
– W zarządzie powiatu są sami 
mężczyźni, dlatego tym bardziej 
cieszę się z powołania nowego or-
ganu – dodał starosta ze śmiechem.

- Trudno o wyznaczenie lepszego 
terminu na to spotkanie niż dzisiej-
sze święto. Ważne jest to, że Po-
wiatowa Rada Kobiet jest pierwszą 
tego typu w całym województwie. 
Mam nadzieję, że działania naszych 
pań przetrą szlak do powołania po-
dobnych organów także w innych 
gminach i powiatach – podkreślał 
wicestarosta Robert Włodek. Na-
stępnie przyszedł czas na wręczenie 
nominacji członkiniom nowo powo-
łanej rady. Staroście i wicestaroście 
pomagał członek zarządu powiatu 
Damian Utracki.

- Takie placówki powinny być w 
każdej gminie, w każdym powiecie. 
Pomoc osobom w podeszłym wieku 
to nie tylko przerzucanie papie-
rów, ale także działanie. Widać, że 
władze powiatu słubickiego zdają 
sobie z tego sprawę - mówiła, tuż 
przed przecięciem wstęgi, marsza-
łek województwa lubuskiego Elż-
bieta Anna Polak.

- Gratuluję podejścia władz po-
wiatu do tego typu spraw. Nie ma 
bowiem ważniejszych projektów, 
niż te związane z osobami starszy-
mi - dodała pani marszałek, dekla-
rując swoją pomoc przy realizacji 
innych tego typu przedsięwzięć. 
Wręczyła też placówce wspaniałe-
go anioła.

Sprawy seniorów na czoło-
wym miejscu

- Ten projekt cieszy mnie szcze-
gólnie. Mam nadzieję, że zainspi-
ruje on okoliczne gminy do podję-
cia podobnych kroków. To bardzo 
ważne, że obecne władze powiatu 
w sposób odpowiedzialny kontynu-
ują politykę poprzedniego zarządu 
w tym zakresie - nie krył rado-
ści członek zarządu województwa 
Marcin Jabłoński.

To właśnie w czasie, kiedy Mar-
cin Jabłoński był słubickim staro-
stą, podjęto decyzję o uruchomie-
niu tej tak potrzebnej placówki 
- przypomniał starosta Leszek Ba-
jon, wręczając pensjonariuszom 
domu upominek - nowoczesny od-
twarzacz DVD.

Seniorzy się spisali. Niebo 
w gębie!

Podczas przecinania wstęgi nie 
mogło zabraknąć posłanki Kry-
styny Sibińskiej, przewodniczącej 
Powiatowej Rady Seniorów Bar-
bary Kwiatkowskiej, wicestarosty 
Roberta Włodka oraz członków 
zarządu powiatu: Sebastiana Łu-
kaszewicza i Macieja Błońskiego. 
Byli też powiatowi radni: Krzysz-
tof Bohuszko i Monika Karasiń-
ska, która również nie przyszła z 
pustymi rękami - w podarowanych 
przez nią przepięknych fartuchach 
nasi seniorzy będą przygotowywać 
prawdziwe przysmaki! Podobne, 
jak w dzień otwarcia Domu - bo 
trzeba podkreślić, że to oni upiekli 
ciasto dla naszych gości. - Niebo w 
gębie! - dało się słyszeć po sali. Na-
szych seniorów odwiedzili także: 
dyrektor Collegium Polonicum dr 
Krzysztof Wojciechowski, Katarzy-
na Lebiotkowska, prezes torzym-
skiego szpitala oraz jego dyrektor 
Tomasz Pisarek.

Tuż przed zwiedzaniem pachną-
cego nowością Dziennego Domu 
Senior+ poświęcił go ks. kan. Hen-
ryk Wojnar.

- Jestem osobą samotną, bez 
rodziny. Teraz, gdy powstało to 
miejsce, wszystko w moim życiu 
się zmieniło - mówiła ze łzami w 
oczach jedna z pensjonariuszek 
nowo otwartej placówki. Trudno 
chyba o lepszą rekomendację...

czytaj dalej na str. 2

8 marca? Idealny czas 
na... pierwsze posiedzenie 
Powiatowej Rady Kobiet!

Wstęgi poszły w ruch!
Dzienny Dom Senior+ 
oficjalnie otwarty!

- Dawno nie miałem wokół siebie osób tak inteligentnych, zdeterminowanych i kreatyw-
nych. Dlatego doceniam niezmiernie, że to właśnie one będą tworzyć naszą Powiatową 
Radę Kobiet – mówił w Dzień Kobiet, podczas inauguracji jej pierwszego posiedzenia, 
starosta Leszek Bajon.

Stało się! Choć pierwszy w powiecie Dzienny Dom Senior+ 
funkcjonuje już od stycznia, 25 lutego uroczyście dokona-
no jego otwarcia!
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Podczas dzisiejszego posiedzenia 
wybrano przewodniczącą rady. Zo-
stała nią Kazimiera Jakubowska.

- Ta rada powstała po to, by jej 
członkinie dawały siebie innym. 
I nie chcemy za to ani medali, ani 
pieniędzy. Tworzymy różnorod-
ność, a fakt, że wśród nas są panie o 
różnych profesjach, gwarantuje rze-
telną działalność rady na różnych 
polach – mówiła K. Jakubowska tuż 
po wyborze na szefową rady. Jej za-
stępczynią została Lilia Radkiewicz, 
a sekretarzować będzie  Katarzyna 
Kochańska.

Członkiniom nowo powołanej Po-
wiatowej Rady Kobiet, a także jej 
zarządowi, serdecznie gratulujemy! 
(red.)
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ciąg dalszy ze str. 1 

Pachnie nowością i..  
sernikiem 

Przypomnijmy: Dzienny Dom SE-
NIOR + na zlecenie starostwa pro-
wadzi Fundacja na rzecz Collegium 
Polonicum. Wszystko pachnie tu no-
wością. W jadalni ustawiono ogrom-
ne stoły, a w pomieszczeniu obok 
wygodne fotele, z których można 
oglądać telewizję czy filmy na DVD. 
Nowe są też: pralka, kuchenka in-
dukcyjna, lodówka, zmywarka, eks-
pres do kawy oraz robot kuchenny. 
Nie mogło zabraknąć nowoczesnych 
komputerów, drukarek a nawet... 
zestawu do karaoke! Jest mnóstwo 
gier planszowych, a wkrótce będą też 
książki, gazety, krzyżówki…

- Nasi seniorzy zasługują na naj-
wyższy komfort! Mieliśmy to na 
uwadze, dokonując wyboru sprzę-

tów, mebli i urządzeń sanitarnych – 
podkreśla starosta. To nie wszystko! 
Placówka została wyposażona także 
w wysokiej jakości sprzęt rehabilita-
cyjny. W specjalnie przygotowanej 
sali do dyspozycji naszych seniorów 
są drabinki, rowery treningowe, 
maty oraz fotele masujące. A w razie 
potrzeby można skorzystać z pomo-
cy pielęgniarki, która ma tu swój ga-
binet.

Nie zapomniano o systemie po-
wiadamiania – w każdej toalecie 
znajduje się specjalny przycisk, po 
wciśnięciu którego uruchamia się 
alarm w pomieszczeniu pracowni-
ków.

Spore dofinansowanie

Warto przypomnieć, że na po-
wstanie Dziennego Domu SENIOR+ 
udało się pozyskać dofinansowanie z 
różnych źródeł: z rządowego progra-

mu Senior+ przyznano 300 tys. zł na 
prace budowlane i wyposażenie pla-
cówki, zaś PFRON przekazał ok. 36 
tys. zł na remont łazienek w nowym 
obiekcie.

- Cieszę się bardzo, że udało się 
wam zdobyć te pieniądze, i to w 
takim ekspresowym tempie! - nie 
kryje radości Jan Skałecki, znany 
regionalista z Kowalowa, członek 
Powiatowej Rady Seniorów. - Dla 
mnie, jako niepełnosprawnej osoby 
w podeszłym wieku, utworzenie tej 
placówki jest niezmiernie ważne. I 
oczywiście dla wszystkich seniorów 
naszego powiatu - dodaje pan Jan.

- Będziemy się rozkręcać i szyko-
wać dla naszych seniorów ciekawe 
możliwości spędzania czasu. Na 
razie chcemy się poznać, zobaczyć, 
co lubią, czego potrzebują. Mamy 
dużo pomysłów – zapewnia Magda-
lena Tokarska, szefowa Fundacji na 
Rzecz Collegium Polonicum. (red.)

Czy wiecie, że 2 marca minęło dokładnie sto dni od wybrania 
nowego zarządu powiatu słubickiego? Z tej okazji spróbujemy 
pokusić się o krótkie podsumowanie.
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Sto dni zarządu  
powiatu słubickiego.
Co udało się zrobić 
przez ten czas?

Odszedł Jerzy  
Glinka, wieloletni 
radny i członek  
zarządu powiatu

Przypomnijmy: 23 listopada na 
starostę słubickiego radni wybrali 
Leszka Bajona. Wicestarostą zo-
stał Robert Włodek, a społeczny-
mi członkami zarządu: Sebastian 
Łukaszewicz, Damian Utracki 
oraz Maciej Błoński (wybrany 
podczas sesji grudniowej).

- Od początku zdawaliśmy so-
bie sprawę, że czeka nas ogrom 
pracy. Nie narzekaliśmy jednak, 
tylko od razu wzięliśmy się do ro-
boty - mówi starosta Leszek Ba-
jon.

Czego udało się dokonać przez 
ostatnie sto dni?

Zacznijmy od tego, że dopro-
wadzono wreszcie do podpisania 
umowy na dofinansowanie re-
montu drogi z Nowych Biskupic 
do Rzepina. Lada chwila ruszy 
więc przetarg.

Niemało działo się również w 
zakresie spraw społecznych. Nasi 
seniorzy doczekali się swojego 
Dziennego Domu, a interesów 
mieszkanek powiatu będzie bro-
nić powołana niedawno Powiato-
wa Rada Kobiet.

Oświata? Zakończono formal-
ności związane z rozpoczęciem 
budowy sali gimnastycznej przy 
Zespole Szkół Licealnych w Słubi-
cach. Można więc było rozpocząć 
prace - niedawno wylano funda-
menty!

Udało się również zawrzeć po-
rozumienie z powiatem sulęciń-
skim. Dzięki niemu dzieci z tere-
nu powiatu słubickiego, które są 
niewidome, słabowidzące, niesły-
szące oraz niedosłyszące, a także 
cierpiące na autyzm czy zespół 
Aspergera, będą mogły skorzystać 

Z głębokim żalem informu-
jemy o śmierci Jerzego Glinki, 
zasłużonego mieszkańca powia-
tu słubickiego i gminy Cybinka, 
członka zarządu powiatu trzech 
kadencji, a także powiatowego 

radnego czterech kadencji. W 
imieniu zarządu powiatu, rodzi-
nie i bliskim pana Jerzego skła-
damy serdeczne kondolencje.  
Pan Jerzy spoczął 6 marca na 
cmentarzu w Cybince. (red.)

z usług Poradni Psychologiczno - 
Pedagogicznej w Sulęcinie.

Prężne działanie słubickiego 
szpitala ma zapewnić powołanie 
na stanowisko prezesa Łukasza 
Kaczmarka, doświadczonego fa-
chowca, m.in. w dziedzinie pozy-
skiwania środków zewnętrznych. 
Z kolei od końca stycznia nad fi-
nansami powiatu czuwa Grażyna 
Neumann. Nowa pani skarbnik 
posiada spore doświadczenie w 
zarządzaniu finansami, co udo-

wodniła podczas wieloletniej 
pracy, również w słubickim sta-
rostwie.

Podczas tych kilkudziesięciu 
dni członkowie zarządu powiatu 
spotkali się z wieloma ważnymi 
osobami: z marszałkiem Elżbietą 
Anną Polak oraz członkami za-
rządu województwa: Marcinem 
Jabłońskim i Tadeuszem Jędrzej-
czakiem, wojewodą Władysławem 
Dajczakiem, lubuskim kuratorem 
oświaty Ewą Rawą, a także z par-

lamentarzystami, samorządowca-
mi, ludźmi nauki, itd.

- Nie ukrywam, jestem zado-
wolony, że w ciągu niedługiego 
przecież okresu udało się tyle 
zrobić. To jednak dopiero począ-
tek i na pewno nie spoczniemy na 
laurach. Działamy i działać bę-
dziemy. Dla dobra mieszkańców 
powiatu! - podsumowuje wicesta-
rosta Robert Włodek.

Trzymamy zatem kciuki i życzy-
my powodzenia! (red.)



3

Konkurs był przeznaczony dla 
uczniów szkół ponadgimnazjalnych z 
terenu powiatu słubickiego. Zmagania 
z okazji obchodzonego kilka dni temu 
Międzynarodowego Dnia Obrony 
Cywilnej przeprowadzono pod patro-
natem starosty Leszka Bajona, szefa 
Obrony Cywilnej powiatu.

- Jest to wiedza, która w praktycz-
nym wymiarze może przydać się w 
życiu każdemu z was, niezależnie od 
miejsca, czasu i sytuacji, w której się 
znajdziecie – mówił uczestnikom tuż 
przed rozpoczęciem zmagań wicesta-
rosta Robert Włodek.

W konkursie w formie te-
stu udział wzięły wszystkie szko-
ły ponadgimnazjalne z terenu po-
wiatu słubickiego. Każdą z nich 
reprezentowały dwa zespoły (z wyjąt-
kiem ośniańskiego „Ekonomika” – tu-
taj był jeden zawodnik, rozpatrywany 

Trzeba przyznać, że zakres planowa-
nych prac robi wrażenie.

- Projekt zakłada całkowitą przebu-
dowę Szpitalnego Oddziału Ratunko-
wego, z pełną infrastrukturą ratun-
kową. Nie da się ukryć, że obiekt pod 
względem architektonicznym i wypo-
sażeniowym swoje lata świetności ma 
już dawno za sobą – mówi nam prezes 
szpitala Łukasz Kaczmarek.

Nowy SOR będzie mógł się pochwa-
lić najnowocześniejszymi technologia-
mi i wyposażeniem, a także dwusta-
nowiskowym podjazdem dla zespołów 
ratunkowych, który będzie spełniał 
wymagania Ministerstwa Zdrowia i 
Unii Europejskiej.

- Powstanie również nowoczesne i 
spełniające wszystkie rygorystyczne 
wymogi lądowisko dla śmigłowców 
ratunkowych wraz z drogą dojazdową 
– dodaje Ł. Kaczmarek. 

Po modernizacji słubicki SOR bę-
dzie najnowocześniejszym tego typu 
oddziałem w regionie. Będzie też sta-
nowić idealną bazę ratunkową dla są-
siadów z Niemiec, którzy na potrzeby 
swoich pacjentów będą mogli wykorzy-
stywać zarówno zasoby szpitalne, jak i 
lądowisko.

- Możemy śmiało stwierdzić, że jest 
to pierwszy, ale i najważniejszy krok 
w kierunku dostosowania szpitala do 

- Podczas ponaddwugodzinnego i 
ciekawego spotkania rozmawialiśmy 
o stanie oświaty w powiecie, kładąc 
nacisk na kwestie związane z kształ-
ceniem zawodowym w naszych szko-
łach – mówi starosta.

Była też mowa o przygotowywanej 
właśnie diagnozie dotyczącej owego 
kształcenia.

- Panią kurator interesowały na-

 - Powiat słubicki od lat zasługuje na Szpitalny Oddział Ratunkowy na miarę 
XXI wieku. Teraz wreszcie będzie to możliwe – mówił członek zarządu woje-
wództwa Marcin Jabłoński.

Oni znają się na bezpieczeństwie jak mało kto!

Udało się! Przy słubickim szpitalu powstanie najnowocześniejszy 
w regionie Oddział Ratunkowy! Mamy na to miliony!

Porozmawiajmy o oświacie

Kto może zachorować na Afrykański Pomór Świń? Ile wody powinien wypić człowiek 
w ciągu doby? Aż wreszcie: jakie grupy krwi występują u ludzi i czym była powódź ty-
siąclecia? Między innymi z takimi pytaniami musieli poradzić sobie uczestnicy IX edycji 
powiatowego konkursu z zakresu wiedzy o obronie cywilnej i powszechnej samoobronie, 
który odbył się 5 marca w starostwie.

Trudno o lepszą wiadomość! Wniosek o dofinansowanie kompleksowego remontu Szpi-
talnego Oddziału Ratunkowego rozpatrzono pozytywnie, a 11 marca, w Lubuskim Urzę-
dzie Wojewódzkim, podpisano odpowiednią umowę.

Na zaproszenie starosty Leszka Bajona 22 lutego powiat 
słubicki odwiedziła lubuska kurator oświaty Ewa Rawa.
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w kategorii indywidualnej), w skła-
dzie po dwóch uczniów. A oto wyniki: 

Klasyfikacja zespołowa: 
I miejsce – drużyna nr 2 z Techni-

kum Leśnego w Starościnie,
II miejsce – drużyna nr 2 z Zespołu 

Szkół Technicznych w Słubicach,
III miejsce – drużyna nr 1 z Techni-

kum Leśnego w Starościnie.

W klasyfikacji indywidualnej 
pierwszych sześć miejsc zajęli 
uczniowie:

I miejsce – Dominika Szafraniec z 
Technikum Leśnego w Starościnie,

II miejsce – Dawid Maik z Zespołu 
Szkół Technicznych w Słubicach,

III miejsce – Julia Stolarska z Uni-
wersyteckiego Liceum Ogólnokształcą-
cego w Słubicach,

IV miejsce – Mikołaj Męczywór z 

Technikum Leśnego w Starościnie,
V miejsce – Julia Kaźmierczak z 

Technikum Leśnego w Starościnie,
VI miejsce – Amadeusz Bednarczyk 

z Technikum Leśnego w Starościnie.
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warunków i wyposażenia na poziomie 
europejskim – podkreśla prezes.

Modernizacja pochłonie ponad 12 
milionów zł, z czego 8,5 mln zł to środ-
ki unijne.

Dodajmy, że trwają również starania 
o dofinansowanie termomodernizacji 

szpitala.
– Zrobimy wszystko, by pozyskać 

środki również na tę inwestycję. I już 
dziś mogę powiedzieć, że jesteśmy na 
dobrej drodze – nie kryją radości sta-
rosta Leszek Bajon i wicestarosta Ro-
bert Włodek. (red.)

sze plany na przyszłość. Wyraziła 
zrozumienie dla spraw powiatowej 
oświaty – dodaje wicestarosta Ro-
bert Włodek.

- Chciałbym serdecznie podzię-
kować pani kurator za przyjęcie za-
proszenia! Wizyty takie jak te wiele 
wnoszą do naszej współpracy. A to 
wszystko dla dobra powiatowej edu-
kacji - podsumowuje L. Bajon. (red.)

Dla najlepszych drużyn były dyplo-
my i puchary, a dla zawodników, któ-
rzy zajęli sześć pierwszych miejsc, dy-
plomy i atrakcyjne nagrody.

W imieniu starosty, wszystkim 
uczestnikom konkursu serdecznie 
gratulujemy! Więcej zdjęć z konkursu 
znajdziecie na naszym profilu na Face-
booku. (red.)
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- Od dawna chwalę sobie współpracę z powiatem słubickim, który stawia na politykę prospołeczną - mówił 12 marca Andrzej Gonia, dyrektor Lubuskiego Oddzia-
łu PFRON-u, podczas przekazania busa przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych. Przy wręczaniu kluczyków nie zabrakło także starosty Leszka 
Bajona i wicestarosty Roberta Włodka.

Widać, że coraz więcej mieszkańców powiatu słubickiego zdaje sobie sprawę z tego, że kasa z 
Unii i innych źródeł jest na wyciągnięcie ręki, trzeba tylko wiedzieć, jak po nią sięgać. A między 
innymi o tym była mowa na bezpłatnym spotkaniu, podczas którego sala konferencyjna staro-
stwa pękała w szwach!

210 kategorii zdrowia „A", 3 kategorie „B”, 20 kategorii „D" i 7 
kategorii „E" - tak w skrócie przedstawiają się wyniki tegorocz-
nej kwalifikacji wojskowej w powiecie słubickim.
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Udało się pozyskać dofinansowanie na zakup kolejnego już 
busa dla osób niepełnosprawnych!

Kasa z zewnątrz jest do wzięcia!  
Jak po nią sięgnąć?

Dla kogo mundur?

Miło nam, że większość uczestników 
to członkowie powiatowych stowa-
rzyszeń i organizacji, którzy jak gąbka 
chłonęli wiedzę na temat pozyskiwania 
środków na swoją działalność z fundu-
szy zarówno europejskich, jak i krajo-
wych.

- Omówiliśmy warunki przyznania 
wsparcia, wskazaliśmy też dokumen-
ty, strony internetowe oraz podmioty 
oferujące dofinansowanie z Unii Eu-
ropejskiej oraz źródeł rządowych - tłu-
maczyli nam organizatorzy z Lokalne-
go Punktu Informacyjnego Funduszy 
Europejskich w Gorzowie Wlkp.

Było też o harmonogramie otwar-
tych konkursów ofert oraz kwot prze-
znaczonych na wsparcie w poszcze-
gólnych obszarach. Przedstawiono 
również nowy regulamin Rady Działal-
ności Pożytku Publicznego Wojewódz-

Rozpoczęła się ona 4 lutego, a zakoń-
czyła siedemnaście dni później, kiedy 
to w siedzibie Powiatowej Komisji Le-
karskiej odbyło się spotkanie podsumo-
wujące - obecny na nim starosta Leszek 
Bajon podziękował komisji za sprawną 
pracę.

Kogo obejmowała tegoroczna kwalifi-
kacja wojskowa? 

- Wezwano mężczyzn urodzonych w 
2000 roku oraz w latach 1995 - 1999, 
którzy nie posiadali określonej kategorii 
zdolności do czynnej służby wojskowej - 
mówi nam Mikołaj Jagła, główny specja-
lista ds. obronnych i obrony cywilnej w 

starostwie. To jednak nie wszyscy.
- Kwalifikacją objęto też osoby uro-

dzone w latach 1998 - 1999, które zostały 
uznane przez powiatowe komisje lekar-
skie za czasowo niezdolne do czynnej 
służby wojskowej, kobiety urodzone w 
latach 1995-2000, posiadające kwa-
lifikacje przydatne do czynnej służby 
wojskowej oraz osoby, które ukończyły 
18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do 
pełnienia służby wojskowej - wylicza M. 
Jagła.

Przed Powiatową Komisją Lekarską w 
Słubicach stawiło się 94,6 proc. wezwa-
nych rocznika podstawowego. (red.)

Czy można połączyć walentynkowe i tłustoczwartkowe tradycje z poważnymi tematami związanymi z 
ochroną zdrowia? Okazuje się, że dla rzepińskich diabetyków nie ma rzeczy niemożliwych!

POWIAT SŁUBICKI

Co słychać u rzepińskich diabetyków?
W połowie lutego zorganizowali 

dla siebie szkolenie z zakresu udzie-
lania pierwszej pomocy. Poprowa-
dzili je druhowie Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Rzepinie: Konrad No-
wak i Ryszard Rybowiak.

- W spotkaniu brał udział także 

Jarosław Dudzis, zastępca przewod-
niczącego Rady Miejskiej w Rzepi-
nie, który opowiedział, nad czym 
obecnie pracują nasi radni - mówi 
nam Leokadia Musolf, sekretarz 
Koła. 

Była też mowa m.in. o różnych 

formach rehabilitacji oraz pomocy 
socjalnej i innych ważnych dla dia-
betyków sprawach.

Nie obyło się bez niespodzianek, 
które przygotował zarząd koła dla 
swoich członków - to z okazji wa-
lentynek i nadchodzącego tłustego 

twa Lubuskiego.
- To bardzo cenne informacje! Na 

pewno z nich skorzystamy. W dodatku 
wszystko zostało omówione przystęp-
nym językiem - oceniali spotkanie jego 

uczestnicy.
A organizatorom, w imieniu starosty 

oraz stowarzyszeń i organizacji z tere-
nu naszego powiatu, serdecznie dzię-
kujemy! (red.)

czwartku.
- W imieniu zarządu koła serdecz-

nie dziękuję wszystkim za udział w 
spotkaniu - dodaje L. Musolf. (red.)

Przypomnijmy: dzięki przystąpieniu 
powiatu słubickiego do "Programu wy-
równywania różnic między regionami 
III” udało się pozyskać dofinansowanie 
na zakup busa dla Warsztatu Terapii 
Zajęciowej w Żabicach.

18-osobowy samochód kosztował 
176.850 zł, z czego aż 111.930 zł to środ-
ki z PFRON-u. Reszta to wkład gminy 
Górzyca, którą reprezentował jej wójt 
Robert Stolarski.

- Pojazd jest wygodny i nowoczesny. 
Bardzo dobrze będzie się nim jeździło. 
Wygląda na bezpieczny. I na bardzo 
szybki! - śmiali się uczestnicy Warszta-
tu Terapii Zajęciowej, wręczając dyrek-
torowi PRFON-u własnoręcznie wyko-
nany upominek.

- Ten bus bardzo nam się przyda. 
Można powiedzieć, że jest on wisienką 
na torcie dla naszej działalności - nie 
kryła radości Monika Karasińska, kie-
rownik WTZ.

Przypomnijmy, że wcześniej, dzięki 
wspomnianemu programowi, podobne 
pojazdy trafiły także do Środowisko-
wych Domów Samopomocy w Biega-
nowie, Cybince i Górzycy oraz Powia-
towego Ośrodka Wsparcia w Rzepinie.

Zatem szerokiej drogi! (red.)
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- Podkreślam: nie ma żadnej potwierdzonej informacji, jakoby niemiecki Urząd Celny miałby 
zniknąć z terminala w Świecku - mówił 4 marca, podczas spotkania z przedsiębiorcami mający-
mi swoje firmy na terenie terminala, starosta Leszek Bajon.

Zaczęło się! Na teren przy słubickim ogólniaku wjechał ciężki 
sprzęt. Tuż obok Zespołu Szkół Licealnych w Słubicach ruszyła 
budowa nowoczesnej sali gimnastycznej!

Udało się! Od końca lutego dzieci z terenu powiatu słubickiego, które są niewidome, słabowi-
dzące, niesłyszące oraz niedosłyszące, a także cierpiące na autyzm czy zespół Aspergera, mogą 
korzystać z usług Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Sulęcinie.

O terminalu w Świecku jest 
coraz głośniej w całej Polsce. 
Wieści z naszego powiatu do-
tarły również do posłów Plat-
formy Obywatelskiej: Krystyny 
Sibińskiej i Bartosza Arłukowi-
cza, którzy 22 lutego odwiedzili 
pracowników agencji celnych, 
znajdujących się na terenie ter-
minala.

POWIAT SŁUBICKI

POWIAT SŁUBICKI POWIAT SŁUBICKI

POWIAT SŁUBICKI

Starosta spotkał się z przedsiębiorcami z terminala. Wkrótce zrobi to 
również z naszymi partnerami z Niemiec

Budowa sali przy ogólniaku 
ruszyła na całego!

Porozumienie dwóch powiatów weszło 
w życie!

Parlamentarzyści  z wizytą na terminalu w Świecku

- Wystosowaliśmy pismo do naszych 
partnerów z Niemiec. Wyrażamy w nim 
gotowość do przedłużenia umowy, któ-
ra kończy się w listopadzie. Planujemy 
też spotkanie z niemiecką stroną. Zrobi-
my wszystko, by niemiecki urząd pozo-
stał na terminalu. Zaś informacje, które 
pojawiły się w niektórych mediach, za-
wierają wiele niedomówień - dodał wi-
cestarosta Robert Włodek.

Starosta zapewniał również przedsię-
biorców, że będzie bronił ich interesów

- Powiat słubicki, jako przedstawiciel 
Skarbu Państwa, daje państwu gwa-
rancję bezpieczeństwa i pozostania na 
terenie terminala, na dotychczasowych 
warunkach - zaznaczał starosta.

Była też mowa o wzajemnych rosz-
czeniach finansowych na linii powiat 
słubicki - Skarb Państwa i odwrotnie, w 
kontekście bieżących remontów i inwe-

Pamiętacie, kiedy w styczniu, pod-
czas zawarcia umowy na budowę sali 
pisaliśmy, że nie możemy się doczekać 
pierwszego wbicia łopaty? No to się 
doczekaliśmy! Wprawdzie nie była to 
łopata, ale potężna łyżka koparki, która 
przygotowuje teren pod fundamenty, 
ale to chyba nawet lepiej... A same fun-
damenty wraz ze zbrojeniem pojawiły 
się kilkanaście dni później.

Pierwszy etap budowy ma trwać dzie-
więć miesięcy, a jego efektem będzie 
stan surowy otwarty.

Przypomnijmy: nowa sala gimna-
styczna będzie miała wymiary: 18,5 x 
40,4 oraz 10,7 m (wysokość). Zmieści 
się w niej 500 osób. Obiekt naszpiko-
wany będzie nowoczesnymi rozwiąza-

niami. Znajdzie się tu szereg udogod-
nień dla osób niepełnosprawnych oraz 
zaplecza wraz z szatniami.

- Będzie można pograć tu w piłkę 
nożną, ręczną, koszykówkę, siatkówkę, 
a nawet uprawiać judo. A co najważ-
niejsze, obiekt nie będzie służył wyłącz-
nie uczniom ogólniaka - mówi dyrektor 
szkoły Maria Jaworska.

- Korzystać będą z niego mogli 
uczniowie także innych słubickich szkół 
oraz wszyscy mieszkańcy. Budynek 
będzie pełnić też funkcję sali widowi-
skowej, gdzie będą mogły odbywać się 
np. koncerty - dodaje starosta Leszek 
Bajon.

Trzymamy kciuki za kolejne etapy 
prac! (red.)

26 lutego radni obu powiatów 
zatwierdzili porozumienie w tej 
sprawie.

Dlaczego poradnia w Sulęcinie? 
Placówka ta jest bowiem upraw-
niona do wydawania odpowiednich 
orzeczeń, opinii lub diagnoz oso-
bom z wymienionymi schorzenia-
mi.

- Należy dodać, że poradnia w 

- Sprawy związane z tym obiektem 
nie są obce naszym gościom. Intereso-
wały ich warunki, w jakich wykonują 
swoje obowiązki pracownicy zlokali-

zowanych tam firm. Parlamentarzyści 
dopytywali się też, w jaki sposób mogą 
pomóc powiatowi, za co serdecznie 
dziękujemy - mówi starosta Leszek Ba-

jon, który wspólnie z posłami rozma-
wiał z pracownikami agencji celnych.

Dziękujemy za wizytę i zapraszamy 
ponownie! (red.)

stycji na terenie terminala.
- Rozumiemy państwa potrzeby. Ale 

powiat słubicki przeznacza na eksplo-
atację terminala środki pochodzące od 
Skarbu Państwa, w ramach dotacji celo-
wej na bieżące gospodarowanie obiek-
tem - tłumaczył starosta.

Trzeba w tym miejscu podkreślić, 
że Skarb Państwa w dalszym ciągu nie 
przekazuje w terminie ww. dotacji.

Powiat słubicki zwracał się o dotację 
na 2019 rok licznymi pismami, wysyła-
nymi od czerwca 2018 r. Dotacja ta nie 
została przekazana do dziś. (red.)

sąsiednim powiecie posiada zespół 
specjalistów, mających odpowied-
nie kompetencje w tym zakresie - 
podkreślała podczas ostatniej sesji 
Rady Powiatu Urszula Zakowicz, 
naczelnik Wydziału Oświaty w sta-
rostwie.

A poza tym...
Podczas sesji podjęto także 

uchwały m.in. w sprawie rozwiąza-

nia Zespołu Szkół Ekonomicznych 
w Ośnie Lubuskim oraz w sprawie 
zmiany uchwały dotyczącej rozkła-
du godzin aptek na terenie powiatu. 
Przedstawiono również informacje 
na temat funkcjonowania w powie-
cie nieodpłatnej pomocy prawnej 
w 2018 roku oraz o sprzedanych w 
ubiegłym roku nieruchomościach, 
należących do powiatu. (red.)
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Znacie Tomka Wędrowniczka? Jeśli nie, to koniecznie musicie 
nadrobić zaległości, bo trudno o barwniejszą postać.
Tomasz Pawłowski, znany jako Tomek Wędrowniczek, nieprze-
rwanie od 1990 roku podróżuje po polskich urzędach, by spo-
tykać się z włodarzami odwiedzanych przez siebie powiatów, 
miast i gmin.

- Sołtys nie jest tylko od zbierania podatków. Z powołaniem powinien robić wszystko, by wspie-
rać mieszkańców swoich sołectw i organizować im życie. A wiem od nich, że robicie to państwo 
z wielkim zaangażowaniem, za co chciałbym serdecznie podziękować – mówił 13 marca starosta 
Leszek Bajon sołtysowi Kunic Ewie Guzik, sołtysowi Drzecina Ryszardowi Świderskiemu oraz 
sołtysowi Rybocic Jerzemu Siedlarzowi.

"Doradza i pomaga bezinteresownie, wspaniała policjantka!", "Ręczę za nią rękoma i nogami!", 
albo: "Łagodzi wszelkie spory, a jej osobowość powinna być wzorem dla wielu..." - to tylko nie-
które opinie, jakie można znaleźć w sieci na temat Sylwii Szary, słubickiej policjantki.

- Te wyróżnienia są odzwierciedleniem państwa działalności 
na polu edukacyjnym i sportowym, a kwalifikacje, które dzięki 
państwu nabywają młodzi mieszkańcy naszego powiatu, są nie 
do przecenienia - pisał starosta Leszek Bajon w swoich listach 
gratulacyjnych, które przekazał 18 lutego zwycięzcom plebi-
scytów zorganizowanych przez "Gazetę Lubuską".

POWIAT SŁUBICKI

POWIAT SŁUBICKI

POWIAT SŁUBICKI

POWIAT SŁUBICKI

Tomek Wędrowniczek znów  
w starostwie!

Im po prostu chce się 
chcieć!

Oto prawdziwa Osobowość Roku!

Poznajcie superdrużynę  
i nauczyciela z klasą!

Pan Tomek swoje wizyty dokład-
nie dokumentuje, a zdjęciami i rela-
cjami ze swoich wojaży zapełnia już 
sto piętnasty album!

A skoro jesteśmy przy liczbach: 
dowiedzieliśmy się, że Leszek Bajon, 
który 7 marca był kolejnym celem 
naszego bohatera, jest dokładnie 
370. starostą, którego odwiedził! Z 
kolei Robert Włodek to 446. wicesta-
rosta, którego na swojej drodze spo-
tkał pan Tomek.

Aby choć trochę złagodzić trudy 
podróży Wędrowniczka, starosta po-
darował mu parasol z logo powiatu 
słubickiego.

- Fantastycznie! To już 239. para-
sol, który dostałem podczas swoich 

Staroście towarzyszył wicesta-
rosta Robert Włodek. – To było 
bardzo miłe spotkanie. Ustali-
liśmy, że będziemy widywać się 

regularnie, by systematycznie roz-
mawiać o bieżących potrzebach 
mieszkańców oraz o tym, jak je 
rozwiązywać. Jesteśmy do pełnej 

dyspozycji – podkreślał wicesta-
rosta.

Pani i panom sołtysom dzięku-
jemy za wizytę! (red.)

Pani Sylwia działa społecznie jako 
mediator. Była dwukrotnie nomino-
wana do konkursu "Policjant, który 
mi pomógł" i do lokalnego Anioła. 
Odznaczono ją też złotą odznaką ho-
norową.

Nic zatem dziwnego, że w plebiscy-
cie „Gazety Lubuskiej” pani Sylwia 
zajęła I miejsce oraz zdobyła tytułu 
Osobowość Roku 2018 w powiecie 
słubickim.

- To niewątpliwe wyróżnienie jest 
odzwierciedleniem pani działalności 
na polu społecznym, która jest nie do 
przecenienia - pisał starosta Leszek 
Bajon w liście gratulacyjnym, który 27 
lutego, wraz ze wicestarostą Rober-
tem Włodkiem, wręczył pani Sylwii.

Przyłączamy się do gratulacji! (red.)

Przypomnijmy: w plebiscycie 
"Najpopularniejszy sportowiec", 
w kategorii "Najlepsza drużyna 
powiatu słubickiego roku 2018", 
bezkonkurencyjny okazał się 
Uczniowski Strzelecki Klub Spor-
towy "Muszkiet", działający przy 
Zespole Szkół Technicznych w Słu-
bicach.

To niejedyny sukces tej szkoły: w 
plebiscycie "Nauczyciel z klasą" w 

naszym powiecie zwyciężyła Elwira 
Szydłak, nauczycielka matematyki 
i przedmiotów zawodowych.

Pani Elwira i Jerzy Wieczorek, 
sekretarz "Muszkietu", pochwali-
li się dziś staroście i jego zastępcy 
zdobytymi trofeami. Prócz listów 
gratulacyjnych odebrali zestawy 
upominków i bukiety kwiatów.

Przyłączamy się do gratulacji! 
(red.)

wypraw! - nie krył radości pan To-
mek.

Byliśmy pod wrażeniem jego po-
dejścia do życia, niesamowitej pa-
mięci i wiedzy, a zasób ciekawostek o 
samorządowcach z całego kraju, któ-
rymi podróżnik sypał jak z rękawa, 
przyprawiał o zawrót głowy.

Po wizycie w starostwie pan To-
mek pospieszył na dworzec PKS. - 
Jutro mam być na Dolnym Śląsku, 
a pojutrze czeka na mnie starosta 
tatrzański. Nie mogę go zawieść. 
Samorządowcy w całej Polsce są dla 
mnie jak rodzina - podkreślał nasz 
podróżnik.

Życzymy zatem szerokiej drogi i 
zapraszamy ponownie! (red.)
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Słubicka biblioteka nagrodzi-
ła Specjalny Ośrodek Szkol-
no - Wychowawczy! Książnica 
przekazała placówce 40 ksią-
żek, wartych 500 zł!

- Wicestarosta jest przystojniejszy, więc umówmy się, że ja 
będę składać życzenia, a on - całować - śmiał się starosta Le-
szek Bajon, który 8 marca wziął pod pachę ogromne naręcza 
kwiatów i ruszył w kilka miejsc, by rozdać je naszym paniom.

POWIAT SŁUBICKI

POWIAT SŁUBICKI

Taka nagroda to prawdziwy skarb!

Deszcz kwiatów 
dla naszych pań!

- To za zaangażowanie, wspaniałą 
współpracę oraz realizację wspól-
nych projektów i przedsięwzięć 
kulturalno - edukacyjnych na rzecz 
uczniów - wylicza Maria Wałach z 
Ośrodka.

Wśród przekazanych książek znaj-
duje się m.in. literatura popularno-
naukowa, poradniki dla nauczycieli, 
lektury szkolne oraz bajki i opowia-
dania.

- W imieniu naszych uczniów i 
nauczycieli serdecznie dziękujemy 
pracownikom biblioteki! - dodaje M. 
Wałach.

Dołączamy się! (red.)

Na pierwszy ogień poszło Staro-
stwo Powiatowe, gdzie prócz kwia-
tów obaj panowie rozdawali słodkie 
upominki.

- Dla mnie czekolada z truskawka-
mi. O, ale jest i z orzechami! Biorę! 
- cieszyły się pracownice starostwa.

Starosta i wicestarosta nie zapo-
mnieli także o Dziennym Domu Se-
nior+, gdzie wspaniałe róże wywołały 
uśmiech na ustach pensjonariuszek 
placówki. My z kolei uśmiechamy 
się na wspomnienie pysznego, wła-
snoręcznie przygotowanego ciasta. 
Dziękujemy!

Po opuszczeniu naszych seniorów 
przyszedł czas na Specjalny Ośro-

dek Szkolno - Wychowawczy, gdzie 
z okazji Dnia Kobiet przygotowano 
prawdziwe show! Naprawdę, by-
liśmy pod wrażeniem. Dlatego dla 
dorosłych pań starostowie przywieźli 
kwiaty, a dla nieco młodszych (zała-
pali się też chłopcy), słodycze.

Na koniec starosta i wicestarosta 
odwiedzili nauczycielki pobliskiego 
Centrum Kształcenia Zawodowego i 
Ustawicznego i rzutem na taśmę za-
haczyli o Powiatowe Centrum Pomo-
cy Rodzinie.

To był bardzo aktywny, ale jakże 
miły dzień! A naszym paniom raz 
jeszcze życzymy wszystkiego co naj-
lepsze! (red.)
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STAROSTA SŁUBICKI

STAROSTA POWIATU SŁUBICKIEGO 
o g ł a s z a

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Starosta Słubicki przypomi-
na o konieczności wniesienia 
opłaty za użytkowanie wieczy-
ste za 2019 rok. Zgodnie z art. 
71 ust. 4 ustawy o gospodar-
ce nieruchomościami (Dz. U. 
2018, poz. 2204 z późn. zm.) 
opłaty roczne wnosi się do dnia 
31 marca każdego roku bez od-
rębnego wezwania.
Opłaty należy wnosić na ra-
chunek bankowy Starostwa 
Powiatowego w Słubicach: 

41 8369 0008 0063 7248 
2000 0020

Bank Spółdzielczy w Ośnie 
Lubuskim o/Słubice 

Informacje na temat wysokości 
należnych opłat za użytkowa-
nie wieczyste można uzyskać 
w gabinecie 201 Starostwa Po-
wiatowego w Słubicach, ul. Pił-
sudskiego 20, 69-100 Słubice.

W siedzibie Starostwa Po-
wiatowego w Słubicach na 
okres 21 dni wywieszono wy-
kaz nieruchomości Skarbu 
Państwa położonej w Świec-
ku, oznaczonej dz. nr 15/9 
i 12/11, przeznaczonych do 
najmu i użyczenia na rzecz 
dotychczasowych najemców 
i użytkowników, na okres 
do 3 lat. Wykaz wywieszono 
14.03.2019r.

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości 
stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej na terenie Terminala 

w Świecku, na okres do 02 maja 2019 r. do 30 kwietnia 2022 r.

pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości 
stanowiącej własność Skarbu Państwa

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

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

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

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

Słubice, 2019-03-12

Do wylicytowanej kwoty czynszu zostanie doliczony podatek VAT, zgod-
nie z przepisami obowiązującymi na dzień zawarcia umowy dzierżawy.
1. Miesięczny czynsz płatny w terminie 14 dni od daty wystawienia 

faktury.
2. Czynsz będzie stały przez okres pierwszego roku od dnia wyda-

nia przedmiotu dzierżawy. Po upływie tego okresu waloryzowany 
będzie o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych 
ogłaszany przez GUS dla poprzedniego roku, z mocą od 1 stycznia.

3. Dzierżawcę obciążają inne opłaty związane z eksploatacją przedmio-
tu dzierżawy, w szczególności koszty energii elektrycznej,  central-
nego ogrzewania, wody i ścieków, odbioru nieczystości stałych oraz 
koszty obsługi.

4. Dzierżawca opłaca podatek od nieruchomości.
5. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie gotówką 

wadium na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Słubicach 
nr 15 8369 0008 0063 7248 2000 0100 w Banku Spółdzielczym 
O/Słubice nie później niż 3 dni przed przetargiem do godziny 15°°.  
Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargo-
wej przed otwarciem przetargu. Wadium wpłacone przez uczest-
nika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet czynszu 
dzierżawy nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie 
uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy 
dzierżawy. 

6. Termin zawarcia umowy dzierżawy ustali wydzierżawiający najpóź-
niej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

7. Przetarg odbędzie się 21 marca 2019 r. godz. 12°° w sali konferen-
cyjnej Starostwa Powiatowego w Słubicach ul. Piłsudskiego 20. 
Osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną winna się okazać 
stosownymi pełnomocnictwami.

8. Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu, prawo odwołania 
przetargu oraz prawo zamknięcia przetargu bez wyłonienia dzier-
żawcy, bez podania przyczyny.

9. Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem 
przetargu udzielają pracownicy Biura Administrowania Termina-
lem w Świecku, Świecko 37, bud. nr 16 lub pod nr telefonu 95-758-
56-20; 95-758-57-11.

Słubice, dnia 06.03.2019 r.

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

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

e-mail: sekretariat@powiatslubicki.pl

Tak barwnie w słubickim klubie Witkacy nie było już dawno! To za sprawą kilkudziesięciu pań, 
członkiń Słubickiego Stowarzyszenia na Rzecz Kobiet, które 2 marca zorganizowały tutaj swój bal.

POWIAT SŁUBICKI

To był naprawdę kolorowy bal!
- Co roku zmieniamy formułę im-

prezy. Tym razem tematem prze-
wodnim były lata 60. i dzieci kwiaty 
- tłumaczyła nam Aleksandra Orłow-
ska, członek zarządu stowarzyszenia, 
które istnieje już dziewiętnasty rok 
(wcześniej funkcjonowało jako Klub 

Puszystych).
Królowały długie suknie, okulary 

lenonki, pacyfki, różnobarwne chusty 
i oczywiście kwiaty. Setki kolorowych 
kwiatów!

Nie obyło się bez komisyjnego wa-
żenia uczestniczek balu, wybrano też 

królową odchudzania. 
- W Słubicach kobieta jest siłą! 

Jesteście niesamowite, zasługujecie 
na najlepszą zabawę! - mówił zapro-
szony na bal starosta Leszek Bajon. 
Przyznacie, że trudno się nie zgo-
dzić… (red.)

 
 

Lp.
Działka ewid.

Położenie 
nieruchomości

Nr księgi 
wieczystej

Opis 
nieruchomości

Cena 
wywoławcza

[zł]

Wadium
[zł] Nr Pow.

[ha]
 

1. 649/1 0,0492
Słubice

ul. Jedności 
Robotniczej 15

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

 

Lp.

Działka

Położenie
Nieruchomość przeznaczona  

do dzierżawy 
[m 2]

Przeznaczenie nieruchomości/
sposób jej zagospodarowania

Księga 
wieczysta

Wysokość wywoławczego 
miesięcznego czynszu 
dzierżawnego netto

[zł]

Wadium
[zł]Nr

Pow.
całkowita 

[ha]

1. 15/9 3,1248 Świecko
gm. Słubice

Zespół pomieszczeń w budynku 
głównym o łącznej powierzchni 

183,70 m ² 

Dzierżawa na okres do 3 lat, 
z przeznaczeniem na działalność 

usługowo - handlową

GW1S/000105
43/6 3 266,19 3 266,19


