Szczerbiec” 

Przypomnijmy: tydzień po wybuchu 
wojny na Ukrainie zarząd woje-
wództwa zdecydował o  przeznaczeniu 
6 milionów złotych do podziału między 
wszystkie lubuskie powiaty, w  ramach 

rystyki w  sejmiku. Jest aktywnym 
instruktorem Związku Harcerstwa 
Polskiego. Przez 43 lata służby instruk-
torskiej pełniła wiele funkcji w  Hufcu 
Słubice i  Chorągwi Ziemi Lubuskiej. 
Dyrektorka Zespołu Szkół Licealnych 
w Słubicach 

Maria Jaworska, bo o niej mowa, ode-
brała 24 czerwca z rąk starosty Leszka 
Bajona medal „Człowiek w  służbie 
powiatu”. Stało się to podczas uroczy-
stości, zorganizowanej na cześć pani 

z  Ośna Lubuskiego. Po mszy złożono 
kwiaty pod tablicą poświęconą Żołnie-
rzowi Polskiemu. Staroście towarzyszył 
wiceprzewodniczący Rady Powiatu Ry-
szard Chustecki.
Dziękujemy wszystkim za obecność!

zarządzania kryzysowego, a  kon-
kretnie: z  przeznaczeniem na pomoc 
uchodźcom zza wschodniej granicy.
Teraz te pieniądze stały się faktem. 
Serdecznie dziękujemy zarządowi 

Marii, która przechodzi na zasłużoną 
emeryturę. Laudację odczytał wicesta-
rosta Robert Włodek, gratulacje lau-
reatce złożyli także: członek zarządu 
województwa Marcin Jabłoński oraz 
Kazimiera Jakubowska, szefowa Powia-
towej Rady Kobiet, która zgłosiła panią 
Marię do nagrody starosty.

- Takich pedagogów już nie ma. 
Myślę, że wiele pokoleń słubiczan i 
mieszkańców całego powiatu może 
to poświadczyć. Chciałbym zauważyć, 

województwa, w  szczególności pani 
marszałek oraz członkowi zarządu Mar-
cinowi Jabłońskiemu – był to kolejny już 
raz, kiedy zdecydowali się wspomóc sa-
morządy w ich potrzebach.

że Maria Jaworska to nie tylko dobry 
nauczyciel, to przede wszystkim wspa-
niały człowiek. Jest zawsze uśmiech-
nięta, zawsze pomocna, nigdy nie 
obraża się na nikogo. Nie szuka pro-
blemów, szuka rozwiązań. Warto uczyć 
się od niej nie tylko matematyki i in-
formatyki. Warto czerpać pełnymi 
garściami z jej podejścia do życia, z 
jej entuzjazmu – podkreśla Robert 
Włodek. Wicestarosta przypomina, 
że pani dyrektor pozostawi po sobie 

piękny pomnik – nową salę gimna-
styczną, z której już niedługo korzystać 
będą mogli uczniowie naszego ogól-
niaka. – Ta inwestycja to było jej oczko 
w głowie. W swej pracy w sejmiku lu-
buskim bardzo zabiegała o dotacje na 
jej budowę. I trzeba przyznać, że robiła 
to wyjątkowo skutecznie – dodaje R. 
Włodek. Dziękujemy za wszystko i ży-
czymy samych wspaniałości na dalszej 
drodze!                                       

(red.)
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Dzień Dziecka 
z patronatem starosty
- Wszystkie dzieci nasze są! - takim okrzykiem przywita-
ni zostali wychowankowie Specjalnego Ośrodka Szkol-
no-Wychowawczego, którzy 1 czerwca mieli fantastycz-
ną zabawę z okazji Dnia Dziecka.

Europa na piknikowo
24 czerwca przy Collegium Polonicum odbył się piknik 
europejski, przygotowany przez Urząd Marszałkowski 
w Zielonej Górze.

Prawdziwy raj dla fanów motoryzacji 
Dziesiątki zabytkowych samochodów i motocykli, atrakcje dla dużych i małych oraz 
nasza ścianka z niemal czterdziestoletnią „wueską”, która wśród mieszkańców zrobi-
ła prawdziwą furorę - tak było 1 maja na placu Bohaterów.

Honory dla pani marszałek 
Marszałek województwa lubuskiego Elżbieta Anna 
Polak kolejną laureatką Nagrody Starosty Słubickiego 
„Człowiek w służbie powiatu”!

Pomogliśmy 
słubickim 
Dzieciom 
Wojny 
Starosta Leszek Bajon 
obejmuje chętnie swoim 
patronatem nie tylko duże 
imprezy, zawody, turnieje 
czy uroczystości – robi to 
także w przypadku wyda-
rzeń z  pozoru o  mniejszej 
randze i  zasięgu, jednak 
niezwykle ważnych dla ich 
uczestników.

Towarzyszyli im uczestnicy Warsztatu 
Terapii Zajęciowej w  Żabicach, zaś im-
preza odbyła się pod hasłem „Dziecko 
potrafi ”. I  faktycznie, wszyscy, którzy 
znaleźli się na scenie (nie tylko naj-
młodsi) pokazali, co potrafi ą. I  to jak! 

Nie brakowało tu atrakcji dla dużych 
i  małych: można było przyrządzić 
sobie samodzielnie zdrowy koktajl, 
skorzystać z  fotobudki czy po prostu... 
poopalać się na leżakach. były też ani-

Starosta Leszek Bajon i  burmistrz 
Słubic Mariusz Olejniczak razem na 
poczciwej „wuesce”? Starosta jadący 
na „akcję” w  milicyjnej terenówce? 
Takie obrazki można było zobaczyć 

Medal wręczył starosta Leszek Bajon, 
podczas ostatniej przed wakacjami 
sesji Rady Powiatu. - Bardzo dziękuję 
za to wyjątkowe wyróżnienie i za wie-
loletnią, owocną współpracę. Obiecuję 
jednocześnie dalsze wsparcie i współ-
pracę w  przyszłości – to wyróżnienie 
mobilizuje do jeszcze większego wy-
siłku - deklarowała pani marszałek. 

Przypomnijmy: laureaci nagród sta-
rosty słubickiego „Człowiek w służbie 
powiatu”, które w  tym roku zostają 
przyznawane po raz czwarty, to osoby 
nietuzinkowe, przyczyniające się 

Przykład? Jakiś czas temu zwrócili się 
do nas członkowie słubickiego od-
działu Związku Dzieci Wojny, z prośbą 
o  objęcie patronatem spotkania za-
rządu głównego organizacji, które 
odbyło się 26 maja w  Myśliborzu. 
Starosta nie tylko się zgodził, ale za-
pewnił seniorom również transport 
w  obie strony. Mamy nadzieję, że ob-
rady były owocne!

Byliście niesamowici. Dlatego właśnie 
starosta Leszek Bajon nie żałuje, że objął 
zabawę swoim patronatem i  dofi nan-
sował ją. A reprezentował go naczelnik 
Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych 
Wojciech Skwarek.

macje i  zabawy dla dzieci oraz poczę-
stunek dla mieszkańców. Jak można 
sądzić po rozmiarach patelni, starczyło 
dla wszystkich chętnych!

(red.)

podczas II Międzynarodowego Zlotu 
Pojazdów Zabytkowych i  Techniki 
Motoryzacji. Tę fantastyczną imprezę 
zorganizował słubicki Klub Pasjo-
natów Motoryzacji i Techniki „Nagar”, 

swoją działalnością na polu samorzą-
dowym, kulturowym, społecznym czy 
edukacyjnym do rozwoju powiatu słu-
bickiego.

Panią marszałek do nagrody zgłosił 
zarząd powiatu, zaś w  kilka dni wcze-
śniej medal otrzymała Maria Jaworska, 
wieloletnia dyrektorka słubickiego li-
ceum, wskazana przez Powiatową Radę 
Kobiet (piszemy o tym w tym numerze).
Raz jeszcze gratulujemy szanownym 
laureatkom!

(red.)

zaś dofi nansował ją i objął swoim pa-
tronatem starosta Leszek Bajon. Dzię-
kujemy organizatorom za sprawną 
współpracę!

(red.)
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Golfi ści chwycili za kije 
Sportowe emocje, przyjazna atmosfera i wartościowe nagrody – tak było podczas 
turnieju golfowego o  puchar starosty słubickiego, który rozegrano 28 sierpnia na 
polu golfowym „Dębowa Polana” w Słubicach.

Sto lat, pani Heleno 
i panie Janku! 
Był fantastyczny tort, morze kwiatów i, prócz gromkie-
go „sto lat”, samodzielnie ułożona przez naszych senio-
rów piosenka. 

Za nami fantastyczny 
festyn rodzinny pod 
patronatem starosty!
Działo się, oj działo 30 lipca na boisku szkolnym w Żabicach!

Doradztwo zawodowe pomoże 
naszym uczniom znaleźć dalszą ścieżkę
Czy wiecie, że nasz wielomilionowy projekt „Modernizacja kształcenia zawodowego w po-
wiecie słubickim” to nie tylko nowoczesny sprzęt, nie tylko fantastycznie wyposażone pra-
cownie, nie tylko szkolenia dla uczniów i nauczycieli i festiwale zawodów, ale także doradz-
two zawodowe? 

Animacje i  konkursy dla dzieci, pokaz 
strażackiego sprzętu, loteria z superna-
grodami, a  także przejażdżki bryczką, 
występy, przysmaki z  grilla i  popcorn, 
stoisko z  pracami uczestników tutej-
szego Warsztatu Terapii Zajęciowej oraz 
wieczorna zabawa taneczna – to tylko 
część atrakcji, jakie czekały na miesz-
kańców podczas festynu rodzinnego. 
Zorganizował go sołtys Żabic Krzysztof 

Właśnie z tego zakresu warsztaty pro-
wadzone były Technikum nr 1 i Tech-
nikum nr 2 w  Centrum Kształcenia 
Zawodowego i  Ustawicznego oraz 
Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wycho-
wawczym.   

Szczególnie ważną częścią projektu 
„Modernizacja Kształcenia Zawo-
dowego w  Powiecie Słubickim”  jest 
wsparcie młodych osób w kompetencje 
niezbędne na rynku pracy poprzez 
szeroko rozbudowane doradztwo za-
wodowe: warsztaty grupowe, indywidu-
alne wsparcie doradców zawodowych. 
W  ramach wsparcia młodych wpro-

Tego dnia aura była wyjątkowo ła-
skawa dla blisko czterdzieściorga za-
wodników z  obu stron Odry, którzy 
chwycili za kije. Przybyli golfi ści ze 
wszystkich klubów z  województwa, 
a także z Frankfurtu nad Odrą i Wiel-
kopolski. Gospodarzem i głównym or-
ganizatorem zmagań był Słubice Golf 
Club. Turniej miał charakter otwarty, 
a  rozegrano go pod egidą Polskiego 

Szaniawski wraz z  Radą Sołecką oraz 
Kołem Gospodyń „Żabki”, zaś zabawę 
swoim patronatem objął i  dofi nan-
sował starosta Leszek Bajon. - Świetna 
organizacja i  rozrywka dla każdego. 
Tutaj nie można się nudzić. Brawo Ża-
bice! – mówił starosta w czasie festynu. 
I  trudno się nie zgodzić – kto nie był, 
niech żałuje.

(red.)

Związku Golfa. Zawody rozgrywano 
w kategorii głównej na uderzenia oraz 
w trzech kategoriach handicapowych, 
na punkty. Nie zabrakło konkursów 
dodatkowych, na najdalsze uderzenie 
i uderzenie najbliżej dołka.

- Pierwszorzędna organizacja i wspa-
niały klimat - oceniali późnym popołu-
dniem zawodnicy, którzy zziajani, ale 
szczęśliwi, wracali z pola.

Starosta Leszek Bajon objął turniej 
patronatem i  dofi nansował go, a  po 
podsumowaniu rywalizacji wręczał 
puchary najlepszym. Trofeum starosty 
trafi ło w ręce Aleksandra Kołpowskiego 
z Gorzowa Wlkp.

Gratulujemy wszystkim zawod-
nikom i do zobaczenia za rok!

(red.)

Tak rozpoczęło się 18 maja świętowanie 
70. urodzin Heleny Woch i  74. Jana 
Cioka w Dziennym Domu Senior+. 
– Żeby ten uśmiech nie schodził 
z  waszych twarzy przez kolejne lata 
– mówił solenizantom wicestarosta 
Robert Włodek. Wśród gości znalazł 

się także dwuletni wnuk pani Heleny 
Olek.  
Dziękujemy za przemiłe przyjęcie, 
a  solenizantom, jak i  pozostałym 
mieszkańcom Domu, raz jeszcze ży-
czymy długich lat w zdrowiu!

(red.)

wadzone zostały indywidualne sesje 
tutoringowe pozwalające na rozwijanie 
kompetencji zawodowych i  wzmac-
nianie rozwoju zawodowego uczniów. 
Tutoring to nowatorska metoda pracy 
z uczniem. W szkołach, w których reali-
zowany jest projekt, dzięki wparciu tu-
torów młodzi mają okazję poznać swój 
potencjał oraz pracować nad rozwojem 
mocnych stron. 

Projekt , to także działania skierowane 
do otoczenia społeczno-gospodarczego 
i  budowanie sieci współpracy insty-
tucji zaangażowanych w  kształcenie 
zawodowe poprzez wspólne targi edu-
kacyjne, spotkania z  pracodawcami, 
konferencje. Na targi zapraszamy w już 
listopadzie br. Konferencja z  zakresu 
doradztwa zawodowego odbędzie się 
wiosną 2023. 

(red.)
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Nasze szkoły 
z nowymi dyrektorami 
Wieloletnia nauczycielka matematyki, fi zyki i informa-
tyki, pełniła również funkcję wicedyrektora Specjal-
nego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w  Słubicach 
– Marzena Guźniczak została nowym dyrektorem Ze-
społu Szkół Licealnych w Słubicach. Wybrano ją na pię-
cioletnią kadencję.

Seniorzy wyruszyli 
„Marszem po zdrowie”
Ruch to zdrowie! A już na świeżym powietrzu to obo-
wiązkowo. Doskonale zdają sobie z  tego sprawę nasi 
seniorzy z Dziennego Domu Senior+, którzy 22 sierpnia 
zainaugurowali w  Nowym Młynie projekt „Marsz po 
zdrowie”, realizowany przez stowarzyszenie „Wsparcie” 
i dofi nansowany z budżetu powiatu słubickiego.

Moc atrakcji dla 
dużych i małych
Za nami kolejny fantastyczny festyn rodzinny pod pa-
tronatem starosty Leszka Bajona!

Gospodarka 
komunalna 
tematem
konwentu 
gmin 
Lubuskiego

Również wspomniany Specjalny 
Ośrodek ma nowe kierownictwo – 
przez dziesięć miesięcy p.o. dyrek-
tora będzie Alicja Pietrzyk, tamtejsza 
nauczycielka wychowania fi zycznego 
oraz słubicka radna. 
Jeśli chodzi o  Centrum Kształcenia 
Zawodowego i  Ustawicznego, tutaj 
zmian nie było: funkcję dyrektora 

W  najbliższych miesiącach uczest-
nicy będą spotykać się raz w  tygo-
dniu, by doskonalić formę dzięki 
Nordic Walking. Pierwszemu trenin-
gowi przyglądał się starosta Leszek 
Bajon. Najpierw rozgrzewka, a  potem 
cała naprzód leśnymi ścieżkami! Po 
wszystkim kiełbaski z  grilla i  nisko-
kaloryczne ciasto musiały smakować 
wyśmienicie.

Jednak marsze z  kijkami to nie 
wszystko. - Seniorów czekają także 

Animacje i  konkursy dla dzieci, na 
czele z wyścigami hobby horse, pokaz 
strażackiego sprzętu, loteria z  super-
nagrodami, a  także dmuchańce, siat-
kówka plażowa oraz przysmaki na 
słodko i  z  grilla – doprawdy, podczas 
festynu rodzinnego w  Laskach Lubu-
skich nie można było się nudzić!

Problemy związane z  selekcją i  utyli-
zacją odpadów komunalnych, szcze-
gólnie w  czasie, gdy z  ogarniętej 
wojną Ukrainy napływają wciąż ko-
lejni uchodźcy, a  także apel sejmiku 
województwa w  sprawie pomocy dla 
przybywających do nas sąsiadów ze 
Wschodu – to główne tematy kon-
wentu Stowarzyszenia Gmin Woje-
wództwa Lubuskiego, który odbył się 
w kwietniu w Karpaczu. 

Konwent był także okazją do spo-
tkania lubuskich starostów – wziął 
w  nim udział m.in. starosta Leszek 
Bajon.

przez kolejnych pięć lat będzie pełniła 
Małgorzata Kościńska. Wszystkim 
trzem paniom stanowiska powierzył 
zarząd powiatu słubickiego, zaś nomi-
nacje wręczył, podczas sierpniowej sesji 
Rady Powiatu, starosta Leszek Bajon 
(M. Kościńska odbierze dokument 
w innym terminie). Serdecznie gratulu-
jemy i życzymy powodzenia!           (red.)

warsztaty kulinarne oraz udział 
w  przedstawieniu teatralnym, propa-
gującym zdrowy styl życia – mówiła 
Karolina Rudzińska ze stowarzyszenia. 
Brawo za kreatywność! Więcej zdjęć 
z  inauguracji projektu znajdziecie na 
naszym profi lu na Facebooku.

Projekt dofi nansowano ze środków po-
wiatu słubickiego, w  ramach otwartego 
konkursu ofert na realizację zadań pu-
blicznych w 2022 roku.

Zorganizowała go sołtys Joanna Żak, 
zaś zabawę swoim patronatem objął 
i dofi nansował starosta Leszek Bajon.
 - Świetna organizacja i  rozrywka dla 
każdego. A  ciasto – po prostu niebo 
w  gębie! - zachwycał się nie bez racji 
starosta. Wtórowała mu powiatowa 
radna Monika Karasińska.

Oddaliśmy hołd bohaterom 
i ofi arom najkrwawszej z wojen
Emocjonujące przemówienie starosty Leszka Bajona, które z pewnością zostanie na 
długo w pamięci zebranych, apel, salwa honorowa oraz wielowyznaniowa modlitwa 
o pokój – tak było 1 września w Świecku, podczas obchodów 83. rocznicy rozpoczęcia 
II wojny światowej.

Szeroko pojęta problema-
tyka odpadów komunal-
nych stanowi nie lada wy-
zwanie dla samorządów. 

Staroście towarzyszyli: wicestarosta 
Robert Włodek oraz przewodniczący 
Rady Powiatu Wiesław Kołosza wraz 
ze swoimi zastępcami: Ryszardem 
Chusteckim i  Bogdanem Hajkowi-
czem. Nie zabrakło powiatowych rad-
nych i sztandaru powiatu słubickiego.

Hołd ofi arom najkrwawszej z  wojen 
oddał także burmistrz Słubic Mariusz 
Olejniczak wraz z  szefem frankfurc-
kiej Rady Miejskiej Wolfgangiem 
Neumannem. Licznie przybyli przed-
stawiciele służb mundurowych, szkół, 
instytucji oraz stowarzyszeń i  organi-

zacji, m.in. słubickiego koła Związku 
Sybiraków, Stowarzyszenia Miłośników 
Ziemi Słubickiej oraz Dzieci Wojny. Uro-
czystość zakończyło złożenie kwiatów 
pod pomnikiem upamiętniającym 
ofi ary hitlerowskiego obozu pracy 
„Oderblick”.                                              (red.)
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Starostowie czterech 
partnerskich powiatów 
spotkali się w Słońsku
To już tradycja – raz na jakiś czas starostowie czterech 
partnerskich powiatów z obu stron Odry – słubickiego, 
sulęcińskiego, krośnieńskiego i  Odra-Szprewa - spoty-
kają się, by podsumować dotychczasowe wspólne dzia-
łania, projekty itp. 

Przybyli do Słubic młodzi 
Ukraińcy mogą kontynu-
ować swoją naukę
Wraz z rozpoczęciem wojny w Ukrainie, do Polski zaczę-
ły napływać tysiące uchodźców ze wschodu, wśród któ-
rych ogromną liczbę stanowią dzieci.  

To prawdziwa ekoinwestycja!
Supernowoczesny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Cybince już 
otwarty, jest też ścieżka edukacyjna. 

Jak wyglądała tegoroczna kwalifi kacja 
wojskowa w powiecie słubickim?
218 kategorii zdrowia „A”, żadnej kategorii „B”, 18 kategorii „D” i 7 kategorii „E” - tak 
w skrócie przedstawiają się wyniki tegorocznej kwalifi kacji wojskowej w powiecie 
słubickim.

Tym razem gospodarzem był starosta 
sulęciński Tomasz Jaskuła, który za-
dbał, by wizyta w jego powiecie, który 
odbyła się 13 czerwca, została gościom 
na długo w pamięci.

Po rozmowach w Zespole Szkół Lice-
alnych i Zawodowych w Sulęcinie, wójt 
Słońska Janusz Krzyśków oprowadził po 
Muzeum Martyrologii oraz pokazał wy-
remontowany dzięki unijnym środkom 

Wiele z  nich trafi ło do powiatu słu-
bickiego, z  których trzydzieścioro roz-
poczęło naukę w  słubickich szkołach 
średnich. Prócz standardowych lekcji 
udało się dla nich przygotować dodat-
kowe zajęcia.

Uczniowie szkół średnich mogą 
uczestniczyć w  kształceniu dydak-

11 maja w  uroczystości uczestniczyli 
m.in.: starosta Leszek Bajon, członek 
zarządu województwa Marcin Ja-
błoński oraz władze Cybinki. 

Kilka słów o  nowym punkcie: jego 
budowa podzielona była na wiele 
etapów. Udało się zaprojektować 
i  wybudować kompletny obiekt, speł-
niający standardy związane z  obowią-

Rozpoczęła się ona 9 czerwca, a zakoń-
czyła 20 dni później, kiedy to w  sie-
dzibie Powiatowej Komisji Lekarskiej, 
mieszczącej się w Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego, odbyło się 
spotkanie podsumowujące. 

Kogo obejmowała tegoroczna kwa-
lifi kacja wojskowa? - Wezwano osoby 
urodzone w  2003 roku oraz w  latach 

Gminny Ośrodek Kultury. Nie zabrakło 
wizyty w  Parku Narodowym „Ujście 
Warty” oraz Lubuskim Muzeum Bro-
warnictwa w Witnicy.

- To był intensywny dzień. Dziękuję 
wszystkim i  do zobaczenia ponownie, 
tym razem w powiecie słubickim – pod-
sumował starosta Leszek Bajon, któ-
remu towarzyszył przewodniczący Rady 
Powiatu Wiesław Kołosza.                  (red.)

tycznym i  kółkach zainteresowań. 
Mogą wykupić obiady. Za darmo zaś 
dostają podręczniki, mają możliwość 
uzyskania stypendium, uczestni-
czenia w  stażach czy kursach języka 
niemieckiego. To m.in. dzięki comie-
sięcznej dotacji, w ramach kształcenia 
i wychowania.                   (red.)

zującymi przepisami. To nie wszystko: 
zakupiono także niezbędny sprzęt do 
obsługi punktu, m.in.: samochód cię-
żarowy, koparko-ładowarkę, ciągnik, 
dwanaście kontenerów i  prasę stacjo-
narną. Nie zabrakło wiaty i ścieżki edu-
kacyjnej. Wartość inwestycji to niemal 
6 milionów zł, z  czego niecała połowa 
to środki Europejskiego Funduszu 

1998-2002, które nie posiadają jeszcze 
określonej kategorii zdolności do 
czynnej służby wojskowej - mówi nam 
Jacek Kostrzewski, główny specjalista 
ds. obronnych i obrony cywilnej w sta-
rostwie. Przed Powiatową Komisją 
Lekarską w  Słubicach, której przewo-
dziła Jadwiga Caban-Korbas, stawiły 
się 244 osoby (z  325 przewidzianych 

Starosta urządził Dzień Dziecka na słodko 
Uf! 1 czerwca długo bolały nas nogi od ciągłego biegania przed budynek starostwa, 
ze skrzynką pełną słodkości. 
Ale warto było! Smakołyki dostawali 
najmłodsi mieszkańcy, którzy na-
pełniali nasze serducho nakrętkami. 
- Zbieraliśmy je od września, więc jest 
ich niemało – mówili uczniowie słubic-
kiej „Dwójki”, z dumą pokazując pękate 
reklamówki pełne kolorowych krążków. 

– Nie dość, że możemy pomóc, to 
jeszcze dostajemy cukierki. To rozu-
miem! – śmiał się tata jednego z  ma-
luchów. 

Rozdaliśmy mnóstwo słodyczy, wy 
zaś przynieśliście równie dużo na-
krętek, które trafi ą do potrzebujących 
dzieci. Dziękujemy i  raz jeszcze ży-
czymy wam wszystkiego, co najlepsze!

(red.)

Rozwoju Regionalnego, w  ramach Re-
gionalnego Programu Operacyjnego 
– Lubuskie 2020. Reszta, tj. ponad 3 mi-
liony, to wkład własny gminy Cybinka. 

- Zadanie zostało wykonane wzo-
rowo i  należą się wielkie podzięko-
wania. Chciałbym mieć w  każdej 
gminie takiego włodarza i takie osoby, 
które są wizjonerami – mówił starosta.

OGŁOSZENIE
Zarząd Powiatu Słubickiego informuje o rozpoczęciu prac nad projektem 

budżetu na rok 2023. Podmioty wnioskujące o przyznanie środków 
publicznych z budżetu  na realizację wyodrębnionego zadania, radni, 
komisje oraz kluby radnych mogą w terminie do 30 września 2022 r. 

składać uzasadnione wnioski do projektu budżetu.
 

do stawienia), w tym 5 pań. W trakcie 
prac komisji przedstawiciele straży 
granicznej, policji oraz 17. Wielko-
polskiej Brygady Zmechanizowanej 
zachęcali do wstąpienia w  szeregi 
ich formacji. Dziękujemy za sprawne 
przeprowadzenie kwalifi kacji i  do zo-
baczenia za rok!

(red.)
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Podziękowaliśmy naszym rodzinom zastępczym
Prawo jazdy, pozwolenie na budowę czy mapka geodezyjna – to, że takie rzeczy można załatwić w starostwie, wie chyba każdy. Ale chyba mało 
kto przypuszczał, że na terenie urzędu da się urządzić fantastyczną zabawę.

- Dziś po raz drugi udowodniliśmy, że 
jest to absolutnie możliwe – mówił 11 
czerwca starosta Leszek Bajon, który 
wraz z Powiatowym Centrum Pomocy 
Rodzinie zaprosił rodziny zastępcze 
z całego powiatu oraz dzieci z „Naszej 

Chaty” na piknik z okazji Dnia Rodzi-
cielstwa Zastępczego.

Czego tu nie było! Ogromne dmu-
chańce od kunowickiej „Uśmiechniętej 
planety”, wata cukrowa, popcorn i przy-
smaki z grilla. Furorę robiły: piłkarzyki, 

cymbergaj, rzutki, konsola z grami, siło-
mierz czy wirtualne gogle. Nie mogło 
zabraknąć podziękowań dla członków 
rodzin zastępczych. Raz jeszcze dzięku-
jemy za to, co robicie na co dzień i za... 
przednią zabawę!                                               (red.)



11

Za nami Runmageddon 
o puchar starosty
- Dla tych dzieciaków ze stali zwykły bieg to za mało! Po-
kazali, że postawa sportowa nie jest im straszna w każ-
dych warunkach – mówił 27 sierpnia starosta Leszek Ba-
jon na terenie Kompleksu Sportowo-Rehabilitacyinego 
w Górzycy, gdzie młodzi biegacze w wieku od 4 do 13 lat 
wzięli udział w Runmageddonie Kids Górzyca o puchar 
starosty słubickiego.

W Ośnie Lubuskim i Cybince
podziękowali rolnikom
Dożynki to też jeden z najpiękniejszych staropolskich obyczajów, 
z wpisanym niezwykłym gestem dzielenia się chlebem.

Pamięci bohaterów 
tamtych dni
- Z okazji święta Wojska Polskiego, chciałbym wszyst-
kim żołnierzom złożyć wyrazy szacunku za Waszą pa-
triotyczną postawę, odwagę i poświęcenie – mówił 15 
sierpnia starosta Leszek Bajon.

Wszyscy modelowo poradzili sobie 
z przeszkodami, a tych nie brakowało. 
Starosta, który dofi nansował zma-
gania, wręczał najlepszym puchary. 
Gratulujemy wszystkim młodym iron 
manom! Więcej zdjęć z  podsumo-

 - Bez pracy rolników nie byłoby chleba, nie byłoby dożynek, 
a nas na dożynkach – mówił starosta Leszek Bajon, który na 
zaproszenie burmistrza Cybinki Marka Kołodziejczyka i Ośna 
Lubuskiego Stanisława Kozłowskiego uczestniczył w gmin-
nych świętach plonów. Towarzyszyli mu: przewodniczący 
Rady Wiesław Kołosza oraz powiatowi radni.

Starosta złożył kwiaty przy tablicy 
nieopodal kościoła Ducha Świętego w 
Słubicach, upamiętniającej bitwę war-
szawską w 1920 roku. Towarzyszył mu 
wiceprzewodniczący Rady Powiatu 
Ryszard Chustecki.

wania znajdziecie na naszym profi lu 
na Facebooku.
Projekt dofi nansowano ze środków po-
wiatu słubickiego, w  ramach otwartego 
konkursu ofert na realizację zadań pu-
blicznych w 2022 roku.

- Z kolei naszym kombatantom 
dziękuję za aktywne działania na 
rzecz przekazywania młodym poko-
leniom wiedzy o przeszłości naszej 
ojczyzny. Często trudnej przeszłości – 
podkreśla starosta.

Była msza św. w intencji rolników, korowód i ceremoniał do-
żynkowy oraz atrakcje dla każdego. Nie zabrakło konkursów na 
najpiękniejszy wieniec oraz występów scenicznych.

Dziękujemy obu burmistrzom za wspaniałą atmosferę i kul-
tywowanie tradycji.

(red.)
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W powiecie słubickim 
zabrzmiał pierwszy 
dzwonek!
- Za każdym razem, gdy tu jestem, niezmiernie się cie-
szę. Bo to, co odróżnia tę szkołę od innych placówek 
oświatowych, to nie tylko nauka i wychowanie, ale tak-
że miłość i empatia – mówił 1 września starosta Leszek 
Bajon, podczas uroczystego rozpoczęcia roku szkolnego 
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Słu-
bicach. Towarzyszyła mu radna Monika Karasińska.

W starostwie o kształceniu bez granic
- Stawiamy na powiatową oświatę. Połączyliśmy dwie szkoły w  jedno duże Centrum 
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. To po to, by wyjść naprzeciw potrzebom lo-
kalnego rynku pracy – mówił 6 maja wicestarosta Robert Włodek, podczas otwarcia XII 
posiedzenia Słubicko-Frankfurckiej Rady ds. Kształcenia, które odbyło się w starostwie. 

Z  początkiem nowego roku szkolnego 
Ośrodkiem kieruje Alicja Pietrzyk. – 
Nie możemy jednak zapomnieć o  za-
sługach dotychczasowej pani dyrektor, 
której serdecznie dziękuję za dobrą 
współpracę – dodał starosta, wręczając 
Agnieszce Krawczyk bukiet kwiatów 
oraz piękną kompozycję, wykonaną 
przez wychowanków Warsztatu Terapii 
Zajęciowej w Żabicach.

Uroczysta inauguracja roku szkol-
nego odbyła się także w innych szko-

- I  w  tym właśnie zakresie liczymy na 
współdziałanie z  naszymi partnerami 
zza Odry – podkreślał wicestarosta. 
W dalszej części Izabela Glišić, kierownik 

łach powiatowych. I  tak, w  Centrum 
Kształcenia Zawodowego i  Ustawicz-
nego uczniów, nauczycieli i  rodziców 
przywitali: przewodniczący Rady 
Powiatu Wiesław Kołosza oraz jego 
zastępca Ryszard Chustecki, zaś w Ze-
spole Szkół Licealnych – naczelnik 
Wydziału Oświaty i  Spraw Społecz-
nych w starostwie Wojciech Skwarek. 
I  my życzymy wszystkiego co naj-
lepsze w nowym roku szkolnym!

(red.)

Wspólnego Sekretariatu Programu In-
terreg Brandenburgia-Polska, omówiła 
przygotowanie do nowego programu In-
terreg VI A. Przedstawiono także rezul-

taty projektu "Doświadczyć Dwumiasta" 
oraz dyskutowano na temat pomysłów 
na nowe projekty dotyczące kształcenia. 
Dziękujemy wszystkim za obecność.
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LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA

CZĘŚĆ I: 

Lp.
NAZWA 

JEDNOSTKI

ZAKRES

PORADNICTWA
ADRES

TELEFON 

odpłatność połączeń

DOSTĘPNOŚĆ

dni i godziny 

www

e-mail

KRYTERIA 

DOSTĘPU

RODZINNE

1. Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie

poradnictwo rodzinne ul. H. Sienkiewicza 28, Słubice 95 758 21 40
wg stawek operatora

pn. 9.00-14.00 
po wcześniejszym 
uzgodnieniu bądź 
osobistym w siedzibie 
PCPR

www.centrumslubice.pl każdy mieszkaniec powiatu 
słubickiego

 PSYCHOLOGICZNE

  2. Poradnia Psychologiczno- 
Pedagogiczna 

poradnictwo 
psychologiczne 
i pedagogiczne 

ul. H. Sienkiewicza 28, Słubice 95 758 22 99
wg stawek operatora

pn.-pt. 7.30-15.00 www.pppslubice.pl każdy mieszkaniec powiatu 
słubickiego oraz uczniowie 
z innych powiatów uczęszczający 
do szkół i placówek powiatu 
słubickiego

3. Centrum wsparcia dla 
osób w stanie kryzysu 
psychicznego
(zlecenie NFZ)

kryzysy psychiczne, 
stany depresyjne, 
myśli samobójcze

Fundacja ITAKA
skr. pocztowa 127
00-958 Warszawa 66

800 70 2222
bezpłatna infolinia

24 godz. przez 7 dni 
w tygodniu 

www.liniawsparcia.pl 
porady@liniawsparcia.pl

dla osób  będących w kryzysie 
psychicznym

PEDAGOGICZNE

4. Poradnia 
Psychologiczno- 
Pedagogiczna 

poradnictwo 
psychologiczne 
i pedagogiczne 

ul. H. Sienkiewicza 28, Słubice 95 758 22 99
wg stawek operatora

pn.-pt., 7.30-15.00 www.pppslubice.pl każdy mieszkaniec powiatu 
słubickiego oraz uczniowie 
z innych powiatów uczęszczający 
do szkół i placówek powiatu 
słubickiego

POMOC SPOŁECZNA

5 Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w:

1. Cybinka
2. Ośno Lubuskie 
3. Słubice
4. Rzepin 
5. Górzyca

poradnictwo z zakresu 
pomocy społecznej 

1. ul. Słubicka 30, Cybinka
2. Rybacka 3c, Ośno Lubuskie
3. Pl. Wolności 17F, Słubice 
4. Plac Ratuszowy 1, Rzepin
5. ul. Kostrzyńska 13A, Górzyca 

1. 68 391 11 16
2. 95 757 13 42
3. 95 758 23 94
4. 95 759 65 90
5. 95 759 11 41

wg stawek operatora

1.  pn.-wt., 7.30-16.00 
pt., 7.30-13.30

2.  pn.-pt., 7.30-15.30
3.  pn., 8.00-16.00

wt.-pt. 7.00 - 15.00
4.  pn., 7.30-16.30, 
      wt.-czw., 7.30-15.30,
      pt., 7.30-14.30 
5.  pn., 8.00-16.00
      wt.-pt., 7.30-15.30

1. www.ops.cybinka.pl
2. www.osnolub.naszops.pl
3. ops@slubice.eu
4. ops@rzepin.pl
5. opsgorzyca@o2.pl

1. mieszkańcy gminy Cybinka
2. mieszkańcy gminy Ośno     
Lubuskie
3. mieszkańcy gminy Słubice
4. mieszkańcy gminy Rzepin
5. 4. mieszkańcy gminy Górzyca

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I INNYCH UZALEŻNIEŃ

6 Gminna Komisja 
Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych 
w:
1. Górzycy
2. Rzepinie
3. Cybince

poradnictwo 
w zakresie problemów 
alkoholowych i innych 
uzależnień

1. ul. Kostrzyńska 13A, Górzyca (OPS)
2. ul. Inwalidów Wojennych 3, Rzepin
3. ul. Szkolna 5, Cybinka 

1. 95 759 15 27
2. 516 148 604, 
95 759 6590
3. 68 391 14 40

wg stawek operatora

1.  czw., 15:30-17:30
2.  pn., 7.30-16.30, 
      wt.-czw. 7.30-15.30, 
      pt. 7.30-14.30
      ostatni wtorek miesiąca 

16:00-18:00
3.  pn.-czw., 7.30-16.00
      pt., 7.30-13.30

-
z pomocy mogą korzystać osoby 
uzależnione i ich rodziny 
z poszczególnych gmin

7 Punkt informacyjno-
-konsultacyjny 

poradnictwo 
w zakresie problemów 
alkoholowych i innych 
uzależnień

ul. Inwalidów Wojennych 3, Rzepin pn., 15.30-18.30
czw. 15.30-20.30

z pomocy mogą korzystać osoby 
uzależnione i ich rodziny z gminy 
Rzepin

8 Punkt konsultacyjny 
ds. uzależnień.

poradnictwo 
w zakresie problemów 
alkoholowych i innych 
uzależnień

ul. Dąbrowskiego 32, Cybinka tel. 506 004 279 
wg stawek operatora 

po wcześniejszym 
umówieniu
pn., 16.00-19.00

z pomocy mogą korzystać osoby 
uzależnione i ich rodziny z gminy 
Cybinka

9 Punkt informacyjno-
-konsultacyjny

udzielanie informacji 
o możliwościach 
uzyskania pomocy

ul. Rybacka 3, Ośno Lubuskie 95 7571347
wg stawek operatora

pn. 17.00-18.00 mieszkańcy gminy Ośno Lubuskie

10 Punkt konsultacyjny 
ds. uzależnień

konsultacje 
specjalistyczne 
w zakresie uzależnień

ul. Rybacka 3, Ośno Lubuskie 95 757 1342 (OPS), 
wg stawek operatora

16.00-18.00
drugi i czwarty wtorek 
miesiąca

mieszkańcy gminy Ośno Lubuskie

11 Gminna Komisja ds. 
Uzależnień w Ośnie 
Lubuskim

poradnictwo 
w zakresie problemów 
dot. uzależnień

Rynek 1, Ośno Lubuskie 95 757 6029
95 757 1342 (OPS)
wg stawek operatora

pn.-pt., 7.30-15.30 opsosno@wp.pl mieszkańcy gminy Ośno Lubuskie
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 PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY DOMOWEJ

12 Punkt informacyjno-
-konsultacyjny

rozpoznawanie 
zjawiska przemocy 
domowej, udzielanie 
stosowanego 
wsparcia i informacji 
o możliwościach 
uzyskania pomocy

ul. Inwalidów Wojennych 3, Rzepin - pn., 15.30-18.30
czw., 15.30-20.30

- mieszkańcy gminy Rzepin 
doświadczający przemocy

13 Ogólnopolskie Pogotowie 
dla Ofi ar Przemocy 
w Rodzinie „ Niebieska 
linia” 

- wsparcie
- pomoc 
psychologiczna,
- informacja 
o najbliższym miejscu 
pomocy w problemach 
przemocy domowej

Państwowa Agencja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych
Al. Jerozolimskie 155
02-326 Warszawa

800 120 002 
Bezpłatna infolinia

pn.-sob., 08.00-22.00 
ndz. i święta, 08.00-16.00

www.niebieskalinia.info
biuro@niebieskalinia

dla osób doświadczających  
przemocy domowej

14 Zespół Interdyscyplinarny 
ds. przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie przy 
OPS w Rzepinie

sprawy z zakresu 
przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie

Plac Ratuszowy 1, Rzepin 95 759 65 90
wg stawek operatora 

pn., 7.30-16.30, 
wt.-czw., 7.30-15.30,
pt., 7.30-14.30

ops@rzepin.pl mieszkańcy gminy Rzepin

15 Zespół Interdyscyplinarny 
ds. przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie przy 
OPS w Ośnie Lubuskim

sprawy z zakresu 
przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie

ul. Rybacka 3c, Ośno Lubuskie 95 757 13 42
wg stawek operatora 

pn.-pt., 7.30-15.30 opsosno@wp.pl mieszkańcy gminy Ośno Lubuskie

16 Zespół Interdyscyplinarny 
ds. przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie przy 
OPS w Górzycy

sprawy z zakresu 
przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie

ul. Kostrzyńska 13A, Górzyca  95 759 15 27
wg stawek operatora

pn., 8,00-16,00
wt.-pt. 7.30-15.30

opsgorzyca@o2.pl mieszkańcy gminy Górzyca

17 Zespół Interdyscyplinarny 
ds. przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie przy 
OPS w Słubicach

sprawy z zakresu 
przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie

Pl. Wolności 17 F, Słubice 95 758 23 94
wg stawek  operatora

pn. 8.00-16.00
wt.-pt., 7:00-15:00 

ops@slubice.pl mieszkańcy gminy Słubice

18 Zespół Interdyscyplinarny 
ds. przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie przy 
OPS w Cybince

sprawy z zakresu 
przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie

ul. Słubicka 30, Cybinka 68 391  11  16
wg stawek operatora

pn.-wt., 7.30-16.00 
pt., 7.30-13.30

ops@cybinka.pl mieszkańcy gminy Cybinka

INTERWENCJA KRYZYSOWA

19 Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie

interwencja kryzysowa ul. H. Sienkiewicza 28, Słubice 505 251 043
wg stawek operatora 

pn.-pt., 8.00-15.00 m.kozak@powiatslubicki.pl  mieszkańcy powiatu

20 Centralne Zarządzanie 
Kryzysowe

monitorowanie 
bezpieczeństwa

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa
ul. Rakowiecka 2A
00-993 Warszawa

22 361 69 00
22 785 700 177
wg stawek operatora 

24 godziny na dobę przez 7 
dni w tygodniu 

rcb.gov.pl/zarzadzanie-
kryzysowe/
dyzurny@rcb.gov.pl
poczta@rcb.gov.pl

świadek zagrożenia kryzysowego, 
osoba poszukująca informacji na 
temat zarządzania kryzysowego

 DLA OSÓB BEZROBOTNYCH

21
Powiatowy Urząd Pracy poradnictwo 

zawodowe
ul. Mickiewicza 3, Słubice 95 758 36 08

95 758 36 09
wg stawek operatora 

pn.-pt., 7.00-15.00 www.pupslubice.pl
j.dulewicz@pupslubice.pl
sekretariat@pupslubice.pl

osoby bezrobotne i poszukujące 
pracy z terenu powiatu 
słubickiego

22 Infolinia Urzędów Pracy 
- Zielona Infolinia

pod tym numerem 
udzielane są 
informacje o usługach 
urzędów pracy

Urząd Pracy
ul. Ciepła 20, 15-472 Białystok

22 19524        
wg stawek operatora

pn.-pt.,  08.00-18.00 www.zielonalinia.gov.pl
biuro@zielonalinia.gov.pl

mogą korzystać:
- zarejestrowani 
 -poszukujący pracy
- pracodawcy 

DLA OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM

23 Stowarzyszenie Pomocy 
Bliźniemu im. Brata 
Krystyna

wsparcie informacyjne, 
psychologiczne,
prawne i fi nansowe

 ul. Wojska Polskiego 140, Słubice 507 025 983
wg stawek operatora

dyżur całodobowy 7 dni 
w tygodniu

biuro@bratkrystyn.pl osoby pokrzywdzone 
przestępstwem i ich osoby bliskie

 PRAWO KONSUMENCKIE

24 Powiatowy Rzecznik Praw 
Konsumentów

poradnictwo z zakresu 
praw konsumentów

ul. Piłsudskiego 19, Słubice 95 759 20 68
wg stawek operatora

pn. 8.00-16.00
wt.- pt., 7.30-15.30

e.pilimon@powiatslubicki.pl dla mieszkańców oraz osób 
przebywających na terenie 
powiatu słubickiego

 25 Urząd Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów

ochrona praw 
konsumenckich

UOKiK
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa

Infolinia 
konsumencka 
(prowadzona 
przez Federację 
Konsumentów)
801 440 220 
22 290 89 16
wg stawek operatora

pn.- pt., 08.00-18.00 https://www.uokik.gov.pl/
porady@dlakonsumentow.pl

osoby zainteresowane 
uzyskaniem pomocy lub 
informacji w sprawach 
dotyczących konsumenta
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PRAWA PACJENTA

26 Rzecznik Praw Pacjenta ochrona praw pacjenta Biuro RPP
ul. Młynarska 46.
01-171 Warszawa 

800 190 590 
Bezpłatna infolinia
Zapisy na poradę osobistą:
rezerwacja@rpp. gov.pl lub  
(22) 532 82 43

pn.-pt., 08.00-20.00 www.bpp.gov.pl
kancelaria@rpp.gov.pl

z porad może korzystać 
każdy, kto ma poczucie 
łamania praw pacjenta

27 Narodowy Fundusz 
Zdrowia, Lubuski Oddział 
Wojewódzki w Zielonej 
Górze

prawa pacjenta ul. Podgórna 9b, Zielona Góra Tel. 68 328 76 00,
Fax. 68 328 76 57

pn., śr., czw., pt. 
8.00-16.00, 
wt., 8.00-18.00

www.nfz-zielonagora.pl
oddział@nfz-zielonagora.pl

informacja dostępna na 
stronie www

28 Narodowy Fundusz 
Zdrowia - Centrala

uprawnienia 
ubezpieczenia 
zdrowotnego:
- prawa pacjenta
-leczenie w kraju i poza 
granicami 
-kolejki do świadczeń

Narodowy Fundusz Zdrowia
ul. Grójecka 186
02-390 Warszawa

Infolinia Centralna 
800 392 976 (*)
22 572 60 42 (**)
(*)  połączenia bezpłatne
(**) koszt zgodnie z taryfą 
operatora 
Także każdy oddział NFZ 
posiada własną infolinię

pn.-pt., 8.00-16.00 www.nfz.gov.pl
infolinia@nfz.gov.pl

każda osoba objęta 
ubezpieczeniem 
lub zainteresowana 
ubezpieczeniem 
zdrowotnym

29 Rzecznik Praw Osób 
Niepełnosprawnych

ochrona praw
osób niepełnosprawnych

SIEDZIBA
ul. Żurawia 4 A, 00- 503 Warszawa

KORESPONDENCJA
Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

(22) 461 60 00 
801 801 015 
Koszt połączenia zgodnie 
z taryfą operatora

pn.-pt., 8.00-17.00 www.niepelnosprawni.gov.pl
sekretariat.bon@mrpips.
gov.pl

z porad mogą korzystać 
osoby niepełnosprawne, 
ich rodziny oraz organizacje 
działające na rzecz osób 
niepełnosprawnych

30 Rzecznik Praw Dziecka – 
dziecięcy telefon zaufania

ochrona praw dziecka Biuro RPD
ul. Przemysłowa 30/32
00-450 Warszawa
tel.: (22) 583 66 00
fax.: (22) 583 66 96

800 121 212 
Bezpłatna infolinia

pn.-pt. 08.15-20.00.
(dzwoniąc po godzinach 
i w dni wolne można 
opisać problem 
i  zostawić kontakt 
do siebie, a doradcy 
oddzwonią)

brpd.gov.pl
rpd@brpd.gov.pl

sprawy przemocy,  relacji 
rówieśniczych, szkolnych 
i rodzinnych. Może dzwonić 
każdy, kto doświadcza 
problemu lub jest świadkiem

PRAWO UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

31 Punkt Informacyjny 
Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych Oddział 
w Słubicach

ubezpieczenia społeczne ul. Kościuszki 2 
69-100 Słubice

22 560 16 00
95 759 27 11
95 759 27 28
wg stawek operatora

pn., 8.00-18.00
Wt. – pt. 8:00-15:00

www.zus.pl
każdy zainteresowany

32 Centrum Obsługi 
Telefonicznej 
Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych

zakres informacji:
- pomoc techniczna
- składki
- renty
- emerytury

Klienci mogą skorzystać z pomocy 
pracowników w  Centrum Obsługi 
Telefonicznej lub podczas wizyty 
osobistej w placówce jak wyżej.
Nr centrali :
(22) 667 10 00

22 560 16 00 
Koszt połączenia zgodnie 
z taryfą operatora

pn.-pt., 07.00 – 18.00 http://www.zus.pl/o-zus/
kontakt/centrum-obslugi-
telefonicznej-cot-

cot@zus.pl

adresaci porad:
- ubezpieczeni
- płatnicy
- lekarze

PRAWO PRACY

33 Centrum Poradnictwa 
Państwowej Inspekcji 
Pracy (PIP)

porady z zakresu prawa 
pracy

Główny Inspektorat Pracy
ul. Barska 28/30
02-315 Warszawa

801 002 006 (dla   tel. stacj.)
459 599 000 (dla t el. kom.) 
22 391 83 60 (dla obywateli 
Ukrainy zatrudnionych na 
terenie RP)
Koszt połączenia zgodnie 
z taryfą operatora. Uwaga!!! 
naliczane są koszty za czas 
oczekiwania na połączenie

Porady telefoniczne 
w godz. 9.00-15.00
 

www.bip.pip.gov.pl,
kancelaria@gip.pip.gov.pl

każdy zainteresowany

34 Okręgowy Inspektorat 
Pracy w Zielonej Górze, 
Oddział w Gorzowie Wlkp.

porady z zakresu 
prawa pracy

ul. Mościckiego 6, Gorzów Wlkp. j.w. Porady telefoniczne 
w godz. 9.00-15.00

osobiste porady:
pon.-pt. 8.00-15.00

kancelaria@zgora.pip.gov.pl każdy zainteresowany

PRAWO PODATKOWE

35 Urząd Skarbowy w
Słubicach 

prawo podatkowe, 
dla osób w sporze 
z podmiotami rynku 
fi nansowego

ul. Wojska Polskiego 55, Słubice 95 750-15-11 pn., 7:30-18:00
wt.-pt. 7:30-14:30

www.lubuskie.kas.gov.pl/
urzad-skarbowy-w-slubicach 

każdy zainteresowany 
podatnik

36 Krajowa Informacja 
Skarbowa

informacje podatkowe 
dot. PIT, CIT, VAT, podatki 
lokalne, akcyza etc. 

ul. Teodora Sixta 17,
43-300 Bielsko-Biała

801 055 055 
z tel. stacjonarnych
(22) 330 03 30
z t el. komórkowych
+ 48 (22)33 00 330
z  tel. zagranicznych. 
 Koszt zgodnie z taryfą 
operatora

pn.-pt., 7.00-18.00 www.kis.gov.pl
więcej: www.
poradnikprzedsiebiorcy.pl/-
kip-czyli-krajowa-informacja-
podatkowa

z porad może skorzystać 
każdy podatnik
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DLA OSÓB BĘDĄCYCH W SPORZE Z PODMIOTAMI RYNKU FINANSOWEGO

37 Rzecznik Finansowy
(Ubezpieczonych)

prawa ubezpieczonych Biuro Rzecznika Finansowego
Al. Jerozolimskie 87
02-001 Warszawa

Ubezpieczenia
gospodarcze
(22) 333 73 28

Ubezpieczenia 
Społeczne, OFE ZUS
(22) 333 73 26 
lub (22) 333 73 27

Ubezpieczenia bankowe  
i rynku kapitałowego
(22) 333 73 25
koszt wg stawek operatora

pn.-pt., 08.00-18.00

pn.-pt., 11.00-15.00

pn.-pt., 08.00-16.00

Porady e-mail: 
porady@rf.gov.pl
(czas oczekiwania na 
odpowiedź ok.2 tygodni)

www.rf.gov.pl/kontakt
biuro@rf.gov.pl 

osoby ubezpieczone i w sporze 
dotyczącym ubezpieczeń

 INNE

WWW. OBYWATEL.GOV.PL Informacje i usługi przyjazne obywatelom, portal Ministerstwa Cyfryzacji

38 Rzecznik Praw 
Obywatelskich 

ochrona praw 
obywatelskich 

Biuro RPO
Al. Solidarności 77
00-090 Warszawa 

800 676 676
połączenia bezpłatne 
z tel. stacjonarnych 
i komórkowych

pn. 10.00-18.00
wt.-pt. 08.00-16.00

www.rpo.gov.pl
biurorzecznika@brpo.gov.pl

może zgłosić się każdy, kto 
uważa, że jego prawa są 
naruszone 

CZĘŚĆ II: NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA i NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE:

ZAPISY na wizyty pod numerem telefonu:  + 48 95 759 20 29 (pn., 8.00-16.00, wt.-pt., 7.30 -15.30) oraz poprzez stronę internetową pod adresem: np.ms.gov.pl/lubuskie/slubicki

Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę przez telefon lub przez 
Internet. Bliższe informacje pod numerem podanym do zapisów. Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatną pomoc prawną i która złoży stosowne oświadczenie.

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA I PORADNICTWO OBYWATELSKIE

PROWADZĄCY
ADRESY

DYŻURÓW
DNI i GODZINY

lokal dogodny 

dla osób na 

wózkach 

inwalidzkich

DANE KONTAKTOWE WWW

39 Adwokaci, radcowie 
prawni

pomoc prawna i mediacja

ul. Piłsudskiego 19, Słubice 

pn., 12.00-16.00 Tak INFORMACJE i ZAPISY: 
pon. w godz. 8.00 -16.00
wt.-pt. w godz. 7.30-15.30 
pod nr tel. 95 759 20 29 
oraz poprzez stronę internetową pod adresem: 
np.ms.gov.pl/lubuskie/slubicki

w
w

w
.pow

iatslu
bicki.pl

zakładka: n
ieodpłatn

a pom
oc praw

n
a

wt., 8.00-12.00

śr., 8.00-12.00

czw., 11.30-15.30

pomoc prawna i mediacja
Rynek 1, Ośno Lubuskie

pt., 8.00-12.00

pomoc prawna i mediacja
ul. 1 Maja 1, Górzyca

czw., 11.30-15.30

40 Stowarzyszenie
Wspierania Aktywności 
Obywatelskiej CIVIS SUM

pomoc prawna, poradnictwo 
obywatelskie i mediacja
ul. Słubicka 3, Rzepin 

pn., 8.00-12.00
Tak

wt., 15.00-19.00

śr., 15.00-19.00

W okresie wakacji (01.07–31.08):
pn., 8.00-12.00
wt., 12.00-16.00
śr., 8.00-12.00

Pomoc prawna i mediacja
ul. Dąbrowskiego 32, Cybinka

czw., 14.00-18.00

pt., 10.00-14.00
Poradnictwo obywatelskie: 7 stycznia, 1 
kwietnia, 1 lipca, 7 października.

Narodowe Czytanie w Ośrodku: 
ludzie kultury czytali Mickiewicza

Z „Balladami i romansami” Adama 
Mickiewicza (to tegoroczna lektura) 
zmierzyli się: Adam Czernenko, Tomasz 
Jakuszewicz, Wojciech Obremski z na-
szego starostwa, Anna Panek-Kusz oraz 
Agnieszka Zwierzchaczewska.

- Świetna, wręcz rodzinna atmosfera 
- mówili uczestnicy. Brawa za organi-
zację!                                                                   (red.)

 - Narodowe Czytanie w naszej szkole to już tradycja. 
W tym roku postanowiliśmy zaprosić do niego miesz-
kańców związanych z kulturą. Są z nami artyści, foto-
grafowie, ludzie pióra czy muzyki – mówiła 7 września 
dyrektorka Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowaw-
czego Alicja Pietrzyk wraz z nauczycielką Marią Wałach.


