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W Cybince powstanie Powiatowe Centrum 
Usług Społecznych i Zdrowotnych
Mamy to! W Cybince powstanie Powiatowe Centrum Usług Społecznych i Zdrowot-
nych. Udało się pozyskać na ten cel ponad 900 tys. złotych ze środków unijnych. 

To w ramach projektu o wdzięcznej 
nazwie „Zielona Przystań Po-
wiatu”. W  budynku, w  którym 
jeszcze niedawno znajdował się 
dom dziecka „Nasza Chata”, po-
wstanie profesjonalne Powiatowe 
Centrum Usług Społecznych, czyli 
miejsce pomocy asystenckiej, opie-
kuńczej i zdrowotnej. 
Będzie tu Dom Dziennego Pobytu 
dla 20 osób lub rodzin zagrożonych 
ubóstwem oraz wykluczeniem spo-
łecznym, który  W   budynku przy 
ul. Lwowskiej 7 znajdzie się miejsce 

 - Dopiero pierwszy dzień naszego 
kiermaszu, a  już poszło ponad sto 
sztuk! - nie kryli radości seniorzy 
z  Dziennego Domu Senior+, którzy 
własnoręcznie wykonali wielka-
nocne palmy, a następnie przez cały 
tydzień sprzedawali je na kiermaszu, 

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych,
pełnych wiary, nadziei i miłości.

Radosnego, wiosennego nastroju,
serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół

oraz wesołego Alleluja
życzy

Starosta Słubicki
Leszek Bajon

Wesolego A eluja!

Palma wielkanocna 
tylko od naszych 
seniorów!

w  holu przychodni. Palm starczyło 
dla wszystkich chętnych, tym bar-
dziej, że seniorzy przygotowywali 
je „na gorąco”. Pieniądze zebrane 
z  ich sprzedaży zostaną przekazane 
na bieżące potrzeby mieszkańców 
Domu. Brawo za kreatywność!

także dla Akademii Rozwoju Umie-
jętności, w której prowadzone będą 
zajęcia dla dzieci i  młodzieży z  po-
wiatu słubickiego, w tym dla wycho-
wanków z placówek opiekuńczych. 
Całkowita wartość tego zadania 
to ponad milion złotych. Z  Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego 
udało się pozyskać dofi nansowanie 

w kwocie ponad 900 tysięcy złotych. 
23 lutego, w  jednym z pomieszczeń 
przyszłego Centrum, odpowiednią 
umowę podpisali: członek zarządu 
województwa Marcin Jabłoński, sta-
rosta Leszek Bajon oraz wicestarosta 
Robert Włodek, przy kontrasygnacie 
skarbnika powiatu Grażyny Neu-
mann i w obecności władz Cybinki. 
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Nasze babcie i dziadkowie 
mieli swoje święto

Dzieci wystąpiły podczas obchodów Dnia 
Babci i  Dziadka, które odbyły się 22 stycznia 
w słubickim klubie Witkacy. Tradycyjnie zor-
ganizowali je dzielni seniorzy ze słubickiego 
oddziału Polskiego Związku Emerytów, Ren-
cistów i Inwalidów, z niezastąpioną Kazimierą 
Chrzanowską na czele.

Starosta nie przyszedł z  pustymi rękami 
- każda babcia i dziadek oraz ich uzdolnione 
wnuki dostali słodki upominek. Potem przy-
szedł czas na zabawę do późnej nocy!Przy-
znacie chyba, że naszym babciom i dziadkom 
taka chwila wytchnienia należy się jak mało 
komu...

Dlatego raz jeszcze, dziękując za zapro-
szenie, życzymy im wszystkiego, co najlepsze!

- Brawo! Wspaniały 
występ, wasze babcie 
i dziadkowie na pewno 
są z was dumni. Bo ja, 
sam będąc dziadkiem, 
jestem pod wrażeniem 
- nie krył zachwytu sta-
rosta Leszek Bajon, okla-
skując piękną insceniza-
cję przygotowaną przez 
małych artystów z przed-
szkola „Jarzębinka”.

W ostatni dzień stycznia odbyło się kolejne po-
siedzenie Powiatowej Rady Kobiet. Naszym nie-
zastąpionym paniom towarzyszyli: starosta Le-
szek Bajon i wicestarosta Robert Włodek. 
- Decyzję o zaszczepieniu każdy podejmuje indywidualnie, jednak 
ma ona wpływ na życie całej społeczności. Dlatego apelujemy 
o odpowiedzialność, nie tylko za siebie, za swoje rodziny, ale także 
za wszystkich tych, z którymi się spotykamy w pracy czy choćby 
w  sklepie – czytamy w  apelu Powiatowej Rady Kobiet do miesz-
kańców powiatu słubickiego w  sprawie szczepień przeciwko 
COVID-19. Dokument został przedstawiony staroście i wicestaro-
ście, mieszkańcy zaś mogli się z nim zapoznać za pośrednictwem 
mediów społecznościowych, apel jest również dostępny na stronie 
internetowej powiatu. Głos zabrała także dyrektorka Powiato-
wego Centrum Pomocy Rodzinie Anna Gołębiowska, opowiadając 
o  trudnej kwestii przemocy domowej podczas pandemii. Nie za-
brakło prezesa i  wiceprezesa słubickiego szpitala, którzy mówili 
o sytuacji, jaka zapanowała w lecznicy po ponownym przekształ-
ceniu jej w tzw. placówkę covidową.

Powiatowa Rada Kobiet do mieszkańców: 
Szczepcie się!

O G ŁO S Z E N I E

W siedzibie Starostwa Powiatowego 

w Słubicach na okres 21 dni wywieszono 

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa po-

łożonych w Świecku, oznaczonych działka-

mi nr 15/9, 15/10,12/11 przeznaczonych do 

najmu i dzierżawy  i użyczenia na okres do 

3 i 5 lat, na rzecz dotychczasowych najem-

ców, dzierżawców, biorących do używania. 

Wykaz wywieszono 01.04.2022 r.
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Młodzi dla młodych
Za nami pierwsza sesja Młodzieżowej Rady Powiatu – wybrano jej przewodniczącego, zaś zastępcę i sekretarza poznamy wkrótce.

 - Jestem w  klasie maturalnej, toteż swoją 
funkcję będę pełnił do września. Przez ten czas 
chciałbym zorganizować pracę radnych oraz 
nawiązać współpracę z  powiatowymi orga-
nizacjami, stowarzyszeniami, samorządami, 
a  także z  Młodzieżowym Sejmikiem Woje-
wództwa Lubuskiego – zapowiada Bartosz 
Surdyk z  Uniwersyteckiego Liceum Ogólno-
kształcącego, nowo wybrany przewodniczący 
Młodzieżowej Rady Powiatu. Jego zastępcy i se-
kretarza nie udało się wyłonić – jako, że żaden 
z  kandydatów nie uzyskał wymaganej liczby 
głosów, głosowanie w  tej sprawie będzie po-
wtórzone podczas kolejnego posiedzenia.
Pierwszą sesję Młodzieżowej Rady Powiatu 
I  kadencji otworzył 31 marca przewodni-

Robert Włodek,
wicestarosta słubicki:

Tak właśnie odbieram samorząd: otwarty 
na współpracę z różnymi środowiskami. 
Z taką misją wziąłem udział w wyborach 
samorządowych, a teraz – z determinacją 
– staram się tę wizję wprowadzać w życie.
Mamy w  powiecie słubickim radę se-
niorów, mamy organizację zrzeszającą 
aktywne kobiety, mamy od dzisiaj Powia-
tową Radę Młodzieży. Jedną z pierwszych 
tego typu organizacji w  naszym woje-
wództwie i (zapewne) jedną z pierwszych 
w kraju. Nic o Was bez Was kochani!
Od teraz inicjatywa jest w  rękach słu-
bickiej i  powiatowej młodzieży. My bę-
dziemy pomagać, wspierać, zapewniać 
obsługę techniczną, prawną, także fi nan-
sową. Ale to od naszych uczniów zależeć 
będzie, w jaki sposób tę szansę wykorzy-
stają.
Wiem, że macie wiele planów, inicjatyw, 
wiele problemów do rozwiązania. Trzy-
mamy za Was kciuki. Do dzieła!
Bardzo dziękuję mojemu koledze z  za-
rządu powiatu Damianowi Utrackiemu, 
znanemu nauczycielowi i  doświadczo-

czący Rady Powiatu Wiesław Kołosza. To-
warzyszyli mu: wicestarosta Robert Włodek 
oraz członek zarządu powiatu Damian 
Utracki. - Nie zamierzamy w  żaden sposób 
ingerować w  wasze obrady i  zamiary. Rada 
powstała po to, by samodzielnie podej-
mować decyzje o  ważnych dla młodzieży 
sprawach - mówili. Nie zabrakło także dy-
rektorów szkół, w  których uczą się nowo 
wybrani radni. Po złożeniu ślubowania 
każdy z nich otrzymał akt nominacji, a na-
stępnie przyszedł czas na wybór prezydium.  
- Życzę powodzenia i  liczę na dobrą współ-
pracę z  naszymi młodymi radnymi. Wszak 
to oni są przyszłością powiatu – podkreśla 
starosta Leszek Bajon.

nemu samorządowcowi. Bez Ciebie, Da-
mian, by się nie udało! 
Dziękuję wszystkim radnym dorosłym, 
którzy poparli wniosek młodzieży. Dzię-
kuję też dyrektorom wszystkich szkół 
średnich z  naszego powiatu, za wsparcie 
i obecność dzisiaj.
Wielkie gratulacje dla Bartka Surdyka 
z Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształ-
cącego, który decyzją młodzieżowych 
radnych został wybrany pierwszym prze-
wodniczącym. Łatwo nie było, ale kolejna 
obietnica zrealizowana

Podczas pierwszej w tym roku sesji Rady Powiatu, która odbyła się 25 stycznia, radni 
wysłuchali m.in. sprawozdań z ubiegłorocznych działalności działających przy Radach 
komisji. Było też o tym, jak miniony rok spędzili seniorzy Dziennego Domu Senior+ w 
Słubicach oraz uczestnicy Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Rzepinie.

Kolejna sesja odbyła się 25 marca  - tym razem radnym przedstawiono informacje o ubie-
głorocznej działalności Komendy Powiatowej Policji, Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie oraz Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Nasza Chata”, zaś informację na 
temat bieżącej sytuacji w szpitalu przedstawił jego prezes Adam Koniuk.

Ponadto gratulacje przyjął radny Jan Hańbicki, któremu prezydent RP Andrzej Duda 
przyznał Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski.

Za nami styczniowa i marcowa sesja Rady Powiatu
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Medale Pro Patria dla zasłużonych słubiczan
Grudniowa i marcowa sesja Rady Powiatu rozpoczęły się iście uroczystym, wręcz patriotycznym akcentem; na wniosek starosty Leszka Bajona Urząd 
do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych przyznał Michałowi Sobocińskiemu i ks. ppor. Marcinowi Majewskiemu medal Pro Patria.

M. Sobociński to wieloletni społecznik, autor 
oraz współtwórca wielu projektów upamięt-
niających i przybliżających wiedzę historyczną 
mieszkańcom regionu, a  zwłaszcza dzieciom 
i młodzieży. Ks. M. Majewski z kolei to ceniony 
organizator wielu uroczystości o  charakterze 
religijno-patriotycznym.

- To wyjątkowe odznaczenie jest nadawane 
osobom szczególnie zasłużonym w  kulty-
wowanie pamięci o  walce o  niepodległość 
ojczyzny – podkreślał starosta Leszek Bajon, 
wręczając medale. Serdecznie gratulujemy!

Termomodernizacja szpitala coraz bliżej!
 - Jesteśmy zielonym regionem, wspieramy proekologiczne projekty. 
Stąd też wsparcie dla słubickiego szpitala - mówił 31 marca członek 
zarządu województwa Marcin Jabłoński, przy podpisywaniu z preze-
sem lecznicy Adamem Koniukiem i  wiceprezesem Magdaleną Wia-
domską-Łażewską umowy na kolejne dofi nansowanie termomoder-
nizacji naszego szpitala.  

Przypomnijmy: pod koniec ubiegłego roku 
szpital otrzymał 5 milionów złotych na ten 
cel. To w  ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego – Lubuskie 2020. Teraz doszedł 
kolejny milion. 

– Przyznana pierwotnie kwota 5 milionów 
jest dziś niewystarczająca. Wzrosły ceny, przez 
co o  kilkadziesiąt procent wzrosła wartość 
tego projektu. Udało nam się jednak znaleźć 

w  oszczędnościach kolejny milion złotych 
i mamy nadzieję, że to pozwoli łatwiej i szyb-
ciej doprowadzić to przedsięwzięcie do końca 
– dodał M. Jabłoński. 

– Dzięki podobnym projektom nasz szpital 
staje się placówką na miarę XXI wieku. Czas 
był na to najwyższy – zauważa prezes A. Ko-
niuk. Odliczamy zatem czas do rozpoczęcia 
prac!

Starosta apeluje: zostaw swój jeden 
procent podatku w powiecie słubickim! 
Kończy się okres rocznego rozliczania z fi skusem. Przypominamy, że 
przekazując jeden procent z własnego PIT-u na rzecz organizacji po-
żytku publicznego, nie tracimy ani złotówki - rozdysponowujemy 
jedynie kwotę, którą i  tak musielibyśmy przekazać na rzecz Skarbu 
Państwa. Niestety, wciąż wielu z nas nie zdaje sobie sprawy z tego, że 
jeden procent naszego podatku możemy przekazać niektórym organi-
zacjom i stowarzyszeniom.
Dlatego po raz kolejny, w imieniu starosty, gorąco zachęcamy mieszkańców naszego powiatu 
do przekazywania swojego jednego procentu na rzecz wybranych organizacji i stowarzyszeń. 
To nas przecież nic nie kosztuje, a jedyne co musimy zrobić, to wpisać nazwę danej organizacji 
w odpowiedniej rubryce w naszym rocznym zeznaniu podatkowym. A naprawdę warto, bo sko-
rzystać może wiele organizacji pożytku publicznego, działających na terenie powiatu słubic-
kiego. Dla ułatwienia publikujemy ich wykaz. Sami możecie wybrać, komu chcecie pomóc:

 
• Lubuski Klub Sportowy „Lubusz” w Słubicach - KRS 000045619
• Miejski Klub Sportowy „Spójnia” w Ośnie Lubuskim - KRS 000062465
• Polsko-Niemieckie Stowarzyszenie „Humanitas” z Górzycy - KRS 000072912
• Fundacja Zielonej Doliny Odry i Warty w Górzycy - KRS 0000260311
• „Esmail” Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane ze Słubic - KRS 0000289506
• Stowarzyszenie Nauczycieli i Przyjaciół na Rzecz Pomocy Szkole z Rzepina - KRS 0000331626
• Stowarzyszenie „PoPROstu”. Pracownia Rozwoju Osobistego ze Słubic - KRS 0000361431
• Hospicjum św. Wincentego A’Paulo w Słubicach - KRS 0000363064
• Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych, Oddział Słubicko-Kostrzyński 

- KRS 0000400415
• Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Publicznych w Ośnie Lubuskim „Konwalia” 

- KRS 0000409661
• Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Słoneczko” z Rzepina - KRS 0000450623
• Stowarzyszenie Płetwonurków Pojezierza Lubuskiego „Tortuga” ze Słubic - KRS 0000509185
• Fundacja Hospicjum „Dajmy Nadzieję” ze Słubic - KRS 0000519191
• AMG Cybinka Team - KRS 0000079458 - w polu „cel szczegółowy” należy wpisać: AMG Cy-

binka Team
• Ochotnicze Straże Pożarne - KRS 0000116212 - w polu „cel szczegółowy” należy podać dane 

OSP, tzn. nazwę jednostki i dokładny adres wraz z kodem pocztowym.

Strażacy z obu stron Odry razem 
dla mieszkańców obu powiatów
Partnerskie ćwiczenia ratowniczo-gaśnicze oraz taktyczno-bojowe jedno-
stek z obu powiatów, wspólne szkolenia, a także prezentacje i sympozja 
- to tylko niektóre punkty planu w ramach współpracy transgranicznej, 
dotyczącej ochrony przeciwpożarowej i zwalczania skutków klęsk żywio-
łowych na lata 2022-2023. 

Dokument zatwierdzili 10 marca: starosta Leszek Bajon oraz wicestarosta powiatu Odra-
-Szprewa Michael Buhrke. Towarzyszyli im powiatowi komendanci straży pożarnych: bryg. 
Wojciech Śliwiński oraz Klaus-Peter Schulz.  - Pandemia spowodowała rozluźnienie naszej 
współpracy. Teraz wzmacniamy ją ze zdwojoną siłą - zapowiadali starostowie partnerskich 
powiatów.
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Najmłodsi 
pomagają na 
medal!
- Zbieraliśmy te nakrętki wraz z  rodzicami  
i  dziadkami, a  dziś przyszliśmy je wsypać 
do pojemnika, bo wiemy, że trafi ą do potrze-
bujących. Tak mówiły nam z  dumą przed-
szkolaki z Prywatnego Przedszkola Euregio 
w Słubicach, które wraz ze swoimi nauczy-
cielkami przyszły 25 lutego "nakarmić" 
nasze serducho mnóstwem kolorowych 
krążków. Dzieci robiły to już wcześniej kilka 
razy i, jak zapowiadają, wciąż nie jest to ich 
ostatnie słowo. Bo, jak słusznie twierdzą, 
warto pomagać. Dziękujemy!

Starosta zapewnia: obiecane boisko
jeszcze w tej kadencji
I znowu dobre wieści! 24 lutego 
zarząd powiatu zdecydował, że 
zostaną złożone kolejne wnioski 
na dofi nansowanie ważnych dla 
mieszkańców inwestycji, w  ra-
mach II i  III edycji Rządowego 
Funduszu Polski Ład. Oto one:

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program In-
westycji Strategicznych – edycja druga:
• Poprawa efektywności energetycznej infra-
struktury edukacyjnej powiatu słubickiego: 
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicz-
nego w  Słubicach oraz Zespołu Szkół Liceal-
nych w Słubicach. Dofi nansowanie - 90 proc. 
wartości inwestycji (minimum 10 proc. udziału 
własnego); wartość inwestycji: 40 mln zł;
• Budowa boiska sportowego przy Centrum 
Kształcenia Zawodowego i  Ustawicznego 
w Słubicach. Dofi nansowanie - 90 proc. war-
tości inwestycji (minimum 10 proc. udziału 
własnego); wartość inwestycji: 4,9 mln zł;
• Modernizacja infrastruktury edukacyjnej 
w  Centrum Kształcenia Zawodowego i  Usta-
wicznego w  Słubicach. Dofi nansowanie - 85 
proc. wartości inwestycji (minimum 15 proc. 
udziału własnego); wartość inwestycji: 29,9 
mln zł.

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program In-
westycji Strategicznych – edycja trzecia PGR:
• Przebudowa drogi powiatowej 1248F Cy-
binka – Kłopot. Dofi nansowanie - 98 proc. 
wartości inwestycji (minimum 2 proc. udziału 
własnego); wartość inwestycji: 7,95 mln zł;
• Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi 
Świecko – Rybocice. Dofi nansowanie - 98 proc. 
wartości inwestycji (minimum 2 proc. udziału 
własnego); wartość inwestycji: 1,95 mln zł.

Trzymamy kciuki za pozytywne rozpatrzenie 
wniosków!

Do prawnika 
ponownie osobiście
14 marca w  powiecie słubickim 
wróciło stacjonarne udzielanie bez-
płatnych porad prawnych. Przejście 
w  tryb zdalny było wymuszone sy-
tuacją związaną z  pandemią. Przy 
okazji przypominamy, że w powiecie 
słubickim działa już pięć punktów 
(po jednym w każdej z gmin), w któ-
rych można uzyskać nieodpłatną 
pomoc prawną, a  także skorzystać 
z  darmowego poradnictwa obywa-
telskiego oraz mediacji. Oto one: 
1.  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.
2. 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.
Uwaga! W okresie wakacyjnym (od 1 lipca do 
31 sierpnia 2022 r.) punkt ten będzie czynny 
w innych godzinach, tj:
poniedziałki od godz. 8:00 do godz. 12:00;
wtorki od godz. 15:00 do godz. 16:00;
środy od godz. 8:00 do godz. 12:00.
3. Budynek przy stadionie miejskim w Cybince
ul. Dąbrowskiego 32, 69-108 Cybinka
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 pierwszy 
piątek pierwszego miesiąca każdego kwartału, 
tj. 1 kwietnia, 1 lipca, 1 października 2022 r.
4. Urząd Miejski w Ośnie Lubuskim
ul. Rynek 1, lokal nr 9, 69-220 Ośno Lubuskie
Usługi: nieodpłatna pomoc prawna
piątki od godz. 8:00 do godz. 12.00.
 5. Urząd Gminy w Górzycy
ul. 1 maja 1, 69-113 Górzyca
czwartki od godz. 11:30 do godz. 15:30.
Usługi: nieodpłatna pomoc prawna

Uwaga! Obowiązują zapisy na wizyty do 
punktów. Zapisywać się można pod numerem 
telefonu: 95 759 20 29, w poniedziałki w godzi-
nach 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.

Z inicjatywy m.in. powiatowych radnych w Słubicach powstał plac 
Żołnierzy Wyklętych, który został ofi cjalnie otwarty 1 marca. Pod-
czas uroczystości odsłonięto pamiątkową tablicę.
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Rozpatrzeniem sprawozdania komendanta powiatowego policji za 
rok 2021 oraz informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicz-
nego na terenie powiatu, rozpoczęło się posiedzenie Komisji Bezpie-
czeństwa i Porządku, które 22 marca zwołał jej przewodniczący staro-
sta Leszek Bajon.

Poruszono też przegląd procedur bezpieczeństwa wdrożonych w Powiatowym Centrum Pomocy 
Rodzinie oraz wysłuchano Informacji dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej 
w Słubicach, dotyczącej sytuacji epidemicznej na terenie powiatu i przebiegu szczepień.

Za nami pierwsze w tym roku posiedze-
nie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

Stawiają na bezpieczeństwo
22 lutego strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Smogórach, na cze-
le z jej szefem i powiatowym radnym Józefem Apanowiczem, spotkali 
się z członkiem zarządu województwa Marcinem Jabłońskim. 

Rozmawiano m.in. o podniesieniu poziomu bezpieczeństwa dzięki fi nansowym wsparciom.  
- Zarząd województwa, doceniając zaangażowanie strażaków-ochotników, podejmuje działania 
służące usprawnieniu akcji ratowniczych oraz doposażeniu jednostek OSP. To wszystko po to, 
by zwiększyć skuteczność prowadzonych akcji i podnieść poziom bezpieczeństwa w regionie - 
podkreślał M. Jabłoński.

W szczytnym celu objechał 
rowerem trzy województwa 
Jak postanowił, tak zrobił: objechał rowerem kolejne województwo! 
Daniel Krawczyk po raz kolejny pokazał, że powiat słubicki jest na-
prawdę „dla ludzi z pasją”! A przy okazji można pomóc innym.

Pamiętacie ubiegłoroczne rowerowe wyprawy 
Daniela Krawczyka dookoła województwa lu-
buskiego, a  następnie dolnośląskiego? Słubi-
czanin zrobił to w szczytnym celu, gdyż każdy 
przebyty kilometr przekładał się na pomoc dla 
małej Józefi nki z Ośna Lubuskiego.

Pan Daniel nie spoczął na laurach – 
w  pierwszy dzień wiosny wrócił z  „objazdu” 
kolejnego województwa - wielkopolskiego. 
Wystartował ze Słubic. W  ciągu trzech dni 
minął Grodzisk Wielkopolski, Gostyń, Jara-
czewo, Jarocin, Kalisz, Poznań, Nowy Tomyśl, 
by powrócić do miejsca startu.

W  imieniu starosty Leszka Bajona, który 
objął honorowy i  medialny patronat nad 
wyprawą, serdecznie gratulujemy! Panu Da-

nielowi życzymy powodzenia w następnych wy-
prawach (ponoć już planuje zdobycie kolejnych 
województw), a małej Józefi nce zdrowia!

Starosta z odznaką „Zasłużony dla 
Polskiego Związku Wędkarskiego”
- Jestem niezwykle dumny z  tego wyróżnienia. Zawsze staram się 
wspierać powiatowe stowarzyszenia i  organizacje wędkarskie, bo 
wiem, jaki drzemie w nich potencjał 
-  mówił 10 lutego starosta Leszek Bajon, odbierając z rąk władz Zarządu Okręgu Gorzowskiego 
Polskiego Związku Wędkarskiego, z prezesem Janem Włodarczakiem na czele, akt nadania i od-
znakę „Zasłużony dla Polskiego Związku Wędkarskiego”. 

Wyróżnienie przyznał Zarząd Główny PZW w Warszawie, za działania wniesione w rozwój 
i upowszechnianie wędkarstwa na terenie powiatu słubickiego. Gratulujemy!

- Od lat staram się wspierać potrzebujących 
– mówi Marcin Skiba, prezes zarządu prężnie 
działającej fi rmy Port Strefa w Słubicach. I nie 
są to puste słowa – to pan Marcin w „orkie-
strową” niedzielę zaoferował najwięcej, bo aż 
1000 złotych, za podarowany przez starostę 
Leszka Bajona voucher na uroczyste otwarcie 
sali gimnastycznej przy słubickim liceum. 3 
lutego starosta osobiście przekazał zwycięzcy 
odpowiedni certyfi kat.  M. Skiba, prócz tego, że 
co roku gra z Wielką Orkiestrą Świąteczną Po-
mocy, to zarządza fundacją „Cancer fi ghters”, 
wspiera także inną – „Pomagaj pomagać”.  – 
Cieszę się, że naszą salę gimnastyczną otworzy 
osoba, która pomaganie ma we krwi – pod-
kreśla Leszek Bajon. I trudno się nie zgodzić.

Wiemy, kto przetnie wstęgę podczas 
otwarcia sali gimnastycznej przy liceum!
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Starosta Leszek Bajon ponownie prezesem zarządu Oddziału Powia-
towego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Pol-
skiej w Słubicach. Wyboru jednogłośnie dokonali 27 stycznia delegaci 
dzisiejszego V Zjazdu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w  Słubicach. 
A oto pełen skład prezydium:

Omówienie kwestii uchodźców z Ukrainy było 
głównym tematem marcowego konwentu staro-
stów z Lubuskiego w Nowej Soli, w którym wziął 
udział także starosta Leszek Bajon. 

Prezes – Leszek Bajon, Wiceprezesi – Robert Stolarski oraz Michał Borowy, Sekretarz – Dawid 
Wieczorek, Skarbnik – Ryszard Rybowiak. Członkowie prezydium: Sławomir Dudzis, Marek Ko-
łodziejczyk, Stanisław Kozłowski, Jarosław Brudzisz oraz Jarosław Klimczak. Przedstawicielami 
do zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP zostali: Jarosław Brudzisz oraz Dawid Wieczorek.
Wszystkim druhom serdecznie gratulujemy!

Ponadto nie zabrakło m.in. wicemarszałka 
województwa Łukasza Poryckiego, który 
przedstawił możliwości wsparcia ze środków 
unijnych szkolnictwa zawodowego. Zapro-
szenie przyjął również prezydent Nowej Soli 
Jacek Milewski.  

Ważne decyzje 
strażaków ochotników

W Nowej Soli spotkali się 
starostowie z Lubuskiego

- Spotkanie przebiegło w bardzo przyjemnej 
atmosferze. Była to świetna okazja, by wy-
mienić nasze samorządowe doświadczenia 
– mówi starosta Leszek Bajon, dziękując sta-
roście nowosolskiej Iwonie Brzozowskiej za 
zaproszenie.

Turystyka i kulinaria głównymi 
tematami konferencji w Dereniówce

Przedszkolaki szczytnym 
czynem przywitały wiosnę

Trudno o lepsze miejsce na spotkanie poświęcone turystyce i kulina-
riom niż słynna w całym regionie Dereniówka w Lubiechni Wielkiej, 
prowadzona przez niezastąpioną Grażynę Dereń.

4 lutego zorganizowano tam konferencję, do-
tyczącą rozwoju obszarów wiejskich w oparciu 
o turystykę kulinarną. Przy wspaniałych sma-
kołykach rozmawiano m.in. o współpracy or-
ganizacji związanych z  turystyką i  regionem, 

- Wszystkiego najlepszego z okazji pierwszego 
dnia wiosny! - z  takim okrzykiem przyszły 
21 marca pod starostwo dzieci z  przedszkola 
"Krasnal Hałabała". I  rzeczywiście, od razu 
zrobiło się wiosennie - przedszkolaki wręczyły 
staroście Leszkowi Bajonowi jeden z  wła-
snoręcznie wykonanych tulipanów. Starosta 

propozycjach budowy szlaków przyrodniczo-
-kulinarnych czy o  tym, jak skutecznie wy-
promować turystyczne atrakcje. W spotkaniu 
uczestniczył także starosta Leszek Bajon. Dzię-
kujemy za zaproszenie!

chętnie sięgnął za portfel, bowiem wizyta 
maluchów miała także szczytny cel - z inicja-
tywy Hospicjum Domowego św. Wincentego 
a'Paulo w  tym roku zebrane pieniądze będą 
przekazane na rzecz uchodźców z Ukrainy.
 - Chcemy, by oni również poczuli, że nadeszła 
wiosna - tłumaczyły przedszkolaki. 
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Mamy dodatkowe 165 tysięcy dla Młodzieżowego Ośrodka 
Socjoterapii – tym razem na remont sali gimnastycznej

W  ramach konkursu wsparcie otrzymały 
także trzy gminy z naszego powiatu: Górzyca 
– na przebudowę boiska sportowego w Czar-
nowie (100 tys. zł), Rzepin – na budowę 
szatni przy boisku w Kowalowie (99.300 zł) 
i  Słubice – na budowę terenu rekreacyjno-
-sportowego przy Szkole Podstawowej w Ku-
nowicach (90 tys. zł).

Po raz kolejny dziękujemy radnym i  za-
rządowi województwa za przychylność 
i  wsparcie. Szczególne podziękowania 
należą się radnej Marii Jaworskiej, która 

4 kwietnia radni wojewódzcy 
rozstrzygnęli ostatecznie kon-
kurs „Lubuska Baza Sportowa” 
i  udzielili dotacji jednostkom 
samorządu terytorialnego na 
dofi nansowanie inwestycji w za-
kresie infrastruktury sporto-
wej. Powiat słubicki otrzymał aż 
164.600 zł wsparcia na moder-
nizację sali gimnastycznej przy 
Młodzieżowym Ośrodku Wspar-
cia w  Ośnie Lubuskim. Drugie 
tyle samorząd powiatowy dołoży 
do remontu z środków własnych.

jest także szefową sejmikowej komisji kul-
tury, edukacji, sportu i  turystyki, a  także 
członkom zarządu województwa: Marcinowi 
Jabłońskiemu i Łukaszowi Poryckiemu.

Jeszcze w tym roku w MOS
ruszą prace remontowe
Wygląda na to, że dla MOS-u  nadchodzi 
dobry czas. Jak wiadomo, niedawno powiat 
słubicki otrzymał 4 250 000 zł z Rządowego 
Funduszu "Polski Ład". Kwota ta będzie prze-
znaczona na remont budynków należących 

do Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii 
w Ośnie Lubuskim. 

Po wielu latach udało się wreszcie pozyskać 
pieniądze na remont Ośrodka, włączając w to 
stuletnią salę gimnastyczną, której stan z roku 
na rok ulegał coraz większej degradacji. 

Przypomnijmy: w placówce znajduje się 30 
miejsc (obecnie zajętych jest 28), każdy pokój 
posiada własną łazienkę, co gwarantuje kom-
fortowe warunki pobytu. Wychowankowie 
są objęci rzetelną i  profesjonalną pomocą, 
a  przy wsparciu swoich opiekunów realizują 

różnorodne projekty. Oddziały klasowe liczą 
maksymalnie 10 osób (choć może być ich 16), 
natomiast w internacie, dziewczęta i chłopcy 
przypisani są do grup wychowawczych liczą-
cych maksymalnie 12 wychowanków. Warto 
podkreślić, że w  dotychczasowej, cztero-
letniej historii placówki, jej mury opuściła 
blisko setka podopiecznych. Dodajmy, że gdy 
remont, zwłaszcza skrzydła internatu, doj-
dzie do skutku, Ośrodek będzie mógł przyjąć 
niemal dwukrotnie więcej dzieci.

red.

ZAPRASZA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE 

Sprawni w pracy, 
sprawni w życiu

Przedsięwzięcie skierowane jest do mieszkańców województwa 
lubuskiego w wieku aktywności zawodowej.

Oferujemy:
•  konsultacje fizjoterapeutyczne • zabiegi rehabilitacyjne
• konsultacje lekarza medycyny pracy
•  konsultacje i treningi psychologiczne • szkolenia

Jak się zgłosić?

Zgłoszenia przyjmowane są przez cały okres realizacji projektu, 
od  1.01.2022 do 30.06.2023
• drogą elektroniczną na adres: sprawniwpracy@szpitalslubice.pl
• pocztą na adres: NZOZ Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach sp. z o.o., 
 ul. Nadodrzańska 6, 69-100 Słubice
• osobiście w dziale Fizjoterapii w Słubicach i Rzepinie
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Szpital 
im. prof. Z. Religi 
w Słubicach 

Formularze zgłoszeniowe oraz wszystkie dokumenty projektowe dostępne są w Dziale Fizjoterapii w Słubicach i Rzepinie 
oraz na stronie www.szpitalslubice.pl, w zakładce Sprawni w pracy. Realizatorem projektu jest Niepubliczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach sp. z o.o. Kontakt: Michał Matkowski, tel. 669 731 825


