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Czterech starostów jednym 
głosem o dalszej współpracy
- Nowe technologie to przyszłość naszych powiatów. A tak się składa, że my stawiamy 
na przyszłość i właśnie taki kierunek powinny obrać nasze kolejne projekty. Mam 
tu na myśli zwłaszcza elektromobilność – podkreślał starosta Leszek Bajon, który na 
zaproszenie starosty Rolfa Lindemanna odwiedził 13 września powiat Odra-Szprewa. 

Rozmowy na temat rozwoju techno-
logicznego przygranicznych powiatów 
toczyły się m.in. na placu budowy 
gigantycznej fabryki Tesli, która po-
wstaje niedaleko Grünheide. Nie za-
brakło starostów z zaprzyjaźnionych 

powiatów: krośnieńskiego (Grzegorza 
Garczyńskiego) oraz sulęcińskiego 
(Tomasza Jaskuły). - Nasza współpraca 
nabiera rozpędu i nie przeszkodziła 
jej nawet pandemia – mówili jednym 
głosem czterej starostowie po podsu-

mowaniu dotychczasowych wspól-
nych działań i planowaniu kolejnych. 

Dziękujemy za przemiłe przyjęcie i 
do zobaczenia wkrótce! Tym razem po 
polskiej stronie.

(red.)

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO 
PORADNICTWA

Pamiętaj, nie jesteś sam! Na str. 4-7 podajemy adresy instytucji, w których 
znajdziesz bezpłatną pomoc, związaną z kwestiami rodzinnymi, a także 
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.  

Powiatowy Urząd Pracy 
ma nowego szefa
Właściwy człowiek na właściwym miejscu – tak 
pokrótce można określić nowego szefa Powiatowego 
Urzędu Pracy w Słubicach. Został nim Robert Martyn, 
który od 12 lat pełnił funkcję zastępcy dyrektora 
placówki. Gratulujemy!

Starosta Leszek Bajon podkreśla, że 
docenia doświadczenie i zawodowy 
profesjonalizm R. Martyna. - Wybór ten 
jest wyrazem wysokiego poparcia, sza-

cunku i zaufania dla jego wiedzy oraz 
umiejętności – zaznacza starosta. Panu 
dyrektorowi życzymy wszystkiego, co 
najlepsze na n owym stanowisku! (red.)

Troje nauczycieli z aktem 
nadania stopnia zawodowego
Aż trzy akty nadania stopnia zawodowego nauczyciela 
mianowanego wręczył 27 sierpnia starosta Leszek 
Bajon.

Otrzymali je: Marta Emilia Maliczak-
-Pietrow, nauczycielka matema-
tyki i  przedmiotów ekonomicznych 
w  CKZiU w  Słubicach oraz dwoje 
nauczycieli ze Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego: Katarzyna 
Kacprzak (nauczanie początkowe) 
i  Paweł Zbigniew Rybarczyk (wycho-
wanie fi zyczne).

- Ślubuję rzetelnie pełnić mą powin-
ność nauczyciela, wychowawcy i opie-
kuna młodzieży – takimi słowami 
rozpoczęli swoją przysięgę nowo mia-
nowani nauczyciele.

Gratulujemy, życząc jednocześnie 
wszystkiego, co najlepsze w   nowym 
roku szkolnym!

(red.)
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Złożyliśmy hołd bohaterom i ofi arom najkrwawszego konfl iktu w historii

 Nigdy więcej wojny! 
- Mimo upływu 82 lat 
od wybuchu II wojny 
światowej, pamięć 
o niej i jej ofiarach wciąż 
jest żywa. Także wśród 
mieszkańców naszego 
powiatu – podkreślał 
starosta Leszek Bajon, 
który wraz z wicestarostą 
Robertem Włodkiem 
złożył 1 września kwiaty 
pod pomnikiem na placu 
Bohaterów. Towarzyszyła 
im delegacja słubickiego 
oddziału Związku 
Nauczycielstwa Polskiego.
Sztandar powiatu słubickiego stanął 
również przy tablicy poświęconej Żoł-
nierzowi Polskiemu w  kościele pw. 
Ducha Świętego w  Słubicach. A  pod-
czas uroczystych obchodów tej smutnej 
rocznicy, które odbyły się pod pomni-
kiem upamiętniającym ofi ary obozu 
karnej pracy „Oderblick” w  Świecku, 
powiat słubicki reprezentowało prezy-
dium Rady Powiatu: jej szef Wiesław 
Kołosza oraz jego zastępcy: Bogdan Haj-
kowicz oraz Ryszard Chustecki, który 
w imieniu starosty odczytał okoliczno-
ściowy list. Oto jego treść:

„Pokój jest rzeczą cenną i pożądaną. 
Ale pokój, jak prawie wszystkie sprawy 
tego świata, ma swoją cenę – wysoką, 
ale wymierną. My w Polsce nie znamy 
pojęcia pokoju za wszelką cenę. Jest 
jedna tylko rzecz w  życiu ludzi, na-

rodów i  państw, która jest bezcenna: 
tą rzeczą jest honor”.To słowa ze słyn-
nego przemówienia ministra spraw 
zagranicznych Józefa Becka z  5 maja 
1939 roku. Była to polska reakcja na ze-
rwanie przez Hitlera polsko-niemiec-
kiego paktu o nieagresji i zdecydowana 
odmowa na niemieckie roszczenia 
wobec naszego kraju.

1 września 82 lata temu. Godzina 
4.34 – najpierw Tczew, potem Wieluń 
i  Westerplatte. W  ciągu kilku minut 
Polska stanęła w  ogniu. Hitler pokazał 
swą zbrodniczą twarz, rozpoczynając 
planowany podbój Europy. Dwukrotnie 
liczniejszej i  lepiej wyposażonej armii 
niemieckiej nie udało się jednak bły-
skawicznie zająć naszego kraju. Polacy 
bronili się do początku października, 
mimo że od 17 września po wkroczeniu 

na ziemie polskie Armii Czerwonej, wal-
czyliśmy na dwa fronty.

Dla nas, mieszkańców Słubic i  po-
wiatu słubickiego ważne jest, że w  wy-
niku traktatów pokojowych kończących 
drugą wojnę światową, nasze miasto 
stało się ponownie częścią Rzeczypo-
spolitej, a wśród nowych mieszkańców 
pojawili się ludzie z  różnych stron 
przedwojennej Polski, także z  utraco-
nych Kresów Wschodnich. Wspólnie 
budujemy tożsamość naszego miasta 
i  powiatu, przechowując wspomnienia 
i  pamięć o  dramatycznych dziejach 
naszej ojczyzny i  jej dawnych miesz-
kańców. Dziś pochylamy głowy przed 
poległymi, oddając również szczególną 
cześć, honor i  szacunek tym, którzy 
szczęśliwie przeżyli i nadal są wśród nas.
Dziś, kiedy nasz kraj jest wolny, musimy 

pamiętać, że nie wszystkim dane jest 
cieszyć się z owej wolności. Raz za razem 
wybuchające konfl ikty na świecie, coraz 
bardziej pogłębiający się kryzys imigra-
cyjny, a także cierpienia wielu narodów 
każą nam nie tylko zwrócić wzrok w ich 
kierunku, ale także wyciągnąć ku nim 
pomocną dłoń. Ostatnie wydarzenia 
związane z sytuacją w Afganistanie po-
kazują, że nie zawsze potrafi my zrozu-
mieć, nie zawsze potrafi my patrzeć, nie 
zawsze potrafi my nieść pomoc, zamiast 
niej oferując zasieki z drutu kolczastego. 
Czy w czasie pokoju w Europie powinno 
wysyłać się uzbrojonych żołnierzy, by 
blokowali udręczonym mężczyznom, 
kobietom i dzieciom drogę do godnego 
życia oraz biernie patrzyli na mękę tych, 
których terror i  okrucieństwo zmusiły 
do opuszczenia własnych krajów? Czy 

naprawdę chcemy takiego „powrotu do 
okopów”? Na te pytania niech każdy od-
powie sobie sam. Warto tutaj przytoczyć 
fragment przemówienia prezydenta 
Niemiec Franka Waltera Steinmeiera, 
który gościł w Warszawie dwa lata temu, 
z  okazji 80. rocznicy wybuchu drugiej 
wojny światowej:

„Nigdy więcej jedne narody nie po-
winny wywyższać się ponad inne na-
rody – ludzie nad innych ludzi, rasy 
nad inne rasy. Nigdy więcej nie może 
zabraknąć rozsądku. Nigdy więcej 
w  ramach współistnienia narodów nie 
wolno rozniecać nienawiści i egoizmu.”

Nigdy więcej wojny. 
Chwała bohaterom!

Starosta Słubicki
Leszek Bajon

Golfi ści chwycili za kije, 
by powalczyć o puchar starosty
Sportowe emocje, przyjazna atmosfera i wartościowe nagrody – tak było podczas turnieju golfowego o puchar starosty słubickiego, który 21 
sierpnia rozegrano na polu golfowym „Dębowa Polana” w Słubicach.

 Aura była wyjątkowo łaskawa dla 
trzydzieściorga zawodników z  obu 
stron Odry, którzy chwycili za kije. 
Gospodarzem i  głównym organi-
zatorem zmagań był Słubice Golf 
Club. Turniej miał charakter otwarty, 
a  rozegrano go pod egidą Polskiego 
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 wspaniały klimat – oceniali późnym 
popołudniem zawodnicy, którzy zzia-
jani, ale szczęśliwi, wracali z pola.

Starosta Leszek Bajon objął turniej 
patronatem i  dofi nansował go, a  po 
podsumowaniu rywalizacji wręczał 
nagrody, statuetki i  puchary najlep-
szym. Trofeum starosty trafi ło w ręce 
Andrzeja Dziewiałtowskiego.

Gratulujemy wszystkim zawod-
nikom i do zobaczenia za rok!

(red.)



Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 

Pandemia, ASF 
i zapobieganie zagrożeniom 
 

O aktualnej i prognozowanej 
sytuacji związanej z pande-
mią COVID-19 oraz o planach 
wspólnych działań, które 
będą podejmowane w przy-
padku wystąpienia anoma-
lii pogodowych i zagrożenia 
powodzią, rozmawiano 17 

Wraca stacjonarna, 
bezpłatna pomoc prawna
1 września w powiecie słubickim wróciło  stacjonar-
ne udzielanie bezpłatnych porad prawnych. Będzie 
je można uzyskać w niżej wymienionych punktach:

1.  SŁUBICE
Budynek starostwa, w którym znajduje się 
Wydział Komunikacji i Dróg (pokój nr 1) 
ul. Piłsudskiego 19, 69-100 Słubice
     
Usługi: nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatna mediacja.
poniedziałki od godz. 12:00 do godz. 16:00;
wtorki od godz. 8:00 do godz. 12:00;
środy od godz. 8:00 do godz. 12:00;
czwartki od godz. 11:30 do godz. 15:30;

2. RZEPIN
Miejski Dom Kultury w Rzepinie (świetlica nr 2)
ul. Słubicka 3, 69-110 Rzepin

Usługi: nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatna mediacja.
poniedziałki od godz. 8:00 do godz. 12:00;
wtorki od godz. 15:00 do godz. 19:00;
środy od godz. 15:00 do godz. 19:00;

3. CYBINKA
Budynek przy stadionie miejskim w Cybince 
ul. Dąbrowskiego 32

Usługi: nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne 
poradnictwo obywatelskie, nieodpłatna mediacja.
czwartki od godz. 14:00 do godz. 18:00
piątki od godz. 10:00 do godz.14:00 

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie jest świadczone 
w tym punkcie w każdy 1 i 3 czwartek miesiąca.

4. OŚNO LUBUSKIE
Urząd Miejski w Ośnie Lubuskim 
ul. Rynek 1, lokal nr 9

Usługi: nieodpłatna pomoc prawna
piątki od godz. 8:00 do godz. 12.00

 Uwaga! Obowiązują zapisy na wizyty do punktów. Zapisywać się można pod nu-
merem telefonu: 95 759 20 29, w poniedziałki w godzinach od 8:00 do 16:00, od 
wtorku do piątku w godzinach od 7: 30 do 15:30, a także online, pod adresem: 
np.ms.gov.pl/lubuskie/słubicki

W przypadku pogorszenia sytuacji związanej z pandemią nie jest wykluczony 
powrót do zdalnego systemu udzielania porad prawnych.

Stypendia starosty rozdane 
Poznajcie nasze orły! 

sierpnia podczas kolejnego 
posiedzenia Powiatowego 
Zespołu Zarządzania Kryzy-
sowego. Spotkanie prowa-
dził starosta Leszek Bajon. 
Poruszono także kwestię roz-
przestrzeniania się afrykań-
skiego pomoru świń.

- Jestem dumny, że mogę 
być tu z wami i pogratulo-
wać wam znakomitych wy-
ników w nauce, do której 
nie trzeba was zachęcać, 
sądząc po średniej waszych 
ocen - podkreślał 29 wrze-
śnia starosta Leszek Bajon, 
podczas wręczania stypen-
diów najlepszym uczniom 
powiatowych szkół.

Towarzyszył mu wicestarosta Ro-
bert Włodek. Podziękowano również 
nauczycielom, którzy mim o trudności 
spowodowanych pandemią przyczynili 
się w znaczny sposób do sukcesu swoich 
podopiecznych.

A oto nasza złota dziewiętnastka:

Zespół Szkół Licealnych w Słubi-
cach: Mateusz Hein, Nikola Kociołek, 
Bartosz Łyskanowski, Martyna Mierz-
wiak, Cyntia Piątek, Michaił Polakov, 
Ksawery Przywoźny, Zuzanna Szulc oraz 
Kinga Żygadło;

Centrum Kształcenia Zawodowego 
i Ustawicznego w Słubicach: Marcel 
Adamczewski, Weronika Jurys, Hubert 
Niewiński, Natalia Opszalska, Wiktoria 
Skalska oraz Weronika Śliwińska;

Uniwersyteckie Liceum Ogólno-
kształcące w Słubicach: Marietta 
Grelka, Aleksandra Kail, Iga Tarabuła 
oraz Gabriela Zając.

W imieniu starosty raz jeszcze gratu-
lujemy wszystkim stypendystom! Jeste-
ście wielcy!

(Red.)

Starosta Leszek Bajon: 

Zero tolerancji dla pijanych kierowców!
Do moich najbardziej przykrych obowiązków należy zatrzymywanie praw jazdy kie-
rowców, którzy jechali na podwójnym gazie. Niektórzy z Was zapewne sądzą, że nie 
ma się czym martwić, że to przesada, że to pewnie kilka takich przypadków rocznie... 
Otóż nie. Czas na zimny prysznic:

Tylko w ubiegłym roku zostałem zmu-
szony do odebrania 228 praw jazdy 
kierowcom z  powiatu słubickiego za 
prowadzenie pod wpływem alkoholu. 
W tym roku nie jest lepiej – mimo, że do 
jego końca jeszcze daleko, zatrzymałem 
już 175 uprawnień. I, trzeba podkreślić: 
nie za przekroczenie dozwolonej pręd-
kości (choć takich przypadków jest rów-
nież, niestety, sporo), lecz za alkohol. 

Te liczby nie tylko nie kłamią, ale 
i  szokują. Pokazują, że mimo niezli-
czonej ilości apeli, ostrzeżeń i  kam-
panii, wielu mieszkańców naszego 

powiatu ma za nic życie swoje oraz in-
nych. W dodatku nie brak kierowców, 
którzy wsiadają za kółko w  stanie 
silnego upojenia alkoholowego – 
pod koniec 2019 roku jeden z  miesz-
kańców tylko cudem nie zabił siebie 
lub któregoś z przechodniów – zatrzy-
many do kontroli, wydmuchał aż 3,5 
promila. To niechlubny rekord.

Podsumowując: widząc praktycznie 
codziennie w mediach ogrom tragedii, 
jakie są powodowane przez kierowców 
pod wpływem alkoholu, a także czując 

frustrację, żeby nie powiedzieć: wście-
kłość, gdy po raz kolejny podpisuję 
decyzję o  konfi skacie prawa jazdy, 
z całego serca przyłączam się do ogól-
nopolskiej akcji „Stop pijanym kie-
rowcom”. Jej ws pieranie rozpocznę od 
apelu, który zna chyba każdy, a jednak 
wielu lekceważy: piłeś? Zastanów się 
dwa razy, zanim wsiądziesz do auta, 
ryzykując zniszczenie życia swojego 
oraz innych.

Starosta Słubicki
Leszek Bajon
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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



 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



6

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  z t el. komórkowych.
+ 48 (22)33 00 330
(  z  tel. zagranicznych. 
   Koszt zgodnie z taryfą 
owperatora

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



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

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

Poradnictwo obywatelskie: 4 stycznia,15 
lutego, 15 marca, 12 kwietnia, 10 maja, 7 
czerwca, 5 lipca, 2 i 30 sierpnia, 13 września, 
11 października, 8 listopada, 20 grudnia.

Pomoc prawna i mediacja
ul. Dąbrowskiego 32, Cybinka

czw., 14.00-18.00

pt., 10.00-14.00



888


