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Miliony dla powiatu 
słubickiego
Koniec roku przed nami, podobnie jak kres trwającego ponad dwa lata w powiecie 
słubickim programu naprawczego. Ograniczał on możliwości inwestycyjne powiatu, 
jednak myli się ten kto sądzi, że czekaliśmy z założonymi rękoma, nic nie robiąc, bo 
przecież nie warto, bo przecież zaciskanie pasa, bo przecież i tak nie ma pieniędzy. 
Nie. Wprawdzie założenia programu naprawczego obligowały powiat do oszczę-
dzania (a powiat z tego obowiązku się wywiązał), to nie znaczy, że zadania samo-
rządu, w tym te inwestycyjne, były zagrożone. Wręcz przeciwnie. Bo od czego środki 
zewnętrzne? Dotacje? Unijne dofi nansowania? Dzięki szerokim możliwościom, które 
niosą wyżej wymienione, udało się osiągnąć naprawdę sporo. I to w różnorodnym 
zakresie, i to, powtórzmy, mimo trwającego programu naprawczego. Ale do rzeczy:

Szczęśliwego 
Nowego Roku!
Zbliżający się rok 2022 niesie wszystkim nadzieję 
na uspokojenie, życzliwość i spełnienie marzeń. 

W te piękne i jedyne w roku chwile chcemy złożyć 
najlepsze życzenia pogodnych, zdrowych 

i radosnych dni oraz szczęśliwego Nowego Roku.

Starosta Słubicki Leszek Bajon
Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Kołosza 

W NUMERZE:

„Ostatni czas to nie tylko realizacja 
programu Lubuskie 2020, ale też 
intensywne prace związane z  pla-
nowaniem kolejnej perspektywy 
fi nansowej UE, czyli programu Fun-
dusze Europejskie Województwa 
Lubuskiego 2021-2027. To nowa 
nazwa programu, który dotychczas 
znaliśmy jako Regionalny Program 
Operacyjny. Brukseli chodzi o to, aby 
podkreślić, skąd pieniądze płyną do 
regionów. Mam przekonanie, że ma 
na to wpływ również unijny scep-
tycyzm słyszalny z  ust dzisiejszych 
rządzących i  częste wprowadzanie 
opinii publicznej w  błąd…" – mówi 
Marcin Jabłoński, członek zarządu 
województwa lubuskiego nadzoru-
jący wdrażanie środków unijnych 
w regionie w rozmowie na str. 8

O programie Fundusze 
Europejskie Wojewódz-
twa Lubuskiego 2021-
2027 piszemy szczegóło-
wo na str. 5-8

Blisko 50 milionów złotych pochodzi z funduszy unijnych, z czego prawie połowa to Lubuski Regionalny 
Program Operacyjny, zaś około 10  milionów złotych to środki z budżetu państwa. 
To nie jest nasze ostatnie słowo. Przed nami kolejne pewne inwestycje: drogowe (za ponad 4,5 miliona zło-
tych), edukacyjne (za blisko 6 milionów złotych) oraz społeczne (za ponad 1 milion złotych). I wciąż szu-
kamy nowych możliwości fi nansowania ważnych dla mieszkańców przedsięwzięć – z funduszy unijnych , 
rządowych oraz dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego. A zatem wszystko przed nami!

 

• Kształcenie zawodowe – blisko 8 milionów złotych
• Infrastruktura drogowa – blisko 9 milionów złotych
• Sport – ponad 4,5 miliona złotych
• Zdrowie i szpital – blisko 30 milionów złotych

Świąteczne spotkania w powiecie
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Luty: Dotarła do nas kolejna świetna wiadomość – nasz szpital dostał prawie 800 tysięcy zło-
tych za zakup nowoczesnego i cyfrowego aparatu rentgenowskiego. To sprzęt z kolumną podło-
gową, który zapewnia niezawodne cyfrowe obrazy radiografi czne wysokiej jakości . Urządzenie 
trafi ło do lecznicy maju, w ramach programu „Lubuskie kontra wirus”, dzięki któremu zarząd 
województwa wspierał lecznice w całym regionie.

Ciąg dalszy na str. 4

Pieniądze dla mieszkańców są 
do wzięcia. Trzeba tylko wiedzieć, 
skąd i jak je brać

Słubicki szpital staje się 
lecznicą na miarę XXI wieku

Rozmowa z Leszkiem Bajonem, starostą słubickim

Trzeba przyznać, że dla szpitala w Słubicach pod wieloma względami był to dobry rok. Budowa nowego Szpi-
talnego Oddziału Ratunkowego idzie zgodnie z planem, lecznica co rusz wzbogaca się o różne, kupowane za 
środki z wielu źródeł urządzenia, a wkrótce rozpocznie się długo wyczekiwana termomodernizacja szpitala. 
Ale to nie wszystko. Zapraszamy do naszego kalendarium.

W roku 2021 powiat słubicki wciąż reali-
zował program naprawczy. Nie przeszko-
dziło to jednak w  realizacji ważnych dla 
mieszkańców przedsięwzięć…
Dokładnie. Mimo przeciwności i fi nansowych 
problemów nie załamaliśmy rąk i na tyle, ile to 
możliwe, działaliśmy. 
Inwestycje podczas trwania programu na-
prawczego? To możliwe?
Okazuje się, że tak. Przecież środków można 
szukać gdzie indziej, nie muszą one pochodzić 
wyłącznie z budżetu powiatu. Szukaliśmy pie-
niędzy na zewnątrz i w większości przypadków 
udawało się. 
Rozumiem, że ma pan na myśli konkretne 
kwoty. Co udało się zrobić za te pieniądze?
Bardzo wiele. Dzięki dotacjom nie przerwa-
liśmy budowy sali gimnastycznej przy Ze-
spole Szkół Licealnych w  Słubicach. Dzięki 
dobrej współpracy na linii powiat słubicki 
– Urząd Marszałkowski, wojewódzcy radni 
przyznali w kwietniu 1 milion złotych na do-
kończenie obiektu. Warto przypomnieć, że to 
już kolejne dofi nansowanie ze środków wo-
jewództwa – pod koniec 2018 roku tamtejsi 
radni przekazali na budowę sali 1 milion zło-
tych, zaś w  2019 roku – kolejne pół miliona. 
Liczymy więc na to, że z początkiem nowego 
roku szkolnego sala gimnastyczna będzie 
służyć uczniom i mieszkańcom.
Udało się także przenieść z  Cybinki do 
Słubic Placówkę Opiekuńczo-Wycho-
wawczą „Nasza Chata”. Nie było to tanie 
przedsięwzięcie, a jednak doszło do skutku.
Tak.  Na potrzeby przeprowadzki należało 
dostosować budynku byłego internatu słubic-
kiego „Rolniczaka” na potrzeby nowej-starej 
„Naszej Chaty”. I  znowu sięgnęliśmy po fun-
dusze zewnętrzne. I  znowu je dostaliśmy – 
samorząd województwa lubuskiego przyznał 
na ten cel 250 tysięcy złotych. To jednak nie 
wszystko, bo kolejne dofi nansowanie powiat 
słubicki otrzymał od Regionalnego Ośrodka 
Polityki Społecznej, który ze środków PFRON-
-u  przeznaczył około 40 tysięcy złotych na 
prace budowlane i  remontowe, związane 
z  dostosowaniem placówki do niezbędnych 
wymogów. Trzeba podkreślić, że starania 
o  przeniesienie „Naszej Chaty” zarekomen-
dował także wojewoda.         
A co z drogami? Po latach kierowcy docze-
kali się remontu drogi z Nowych Biskupic 
do Rzepina.
To jeden z  naszych większych projektów, 

można się nim chwalić o tyle, że udało się go 
„dopiąć” podczas trwania programu napraw-
czego. Tym razem pieniądze udało się pozyskać 
w  ramach wspólnego, polsko–niemieckiego 
projektu, którego stroną wiodącą był powiat 
słubicki, a  partnerem niemiecki powiat Odra 
– Szprewa. W sumie partnerzy otrzymali około 
5,1 miliona euro na dwie drogi: po stronie pol-
skiej był to remont niespełna 9-kilometrowego 
odcinka znanej nam wszystkim drogi, a unijne 
dofi nansowanie wynosiło ok. 1,3 miliony euro. 
Gminy Rzepin i Słubice dołożyły do inwestycji 
po milionie złotych. Natomiast nasi sąsiedzi 
doczekali się remontu drogi nr K6755, o  dłu-
gości 3,7 km. Została wyremontowana droga 
powiatowa 1254F z  Nowych Biskupic do Rze-
pina, powstała też ścieżka rowerowa z  Gajca 

do Rzepina. Poprzez przebudowę tych dróg 
znacznie poprawił się stan infrastruktury, 
a  dzięki temu zwiększona została dostępność 
transgraniczna. Przebudowane drogi mają 
istotne oddziaływanie na obszar wsparcia, 
ponieważ prowadzą nie tylko do węzłów auto-
stradowych po obu stronach Odry, stanowiąc 
alternatywę dojazdu do nich, lecz również do 
dworca kolejowego w Rzepinie, który ma duże 
znaczenie zarówno w transporcie pasażerskim, 
jak i towarowym. Nie mówiąc o niebagatelnym 
znaczeniu dla rozwoju turystyki oraz wspólną 
promocję polsko-niemieckiego pogranicza. 
Kiedyś mówiło się, że wszystkie drogi pro-
wadzą do Rzymu. A  ja dziś mówię: wszystkie 
drogi prowadzą do Europy. I to właśnie dzięki 
unijnym projektom. Takim jak ten.

Ten projekt to nie tylko drogi?
Dokładnie. W jego ramach, również z naszymi 
partnerami, przygotowaliśmy turystyczny 
folder, zawierający propozycje czterech jedno-
dniowych wycieczek (rowerowa, piesza, wodna 
i kulturowa) po powiecie słubickim i tyle samo 
po powiecie Odra-Szprewa. Każda z  wypraw 
została opracowana w  języku polskim i  nie-
mieckim, a dodatkową atrakcją jest dołączona 
do folderu mapa turystyczna obu powiatów.
Również pacjenci słubickiego szpitala nie 
mają powodu do narzekań…
Od początku tej kadencji założyłem sobie, że 
nasz szpital musi wreszcie osiągnąć poziom 
lecznicy na miarę XXI wieku. I mimo, że czas 
nie jest ku temu przychylny – prócz programu 
naprawczego doszła jeszcze pandemia COVID-
19, a szpital już drugi raz stał się placówką tzw. 
covidową, to budowa supernowoczesnego 
Szpitalnego Oddziału Ratunkowego posuwa 
się wciąż naprzód, a  w  przyszłym roku pla-
nowane jest oddanie go do użytku. To nie 
wszystko – słubicki szpital co rusz wzbogaca 
się o różne, kupowane za środki z wielu źródeł 
urządzenia, a  wkrótce rozpocznie się długo 
wyczekiwana termomodernizacja szpitala, na 
którą udało się pozyskać ze środków unijnych 
aż 5 milionów złotych.
A  co z  programem „Polski Ład”? Czy po-
wiat starał się w jego ramach o pieniądze?
Oczywiście. Złożyliśmy  trzy wnioski, z czego 
„przeszedł” jeden: powiat słubicki otrzymał 4 
250 000 zł na adaptację budynku na potrzeby 
internatu Młodzieżowego Ośrodka Socjote-
rapii w  Ośnie Lubuskim. Dwie pozostałe in-
westycje (budowa boiska wielofunkcyjnego 
dla uczniów Centrum Kształcenia Zawodo-
wego i  Ustawicznego i  Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego w  Słubicach 
i  SOSW oraz przebudowa drogi powiatowej 
z  Cybinki do Kłopotu), na dofi nansowanie 
których także złożyliśmy wnioski, odpadły 
w ramach „Polskiego Ładu”, co nie znaczy, że 
nie będziemy szukać środków gdzie indziej. 
Część jest już zapisana w przyszłorocznym bu-
dżecie powiatu, zaś resztę mamy zamiar pozy-
skać z innych źródeł. A doświadczenie, które 
zdobyliśmy podczas realizacji podobnych 
projektów pozwala mieć nadzieję, graniczącą 
z  pewnością, że uda się także z  pozostałymi 
przedsięwzięciami. Nie odpuszczamy. Wszak 
pieniądze dla mieszkańców są do wzięcia. 
Trzeba tylko wiedzieć, skąd i jak je brać.
Dziękuję. 

Styczeń: Na początku roku zarząd województwa przyjął uchwałę, zgodnie z którą szpital w Słubi-
cach mógł się starać o dofi nansowanie na termomodernizację budynku. Chodziło aż o 5 milionów 
złotych, które lecznica mogła otrzymać – uwaga – w trybie pozakonkursowym. A 10 miesięcy póź-
niej mogliśmy obwieścić: udało się! Podczas listopadowej sesji Rady Powiatu odpowiednią umowę 
podpisali: członek zarządu województwa Marcin Jabłoński, starosta Leszek Bajon oraz prezes słu-
bickiego szpitala Adam Koniuk i jego zastępczyni Magdalena Wiadomska-Łażewska.
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Marzec: Trzy supernowoczesne respiratory przyjechały do słubickiego szpitala. To prezent od Wy-
działu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego wojewody.  - Nie musimy dodawać, ile to dla nas 
znaczy. Te urządzenia pomogą naszym medykom w walce z najcięższymi przypadkami COVID-
19. Mimo, że jest to najwyższej klasy sprzęt medyczny, to mamy nadzieję, że będziemy zmuszeni 
używać go jak najrzadziej – mówili pracownicy szpitala.

Czerwiec: Kolejne setki tysięcy dla naszego szpitala. Marszałek Elżbieta Anna Polak wraz z człon-
kiem zarządu województwa Marcinem Jabłońskim odwiedziła starostwo. I  to nie z  pustymi 
rękami! Ze starostą Leszkiem Bajonem podpisała umowę na dofi nansowanie ze środków woje-
wództwa naszego szpitala. To 500 tys. zł, które przeznaczono na zakup śródoperacyjnego aparatu 
rentgenowskiego z ramieniem C.

Sierpień:  - Pandemia pokazała nam, jak ważna dla pacjentów jest dostępność do usług medycz-
nych. Stąd nasza decyzja o  uruchomieniu przy szpitalu przychodni Podstawowej Opieki Zdro-
wotnej – podkreślali: starosta Leszek Bajon oraz prezes lecznicy Adam Koniuk. A trzeba przyznać, 
że jest na co popatrzeć - świeżo wyremontowane pomieszczenia, nowoczesne gabinety, wygodna 
poczekalnia, a na ścianach piękne prace wychowanków Warsztatu Terapii Zajęciowej w Żabicach. 
Przychodnia mieści się tuż przy bramie wjazdowej do szpitala, od strony ulicy Nadodrzańskiej.

Wrzesień: Po kilkunastu miesiącach budowy nowego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego prace 
„podciągnięto” pod dach, dzięki czemu można było wieszać wiechę. A całość będzie gotowa już 
w przyszłym roku. Przypomnijmy: projekt zakłada budowę nowego SOR-u, z pełną infrastrukturą 
ratunkową. Po oddaniu do użytku oddział stanie się najnowocześniejszym tego typu obiektem 
w  regionie. Będzie też stanowił idealną bazę ratunkową dla sąsiadów z  Niemiec, którzy na po-
trzeby swoich pacjentów będą mogli wykorzystywać zarówno zasoby szpitalne, jak i  lądowisko 
dla śmigłowców medycznych. Jego budowa także idzie zgodnie z planem, a będzie ono spełniać 
wszystkie rygorystyczne wymogi. Wartość inwestycji to prawie 16 milionów złotych, z czego dofi -
nansowanie ze środków unijnych oraz Ministerstwa Zdrowia to 8,5 miliona złotych.

Słubicki szpital staje się 
lecznicą na miarę XXI wieku

Mniej więcej w tym samym czasie wicemarszałek województwa Łukasz Porycki podpisał z za-
rządem naszego szpitala umowę o dofi nansowanie projektu „Sprawni w pracy, sprawni w życiu”. 
Jego wartość to 961 538,46 zł, z czego 817 307,69 zł to środki unijne. Głównymi celami projektu 
są profi laktyka i rehabilitacja zdrowotna mieszkańców województwa lubuskiego (w szczególności 
powiatu słubickiego) - osób pracujących i powracających do pracy.

Listopad: Pod murami szpitala zaparkował pachnący nowością ambulans. - Ten pojazd wraz ze 
znajdującym się w nim sprzętem znacznie usprawni naszą pracę, jaką jest ratowanie zdrowia i 
życia ludzkiego – nie kryli radości ratownicy. I trudno się dziwić: nowa karetka naprawdę robi wra-
żenie, w dodatku jest wyposażona w całe mnóstwo nowoczesnego sprzętu, niezbędnego podczas 
codziennej pracy medyków. Pojazd kosztował ponad 640 tysięcy złotych, z czego 520 tysięcy prze-
kazało Ministerstwo Zdrowia, w ramach jednego z projektów.

Dokończenie ze str. 3
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Podsumowanie konsultacji społecznych 
projektu programu Fundusze Europejskie 
Województwa Lubuskiego 2021-2027

19 listopada 2021 r. zakończyły się 
konsultacje społeczne projektu 
programu Fundusze Europejskie 
Województwa Lubuskiego 2021-
2027 (FEWL 21-27).

Kluczowym     elementem     wdrażania     Funduszy   jest   
zasada     partnerstwa,     której    podstawę stanowi podejście 
oparte na współpracy z  udziałem władz regionalnych, lokal-
nych i miejskich oraz innych instytucji publicznych, społeczeń-
stwa obywatelskiego, partnerów gospodarczych i  społecznych 
oraz organizacji badawczych i  uniwersytetów.  Projekt pro-
gramu Fundusze Europejskie Województwa Lubuskiego 2021 
-2027 został przyjęty przez Zarząd Województwa Lubuskiego 

w dniu 5 października 2021 r. W pracach nad pierwszym pro-
jektem Programu wykorzystano diagnozę i wyzwania sformu-
łowane na poziomie Strategii oraz wyniki badań ewaluacyjnych 
dla Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.  
W przypadku wyboru poszczególnych celów szczegółowych IZ 
nie miała pełnej dowolności, ponieważ wynikają one wprost 
z  rozporządzenia ogólnego KE 2021/1060 dla perspektywy fi -
nansowej 2021-2027 i nie podlegają one uzgodnieniom. Dodat-
kowo zakres możliwych do realizacji przedsięwzięć ograniczają 
zapisy tzw. linii demarkacyjnej (podziału wsparcia pomiędzy 
programy regionalne i  krajowe). Linię demarkacyjną opraco-
wało Ministerstwo Funduszy i  Polityki Rozwoju. Konsultacje 
społeczne stanowiły wypełnienie zapisów Ustawy o  zasadach 
prowadzenia polityki rozwoju. Jest to pierwszy, szeroki etap za-
angażowania partnerów społecznych i gospodarczych w debatę 
nad kształtem nowego programu regionalnego.   Konsultacje 
społeczne trwały od 6 października 2021 r. do 19 listopada 2021 
r. W trakcie konsultacji odbyły się spotkania z mieszkańcami re-
gionu, parlamentarzystami, władzami regionalnym, lokalnymi 
i miejskimi oraz innymi instytucjami publicznymi, partnerami 
gospodarczymi i społecznymi, a także właściwymi podmiotami 
reprezentującymi społeczeństwo obywatelskie, takimi jak part-
nerzy działający na rzecz środowiska, organizacje pozarządowe, 
oraz podmioty odpowiedzialne za promowanie włączenia spo-
łecznego, praw podstawowych, praw osób z  niepełnospraw-
nościami, równouprawnienia płci i  niedyskryminacji oraz 
organizacjami badawczymi i   naukowymi. Były to spotkania 
otwarte dla wszystkich zainteresowanych kształtem i zakresem 
programu regionalnego. Spotkania odbyły się w Zielonej Górze, 
Gorzowie Wielkopolskim i  Świebodzinie. Projekt FEWL 21-27 
był konsultowany na posiedzeniu Komitetu Monitorującego 
Regionalny Program Operacyjny –  Lubuskie 2020, w  trakcie 
wspólnego posiedzenia Rady ds. Rozwoju Województwa Lubu-
skiego oraz Lubuskiej Rady Samorządowej, a także podczas po-
siedzenia zewnętrznego Zespołu konsultacyjno-doradczego ds. 
Regionalnego Programu na lata 2021 – 2027 skupiającego sze-
rokie gremium przedstawicieli partnerów społeczno-gospodar-
czych.  Głównym źródłem uwag, opinii, komentarzy i propozycji 
zmiany zapisów projektu programu był formularz konsulta-
cyjny, który był dostępny na stronie internetowej  RPO-L2020.  
Debatę publiczną nad projektem programu przeprowadzono 
w celu pozyskania uwag i wniosków dotyczących jego zapisów 
od jednostek samorządu terytorialnego oraz szeroko rozu-
mianych partnerów społecznych, gospodarczych, organizacji 

pozarządowych oraz mieszkańców województwa lubuskiego 
zainteresowanych kształtem programu regionalnego na per-
spektywę fi nansową UE na lata 2021-2027.  W trakcie konsultacji 
do IZ wpłynęło ponad 314 uwag, pytań i wątpliwości (w niektó-
rych przypadkach uwagi poruszały kilka tematów). W części te 
same uwagi były zgłaszane przez różne podmioty. Wszystkie 
zgłoszone uwagi zostały przeanalizowane przez Zarząd Woje-
wództwa Lubuskiego.   

Wyniki prac nad zgłoszonymi uwagami zostały ujęte zbiorczo 
w tabeli zawierającej również odniesienia IZ. W większości przy-
padków postulowano o uzupełnienie treści projektu programu 
o dodatkowe zapisy, włączenie kolejnych benefi cjentów, rozsze-
rzenie grupy docelowej, do której będzie kierowane wsparcie, 
czy poszerzenie zakresu wsparcia. Pojawiały się również propo-
zycje przeformułowania treści zapisów programu. 

Rozkład uwag do projektu wg kategorii 
podmiotów je zgłaszających (%)

Rozkład uwag do projektu wg kategorii 
podmiotów je zgłaszających (%)
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Organy centralne / Lubuskie Urząd Wojewódzki / Lasy Państwowe / PSP Uwagi rozpatrzone pozytywnie (uwagi uwzględnione, uwagi częściowo 
uwzględnione, uwagi, które konsumują dotychczasowe zapisy - postulaty, 
których realizacja jest możliwa w oparciu o zaproponowane zapisy programu)

Przedsiębiorstwa Uwagi nieuwzględnione

Organizacje pozarządowe i organizacje społeczne Uwagi będą rozpatrywane w dalszych pracach

JST i jednostki podległe (w tym ZDW, szpitale), Radni Sejmiku 
Województwa Lubuskiego

IOB / uczelnie / instytucje fi nansowe Uwagi nie wpływają na treść programu

Pozostali uczestnicy konsultacji - osoby fi zyczne Uwagi o charakterze zapytania
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Nowy rok – nowe unijne rozdanie
rozmowa z Marcinem Jabłońskim, 
Członkiem Zarządu Województwa 
Lubuskiego nadzorującym wdraża-
nie środków unijnych w regionie. 
Zarówno kończący się rok, jak i nadchodzący rok 2022 to 
chyba bardzo ważny czas jeśli chodzi o Fundusze Unijne…
Zgadza się. Kończący się rok 2021 wiąże się z podsumowaniem 
wsparcia Programu Lubuskie 2020. Nasz region miał w ramach 
niego do wydania ponad 900 milionów euro. To inwestycje 
związane z  edukacją, zdrowiem, walką z  wykluczeniem spo-
łecznym, gospodarką niskoemisyjną czy innowacjami w gospo-
darce. Efekty wydatkowania tych pieniędzy widać właściwie 
w każdym zakątku województwa. Zakontraktowaliśmy już 90% 
tych środków – to ponad 3,6 miliarda złotych. Łącznie podpi-
sanych jest ponad 1200 umów na realizację projektów. Trwają 
też jeszcze ostatnie konkursy i  wciąż jeszcze podpisywane są 
nowe umowy. W przedświątecznym tygodniu, na kwotę kilku-
dziesięciu milionów złotych, umowy podpisali kolejni lubuscy 
przedsiębiorcy. Głównie dotyczyły one obszaru innowacji, co 
mnie osobiście tym bardziej cieszy.
A co nas czeka w 2022 roku?
Ostatni czas to nie tylko realizacja programu Lubuskie 2020, 
ale też intensywne prace związane z  planowaniem kolejnej 
perspektywy fi nansowej UE, czyli programu Fundusze Euro-
pejskie Województwa Lubuskiego 2021-2027. To nowa nazwa 
programu, który dotychczas znaliśmy jako Regionalny Program 
Operacyjny. Brukseli chodzi o to, aby podkreślić, skąd pieniądze 
płyną do regionów. Mam przekonanie, że ma na to wpływ rów-
nież unijny sceptycyzm słyszalny z ust dzisiejszych rządzących 
i częste wprowadzanie opinii publicznej w błąd… 
Unia Europejska na nowy okres określiła pięć nowych celów 
Programu, w oparciu o które został zbudowany. Planowana war-
tość alokacji wynosi około 861 mln euro. Jesteśmy już po szero-
kich konsultacjach społecznych z  udziałem samorządowców, 
przedstawicieli JST, przedsiębiorców oraz organizacji pozarzą-
dowych. Otrzymane w trakcie tych spotkań uwagi są przez nas 
analizowane. Pandemia niestety nieco wydłużyła prace nad 
programem, jednak robimy wszystko aby pierwsze konkursy 
mogły być ogłoszone w 2022 r. 
Czy możemy jako region być zadowoleni z  kwoty, która 
przypadła dla lubuskiego w nowej perspektywie?
Fundusze Europejskie Województwa Lubuskiego 2021-2027 
stanowi zbiór kompromisów i reakcji na rozmaite unijne doku-
menty, budowany jest w ramach przyjętych strategii i kierunków 
przyjętych w polityce krajowej . Zarząd regionu ma oczywiście 
własne zdanie na temat podziału tych środków między regiony, 
stąd przekazanie uwag Komisji Europejskiej. Oparcie dystry-
bucji euro na nieczytelnym i  niesprawiedliwym algorytmie 
sprawia, że region lubuski nie otrzymał pieniądzy, które mu się 
należały. Gdyby do przeliczenia pieniędzy z Brukseli użyto sta-
rego algorytmu, do regionu trafi łoby 120 mln zł więcej. Wygląda 
to trochę tak, jakby najpierw rządzący podzielili pieniądze, a do-
piero później dopasowywano do tego metodologię.
Czy można mówić o  większych zmianach w  udzielaniu 
wsparcia unijnego w nadchodzących latach?
W kontekście podziału unijnych pieniędzy, podczas konsultacji 
społecznych projektu nowego programu zwracałem uwagę na 
to, aby samorządy skuteczniej sięgały również o środki unijne 
dystrybuowane w  sposób centralny. Wiele z  nich posiada już 
duże doświadczenie w aplikowaniu. Trzeba starać się to wyko-
rzystywać. To będzie wartość dodana, stanowiąca odciążenie dla 
budżetu programu regionalnego. Projekt programu FEWL 2021-
2027 został tak skonstruowany, aby zachować też elastyczność 

w późniejszej jego realizacji. Wydarzenia ostatnich lat, również 
te związane z pandemią pokazują, że sytuacja społeczna i gospo-
darcza potrafi  zmieniać się dynamicznie. Podział pieniędzy na 
poszczególne cele programu wynika w dużej mierze z uwarun-
kowań stawianych przez Komisję Europejską oraz z przeprowa-
dzonych w regionie badań i analiz. Duży nacisk położony będzie 
głównie na wsparcie działań związanych z klimatem i ochroną 
środowiska. Ponadto zabezpieczamy spore środki na dalsze 
wspieranie takich obszarów, jak: gospodarka, transport, rynek 
pracy, edukacja i zdrowie.
Jakie „unijne” życzenia skierowałby Pan do Lubuszan na 
2022 rok?

Życzę wszystkim Lubuszanom, aby mieli jeszcze więcej okazji 
do czerpania korzyści i zadowolenia z bycia członkiem europej-
skiej wspólnoty. Aby zmiany zachodzące w naszych małych oj-
czyznach dawały powód do dumy z bycia Lubuszaninem. 
Niestety wielu z nas zapomina o fakcie , iż środki unijne odgry-
wają ogromną rolę w stymulowaniu lokalnej gospodarki. Często 
łączą się one z powstaniem nowych miejsc pracy i wzrostem dy-
namiki usług. Nie mam żadnych wątpliwości, że będą one od-
grywać w najbliższym czasie również dużą rolę w walce z wciąż 
rosnącą w kraju infl acją.

Dziękuję za rozmowę.

O przyszłości samorządów
przez pryzmat unijnych funduszy
Takiej uroczystości jeszcze nie było – byli i obecni samorządowcy z całego powiatu spotkali się z inicjatywy 
starosty, by podsumować pierwszą połowę bieżącej kadencji samorządu

- Dziś spotykają się w  jednym miejscu 
wszyscy, dla których „samorząd” i  „miesz-
kańcy” to nie tylko puste słowa – mówił 4 
listopada starosta Leszek Bajon, podczas 
zorganizowanej przez siebie uroczystości 
z  okazji minionego niedawno półmetku 
obecnej kadencji samorządowej. Starosta 
zaprosił na spotkanie szefów oraz radnych 
wszystkich gmin powiatu słubickiego, nie 
zabrakło także radnych wojewódzkich i  po-
wiatowych, byłych burmistrzów oraz ludzi 
nauki – głos zabrał prof. dr hab. Tadeusz 
Wallas, przedstawiając rys historyczny Col-
legium Polonicum, z  okazji 30-lecia utwo-
rzenia uczelni. Zdrowie i oświata – to tematy, 
których waga jest nie do przecenienia. I  to 
właśnie wokół nich toczyła się dalsza część 
uroczystości. I  tak, prezes i  wiceprezes słu-
bickiego szpitala opowiedzieli nie tylko 
o tym, co w ostatnim czasie działo się w lecz-

nicy, lecz także o  planach na kolejne lata. 
A te, trzeba przyznać, robią wrażenie. 
Jeśli chodzi o powiatową oświatę, nie można 
było nie wspomnieć o  wielomilionowym 
projekcie „Modernizacja kształcenia zawodo-
wego w powiecie słubickim”, co szczegółowo 
zrobiły: dyrektorka Centrum Kształcenia 
Zawodowego i  Ustawicznego Małgorzata 
Kościńska oraz główny specjalista ds. koordy-
nacji projektów w starostwie Sylwia Cor. 
Spotkanie podsumował członek zarządu wo-
jewództwa Marcin Jabłoński, który opowie-
dział o  możliwościach, jakie niosą za sobą 
unijne fundusze, podając także przykłady już 
zrealizowanych za nie zadań na terenie na-
szego powiatu.Po części ofi cjalnej przyszedł 
czas na luźne rozmowy kuluarowe, przy po-
częstunku. Dziękujemy wszystkim za przy-
bycie, mając nadzieję na kolejne podobne 
spotkania, w równie zacnym gronie!

Przypomnijmy: idea powstania Młodzieżo-
wego Ośrodka Socjoterapii w Ośnie Lubuskim 
narodziła się w 2016 roku. Od tego czasu sta-
rosta, przewodniczący Rady Powiatu oraz 
członkowie zarządu powiatu uczestniczyli 
w  wielu spotkaniach z  marszałkiem woje-
wództwa, nauczycielami, kuratorium oświaty, 
ośniańskimi i  powiatowymi radnymi oraz 
mieszkańcami Ośna – zdecydowana więk-
szość była za utworzeniem nowej placówki 
i wskazywała na konieczność jej powstania.
Kolejnym ważnym etapem było podjęcie 
przez powiatowych radnych uchwały 
w  sprawie utworzenia MOS w  Ośnie Lu-
buskim. Stało się to 28 lutego 2017 roku. 

Przyszłość MOS 
w różowych barwach
W październiku ogłoszono decyzję, zgodnie z którą powiat 
słubicki otrzymał 4 250 000 zł z Rządowego Funduszu „Polski 
Ład”. Kwota ta będzie przeznaczona na remont budynków 
należących do Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ośnie 
Lubuskim. Czym jest MOS, jakie ma zadania i dlaczego tak 
bardzo potrzebuje funduszy na prace remontowe.

Latem trwał remont jednego ze skrzydeł 
internatu, wymieniono też okna zarówno 
tam, jak i  w  budynku głównym. Placówka 
rozpoczęła funkcjonowanie kilka miesięcy 
później, we wrześniu – wtedy też ruszyło 
stopniowe wygaszanie tamtejszego Zespołu 
Szkół Ekonomicznych. 4 maja 2017 roku 
rozpoczęto rekrutację na nowy rok szkolny 
2017/2018. W  związku z  wprowadzeniem 
nowej reformy edukacji, Młodzieżowy 
Ośrodek Socjoterapii w Ośnie Lubuskim stał 
się od września 2017 roku placówką umożli-
wiającą kontynuowanie nauki do VIII klasy 
szkoły podstawowej (zaczynając od klasy V). 
Co ważne, nabór trwa tutaj cały rok. 

- Głównym zadaniem Ośrodka jest prowa-
dzenie wszechstronnych działań wychowaw-
czych i  edukacyjnych, udzielanie wsparcia 
w  ramach pomocy psychologicznej i  peda-
gogicznej, a  także pracy z  rodziną. Celem 
tych oddziaływań jest readaptacja społeczna 
naszych wychowanków oraz przygotowanie 
ich do samodzielnego funkcjonowania po 
opuszczeniu placówki – mówi dyrektorka 
MOS-u Jolanta Kawecka-Smalec.
Ośrodek jest placówką całodobową, składa się 
ze szkoły oraz internatu, które ulokowane są 
w jednym budynku. Nieopodal stoi sala gimna-
styczna, którą także czeka wkrótce generalny 
remont. W  placówce znajduje się 30 miejsc 

(obecnie zajętych jest 28), każdy pokój posiada 
własną łazienkę, co gwarantuje komfortowe 
warunki pobytu. Wychowankowie są objęci rze-
telną i profesjonalną pomocą, a przy wsparciu 
swoich opiekunów realizują różnorodne pro-
jekty. Oddziały klasowe liczą maksymalnie 10 
osób (choć może być ich 16), natomiast w  in-
ternacie, dziewczęta i chłopcy przypisani są do 
grup wychowawczych liczących maksymalnie 
12 wychowanków. Warto podkreślić, że w  do-
tychczasowej, czteroletniej historii placówki, 
jej mury opuściła blisko setka podopiecznych. 
Dodajmy, że gdy remont, zwłaszcza skrzydła 
internatu, dojdzie do skutku, Ośrodek będzie 
mógł przyjąć niemal dwukrotnie więcej dzieci.
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W uczniów i nauczycieli zawsze 
warto inwestować
Rozmowa z Robertem Włodkiem, wicestarostą słubickim
Szkolnictwo ponadpodstawowe to jedno 
z  najważniejszych zadań ustawowych sa-
morządu powiatowego. Co udało się w  tej 
dziedzinie zmienić, co poprawić przez trzy 
lata tej kadencji?
Szkolnictwo średnie to wyzwanie, jego spe-
cyfi ka musi się ciągle zmieniać, a  raczej do-
stosowywać do zmian naszej rzeczywistości, 
tej europejskiej, krajowej, ale też regionalnej 
i lokalnej. Musimy przecież kształcić młodzież 
w zawodach, w których nasi absolwenci znajdą 
satysfakcjonujące ich zatrudnienie. Musimy 
odpowiadać na potrzeby rynku pracy. 
Dlatego naszym najważniejszym zadaniem 
było dostosowanie struktury naszych szkół 
średnich do tej zmieniającej się rzeczywistości. 
Zdecydowaliśmy się na połączenie dwóch ze-
społów szkół, obu o charakterze zawodowym, 
placówek, które mieściły się obok siebie, po 
dwóch stronach jednej ulicy. 
Stworzyliśmy więc duże Centrum Kształcenia 
Zawodowego i  Ustawicznego. Właśnie po to, 
by nasza oferta kształcenia jeszcze bardziej od-
powiadała potrzebom mieszkańców. Chcemy 
też w dużo większym zakresie współpracować 
z  lokalnymi fi rmami, także tymi funkcjonu-
jącymi na Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej 
Strefi e Ekonomicznej. Chcemy postawić na 
kursy i szkolenia nie tylko dla naszych uczniów, 
ale też dla wszystkich mieszkańców. 
Zadanie trudne, ale proces rozpoczęty. Dlatego 
jestem optymistą. 
Niezmiernie pomocne są tu środki zewnętrzne, 
które – kolokwialnie rzecz nazywając – wpa-
kowujemy w  nasze szkoły. Mówię tu głównie 
o programie „Modernizacja kształcenia zawo-
dowego w Powiecie Słubickim”. 

No właśnie. To projekt fi nansowany z Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego. Mógłby 
Pan opowiedzieć o  zakresie wsparcia? Co 
dokładnie udało się dzięki tym funduszom 
zmienić w słubickich szkołach?
Projekt jeszcze trwa, a  właściwie został 
przedłużony do końca kwietnia 2023 roku. 
Wsparcie z EFS wynosi ponad 7 milionów zło-
tych, powiat, ze środków własnych, dołożył pół 
miliona złotych. 
W  programie tym bierze udział kilkudzie-
sięciu naszych nauczycieli oraz prawie 800 
uczniów. Jego głównym zadaniem jest wzmoc-
nienie kompetencji i kwalifi kacji zawodowych 
uczniów i  nauczycieli. Ogromne pieniądze 
wydane zostały także na doposażenie bazy dy-
daktycznej. Z tych środków fi nansujemy także 
doradztwo zawodowe. 
W  kwalifi kacje uczniów i  nauczycieli zawsze 
warto inwestować, bo to inwestycja w  przy-
szłość. Ale wymiernym, takim namacalnym 
efektem tego projektu będą wyremontowane 
pomieszczenia, nowe meble, nowy sprzęt 
komputerowy, pomoce dydaktyczne. Dość 
wspomnieć tu o  zupełnie nowych pracow-
niach, z których już dziś korzystają uczniowie 
kształcący się w  różnych zawodach. „Moder-
nizacja kształcenia zawodowego” powoli się 
kończy, ale już myślimy o nowym programie. 
O  nowej „modernizacji”, którą będzie można 
sfi nansować z pieniędzy pozyskanych z nowej 
perspektywy fi nansowej Unii Europejskiej. 
Dziś mogę powiedzieć, że już się do tego przy-
gotowujemy, już uczestniczymy w rozmowach 
o  przyszłym kształcie tego projektu i  bardzo 
chcielibyśmy, tu w Słubicach, na bazie dawnej 
„Samochodówki” rozwijać elektromobilność. 

A  jakie są dziś potrzeby infrastrukturalne 
słubickich szkół średnich? 
Olbrzymie. Po prostu ogromne. Brakuje nam 
obiektów sportowych, mamy problem z  ter-
momodernizacją obiektów, chcemy dokonać 
zmian w  systemie ich ogrzewania. Wyzwania 
w  tym zakresie mógłbym wymieniać długo. 
I muszę powiedzieć, że olbrzymie nadzieje wią-
żemy z możliwościami wynikającymi z nowej 

perspektywy fi nansowej Unii Europejskiej. 
Ale coś udało się już zrobić?
Pewnie. Kończymy budowę sali gimnastycznej 
przy słubickim ogólniaku. To inwestycja chyba 
najbardziej potrzebna, bo do dziś uczniowie LO 
ćwiczyli w starej stajni, której dach łatany był 
już tyle razy, że aż trudno to spamiętać. 
Ta inwestycja to oczko w głowie pani dyrektor 
Marii Jaworskiej, walczyła o  nią przez długie 

lata i wszystko wskazuje na to, że za kilka mie-
sięcy uda się to marzenie spełnić, a uczniowie 
liceum będą uprawiać sport w  warunkach 
godnych XXI wieku. Nareszcie. Nie można 
nie wspomnieć tu o  środkach zewnętrznych, 
które udało nam się pozyskać na budowę tej 
sali. Głównie z  urzędu marszałkowskiego 
w  Zielonej Górze. Województwo Lubuskie 
wsparło tę inwestycję łączną kwotą 2,5 miliona 
złotych. Uważam, że bez tej dotacji naszemu 
powiatowi nie udałoby się skończyć budowy 
w  takim czasie. Za to właśnie radnym woje-
wódzkim i  całemu zarządowi województwa 
jesteśmy bardzo wdzięczni. Warto też dodać, 
że budowę sali gimnastycznej przy liceum 
wparł także polski rząd, kwotą niespełna 700 
tysięcy złotych, którą udało nam się pozyskać 
z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych.
Są też dużo mniejsze inwestycje, ale wcale nie 
mniej ważne. Internat przy CKZiU, w  którym 
mieści się szkoła dla dzieci z niepełnosprawno-
ściami, dostosowaliśmy w końcu do wymogów 
przeciwpożarowych. Podobnie z  budynkiem, 
w którym mieści się Liceum Ogólnokształcące. 
Warto w tym miejscu wspomnieć, że do inter-
natu przy CKZiU przenieśliśmy Naszą Chatę, 
czyli powiatowy dom dziecka. Mieści się on dzi-
siaj w pięknym obiekcie. Na ten cel także uzy-
skaliśmy wsparcie z województwa lubuskiego: 
250 tysięcy na kompleksowy remont pomiesz-
czeń, kolejne prawie 40 tysięcy z PFRON-u na 
remont łazienek i  wymianę części podłóg. 
Dzięki tym środkom dzieci z  Naszej Chaty 
mieszkają się w  zupełnie nowym, naprawdę 
pięknym domu. Zakończyliśmy właśnie re-
alizację projektu „Good Time! Nowy wymiar 
edukacji”, który realizowaliśmy w  naszych 
szkołach wspólnie z  partnerem niemieckim. 
Jego głównym celem była poprawa efektyw-
ności kształcenia zawodowego w  szkołach 
i powiązanie go z lokalnym rynkiem pracy. Po-
zyskane w ramach tego programu bezzwrotne 
środki zewnętrzne wykorzystaliśmy na rozwój 
polsko-niemieckiej sieci współpracy na rzecz 
kształcenia zawodowego właśnie. 
A  jest szansa na wykorzystanie innych 
środków zewnętrznych dla słubickich szkół 
średnich?

Jasne. Nie czekamy z założonymi rękoma, tylko 
aplikujemy o środki z każdej możliwej strony, 
z każdego programu. 
W  ramach rządowego programu „Polski Ład” 
chcemy dokonać kompleksowego remontu 
jednego skrzydła Młodzieżowego Ośrodka 
Socjoterapii w  Ośnie Lubuskim. To ogromne 
zadanie inwestycyjne o  wartości 5 milionów 
złotych. Dzięki tym środkom uda się – mam 
nadzieję – znacząco zwiększyć ilość miejsc 
w  internacie tej placówki. Wierzę, że to nie 
ostatnie pieniądze, które zainwestujemy w in-
frastrukturę pięknego, historycznego gmachu 
w Ośnie. Ale kolejne projekty edukacyjne two-
rzone są w  starostwie cały czas. Dość wspo-
mnieć tu o dwóch zupełnie nowych.
Aplikujemy o  środki z  projektu „Dostępna 
szkoła”, który powstał z  myślą o  szkołach 
podstawowych wymagających poprawy sze-
roko rozumianej dostępności. Chcemy nim 
objąć dwie nasze placówki: Specjalny Ośrodek 
Szkolno-Wychowawczy i  Młodzieżowy 
Ośrodek Socjoterapii w Ośnie Lubuskim. 
Ten projekt realizowany jest przez Fundację 
Fundusz Współpracy i  Fundację Instytut Roz-
woju Regionalnego, w ramach Programu Ope-
racyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
W drugiej połowie października otrzymaliśmy 
pozytywną ocenę naszego wniosku wstęp-
nego. Obecnie jesteśmy w trakcie opracowania 
audytu dostępności dla SOSW i MOS. Na jego 
podstawie, już za chwilę, będziemy składali 
wniosek właściwy.
Jesteśmy też po pozytywnej ocenie formalnej 
wniosku o pocovidowe wsparcie uczniów słu-
bickiego liceum ogólnokształcącego. Główny 
nacisk chcemy tu położyć na wsparcie psy-
chologiczne (indywidualne i  grupowe) dla 
młodzieży, a  także na wsparcie szkoleniowe 
dla nauczycieli, którzy pracują z  uczniami 
dotkniętymi emocjonalnymi skutkami pan-
demii. W ramach tego projektu chcemy także 
wyposażyć naszą Poradnię Psychologiczno-Pe-
dagogiczną w niezbędne do diagnozy uczniów 
materiały dydaktyczne. Wartość tego projektu 
to prawie 250 tysięcy złotych.
Jest się więc czym zajmować…
W  trakcie spotkania naszego zespołu projek-

towego usłyszałem ostatnio, że niedługo bę-
dziemy mieli „projektową klęskę urodzaju”. 
Coś w tym jest, bo tych projektów, kończących 
się, realizowanych i  planowanych jest na-
prawdę sporo. I to z pewnością cieszy. Ale po-
trzeb w naszych szkołach jest jeszcze więcej. 
Przed nami sporo czasu, więc i dalszych planów 
nie brakuje. Bardzo chcemy zrealizować obiet-
nicę złożoną uczniom i  mieszkańcom jeszcze 
w  zeszłej kadencji samorządu i  wybudować 
kompleks boisk przy „Rolniczaku” i SOSW. 
Potrzeba tej inwestycji jest dla nas oczywista. 
Na to zadanie będziemy także szukać środków 
zewnętrznych, ale już dziś możemy powiedzieć, 
że w budżecie powiatu na 2021 rok zarezerwo-
waliśmy 100 tysięcy złotych na przygotowanie 
dokumentacji projektowej. Mam więc wielką 
nadzieję, że możemy powiedzieć – zaczynamy 
budować boisko!
A  najbliższa przyszłość? Czy w  Nowy Rok 
wejdziecie z nowym projektem?
Mam taką nadzieję. Wszystko wskazuje na to, 
że za chwilę podpiszemy umowę na dotację 
z  Europejskiego Funduszu Społecznego na 
utworzenie instytucji, którą nazwaliśmy „Zie-
lona Przystań Powiatu”. 

Ten projekt nie dotyczy naszych szkół, ale 
tworzy nową jakość pomocy społecznej w po-
wiecie słubickim. „Przystań” będzie się znaj-
dować w  Cybince, w  pięknie usytuowanym, 
trzykondygnacyjnym obiekcie. Powstanie 
w nim Powiatowe Centrum Usług Społecznych 
oraz Dzienny Dom Pobytu dla osób i rodzin za-
grożonych wykluczeniem społecznym. Stwo-
rzymy tu także Powiatową Akademię Rozwoju 
Umiejętności, w  której oferować będziemy 
różne formy aktywności, głównie dla dzieci 
i młodzieży z powiatu słubickiego. Wartość ca-
łego projektu przekracza milion złotych. 
Ten obiekt w Cybince ma wielkie możliwości, 
dlatego mamy nadzieję, że „Zielona Przy-
stań Powiatu” będzie jedynie początkiem, 
pierwszym pomysłem na kompleksowe jego 
zagospodarowanie na cele społeczne dla 
mieszkańców naszego powiatu. 
Dziękuję.

Zdjęcia uczniów wykonano podczas realizacji 
warsztatów i kursów zawodowych w projekcie 
„Modernizacja kształcenia zawodowego 
w  powiecie słubickim" współfi nansowanym 
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ra-
mach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Lubuskie 2020. 
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Podsumowaliśmy projekt, który łączył

„Nasza Chata” 
przeniosła się do Słubic
Na początku roku w budynku byłego internatu słu-
bickiego „Rolniczaka” trwały ostatnie prace remon-
towe. Wszystko po to, by dzieci, które kilka miesięcy 
później tu zamieszkały, miały komfortowe warunki.

 W październiku podsu-
mowano duży polsko-
-niemieckiego projekt, 
który powiat słubicki 
realizował z powiatem 
Odra-Szprewa. 
Przypomnijmy: w  jego ramach remontu do-
czekały się dwie drogi, leżące w  obu powia-
tach: u nas była to droga z Nowych Biskupic 
do Rzepina (swojego wsparcia udzieliły rów-
nież gminy: Słubice i Rzepin), zaś nasi sąsiedzi 
zmodernizowali odcinek biegnący nieopodal 
powstającej fabryki Tesli (więcej w rozmowie 
ze starostą Leszkiem Bajonem na str. 3).
Projekt to nie tylko remonty dróg. Dzięki 
niemu przygotowano dwujęzyczny folder 
turystyczny „Niezapomniane wyprawy po 
obu stronach Odry”, zawierający propo-
zycje czterech jednodniowych wycieczek 
(rowerowa, piesza, wodna i  kulturowa) po 

powiecie słubickim i  tyle samo po powiecie 
Odra-Szprewa. Każda z wypraw została opra-
cowana w  języku polskim i  niemieckim, 
a  dodatkową atrakcją jest dołączona do fol-
deru mapa turystyczna obu powiatów. 
- Ten projekt pokazał, że w obu naszych part-
nerskich powiatach są ludzie, którzy wyznają 

zasady dialogu, zamiast monologu. I oto efekty 
– mówił starosta Leszek Bajon na zamku w Be-
eskow, podczas rozmowy z  wicestarostą po-

wiatu Odra-Szprewa Saschą Gehmem. Nasz 
partner nie ukrywał, że liczy na kolejne, po-
dobne przedsięwzięcia. My również!

W 2020 roku zarząd powiatu podjął uchwałę 
w  sprawie działań zmierzających do prze-
niesienia Placówki Opiekuńczo-Wycho-
wawczej „Nasza Chata” z  Cybinki do Słubic. 
Samorząd województwa lubuskiego przy-
znał 250 tysięcy złotych na dostosowanie 
budynku byłego internatu. Kolejne dofi nan-
sowanie powiat słubicki otrzymał od Regio-
nalnego Ośrodka Polityki Społecznej, który 
ze środków PFRON-u  przeznaczył około 40 
tysięcy złotych na prace budowlane i  re-
montowe, związane z  dostosowaniem pla-

cówki do niezbędnych wymogów. Starania 
o  przeniesienie „Naszej Chaty” zarekomen-
dował także wojewoda. – Zmiana lokalizacji 
placówki umożliwi szerszy dostęp do infra-
struktury edukacyjnej, kulturalnej, spor-
towo–rekreacyjnej oraz instytucji ochrony 
zdrowia. Nowa lokalizacja poprawi również 
dostępność dla rodzin dzieci umieszczonych 
w placówce – można było przeczytać w opinii 
wojewody. Cały proces zakończył się 20 maja, 
kiedy w nowej-starej „Naszej Chacie” zamiesz-
kało trzynaścioro dzieci.

Sala gimnastyczna 
na ostatniej prostej

Niedawno zajrzeliśmy z aparatem 
na plac budowy. Mimo, że budo-
wa sali wciąż trwa, to już teraz 
obiekt, zarówno w środku jak i na 
zewnątrz, coraz bardziej nabiera 
kształtów.
12 kwietnia podczas sesji sejmiku woje-
wództwa radni przyznali 1 milion złotych na 
dokończenie sali gimnastycznej przy Zespole 
Szkół Licealnych w  Słubicach. Warto przy-
pomnieć, że to już kolejne dofi nansowanie 
ze środków województwa – pod koniec 2018 
roku roku tamtejsi radni przekazali na bu-
dowę sali 1 milion złotych, zaś w 2019 roku – 
kolejne pół miliona. Dodajmy do tego niemal 
700-tysięczne wsparcie z  Rządowego Pro-

gramu Inwestycji Lokalnych. W  nowej sali 
gimnastycznej zmieści się 500 osób. Obiekt 
naszpikowany będzie nowoczesnymi rozwią-
zaniami. Znajdzie się tu szereg udogodnień 
dla osób niepełnosprawnych oraz zaplecza 
wraz z  szatniami. Będzie można pograć tu 
w  piłkę nożną, ręczną, koszykówkę, siat-
kówkę, a nawet uprawiać judo. A co najważ-
niejsze, obiekt nie będzie służył wyłącznie 
potrzebom Ogólniaka – korzystać będą 
z niego mogli uczniowie także innych słubic-
kich szkół oraz wszyscy mieszkańcy. 
Budynek będzie pełnił też funkcję sali wido-
wiskowej, gdzie będą mogły odbywać się np. 
koncerty. Wszystko wskazuje na to, że sala 
będzie służyła mieszkańcom już w  nowym 
roku szkolnym.


