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- Zakres prac przy sali gimnastycznej bę-
dzie obejmował remont dachu, a  także 
wymianę okien i  drzwi. Oczywiście już 
myślimy o  kolejnych etapach i  osta-
tecznym doprowadzeniu sali do stanu 
używalności. Nie zapominamy przy tym 
o  innych obiektach przy powiatowych 
placówkach oświatowych, na przykład 
boisku obok Centrum Kształcenia Za-
wodowego i Ustawicznego w Słubicach, 
na budowę którego wkrótce zostanie 
rozstrzygnięty przetarg [tak też się stało, 
zaś o szczegółach przeczytacie w tekście 
obok – przyp. red.] – zapowiadał starosta. 
Towarzyszyli mu ośniańscy radni: Ma-
ciej Błoński, Józef Apanowicz, Bogdan 
Hajkowicz i Krzysztof Bohuszko. 

Nie zabrakło członka zarządu wo-
jewództwa Marcina Jabłońskiego. Bo, 
przypomnijmy, to właśnie radni woje-
wódzcy, w  ramach konkursu „Lubuska 
Baza Sportowa” udzielili powiatowi 
słubickiemu dotacji w  kwocie ok. 165 

TU NA RAZIE JEST BETONOWE 
ŚCIERNISKO… ALE BĘDZIE 
NOWOCZESNE BOISKO!

W Młodzieżowym 
Ośrodku Socjoterapii 
nareszcie zaczęły się 
spore remonty

Trudno o lepszy prezent z okazji Dnia Edukacji Naro-do-
wej niż ten, który dostali nauczyciele MOS-u w Ośnie 
Lubuskim – 14 października bowiem, w iście jesiennej 
scenerii parku nieopodal szkoły, starosta Leszek Ba-
jon podpisał z wykonawcą umowę na pierwszy etap 
modernizacji zabytkowej sali gimnastycznej. Tydzień 
później zawarto kolejne porozumienie, tym razem 
w sprawie remontu części internatu przy Ośrodku.

Powiat słubicki 
z prestiżowym 
wyróżnieniem
Powiat słubicki został 
uhonorowany w Krako-
wie prestiżową nagrodą 
„Samorząd promujący 
zdrowie”!

szerzej na str. 3

Rozpoczynający się właśnie 2023 rok 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 samych szczęśliwości w nowym roku.

tysięcy złotych na remont sali. Drugie 
tyle samorząd powiatowy dołoży ze 
środków własnych.

- Prace rozpoczną się wkrótce, a  po-
winny zakończyć jeszcze w grudniu – nie 
kryła radości dyrektorka MOS-u Jolanta 
Kawecka-Smalec. Wszystko poszło 
zgodnie z  planem – prace przeszły już 
odbiór techniczny.

Tydzień później przyszedł czas na 
kolejne porozumienie – tym razem 
w  sprawie modernizacji skrzydła in-
ternatu przy Ośrodku. Staroście towa-
rzyszyli: wicestarosta Robert Włodek 
i skarbnik powiatu Grażyna Neumann.

To dzięki środkom, które powiat słu-
bicki otrzymał w  ramach Rządowego 
Programu "Polski Ład". Chodzi o  4 250 
000 zł, które w  całości będzie prze-
znaczone na prace remontowe. Warto 
podkreślić, że dzięki modernizacji MOS 
będzie w  stanie przyjąć większą liczbę 
wychowanków. 

A raczej cały sportowy kompleks! Starosta Leszek Bajon dotrzymał słowa: wkrótce na 
terenie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ruszy budowa nowocze-
snego boiska wielofunkcyjnego, wyposażonego w dwie bieżnie, trybuny, skocznię do 
skoku w dal i wzwyż oraz rzutnię do pchnięcia kulą.

To jednak nie wszystko! Tuż obok po-
wstanie boisko rekreacyjne, a nieopodal 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wycho-
wawczego integracyjny plac zabaw, dla 
wychowanków szkoły oraz pobliskiej 
"Naszej Chaty". To wszystko z nowym 
oświetleniem, monitoringiem, chod-
nikami, piłkochwytami i ogrodzeniem, 

nie zabraknie wypoczynkowej wiaty, 
otoczonej zielenią. To będzie praw-
dziwy hit na sportowej mapie powiatu 
słubickiego! 8 listopada odpowiednią 
umowę z wykonawcą podpisał starosta 
Leszek Bajon. Towarzyszyli mu: wicesta-
rosta Robert Włodek, wiceprzewodni-
czący Rady Powiatu Ryszard Chustecki, 

skarbnik powiatu Grażyna Neumann 
oraz dyrektorka CKZiU Małgorzata Ko-
ścińska. Budowa kompleksu pochłonie 
niemal 4,6 mln zł, z czego ponad 4,1 mln 
pochodzi z Rządowego Funduszu Polski 
Ład. Prace rozpoczną się już na wiosnę, 
zaś całość ma być gotowa po wakacjach. 
Nie możemy się już doczekać!

Starosta Słubicki 
Leszek Bajon

Przewodniczący Rady Powiatu 
Wiesław Kołosza
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Odeszła Jolanta Skręty, powiatowa radna 

Dziękujemy za 
wszystko!
Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmier-
ci Jolanty Skręty, cenionego pedagoga, powia-
towej radnej i  dyrektorki Zespołu Administracji 
Oświaty w Słubicach, która odeszła 1 listopada.

To niepowetowana strata: dla pani Jolanty dobro 
mieszkańców było priorytetem, ich sprawy, nie 
tylko te związane z edukacją, zawsze stały u niej 
na pierwszym miejscu. To sprawiało, że panią rad-
ną uznawano za wzór samorządowca. I po prostu: 
dobrego człowieka.

Jednocześnie składamy najszczersze kondolencje 
rodzinie.

Zarząd i Rada Powiatu Słubickiego 
oraz pracownicy Starostwa Powiatowego w Słubicach

Kolędowo i opłatkowo 
u naszych seniorów
Tradycyjne, wigilijne potrawy, dzielenie się opłatkiem oraz gromkie śpiewanie kolęd, 
a to wszystko w fantastycznym, radosnym klimacie, który jest znakiem fi rmowym 
tego miejsca – tak było podczas przedświątecznego spotkania w Dziennym Domu 
Senior+.

 - Zawsze, kiedy tu przychodzę, czuję tę pozytywną energię, która bije od was i którą się zarażam. I to mimo codziennych pro-
blemów, z którymi niewątpliwie się borykacie – mówił wicestarosta Robert Włodek, składając świąteczne życzenia. Towarzyszyła 
mu sekretarz powiatu Wioletta Grzęda, nie zabrakło dyrektorki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Anny Gołębiowskiej.
Dziękujemy za zaproszenie, prawdziwy przedsmak Gwiazdki oraz wyśmienite specjały!

Gratulacje, pani Marietto!
Kilka dni wcześniej odebrała w Warszawie najwyższe 
odznaczenie oświatowe, czyli medal Komisji Edukacji 
Narodowej, a 26 października docenił ją starosta Leszek 
Bajon, przyznając nagrodę pieniężną „Za szczególne za-
sługi dla oświaty i wychowania”. 
Musicie przyznać, że Marietta Szleszyńska, nauczycielka języka polskiego w Zespole 
Szkół Licealnych w Słubicach, zasłużyła na owe wyróżnienia jak mało kto! Dołą-
czamy się do gratulacji!

W stolicy o zdrowiu 
mieszkańców 
powiatu słubickiego
- Tworzymy szpital na mia-
rę XXI wieku. I jesteśmy na 
najlepszej drodze ku temu 
- mówił w Warszawie sta-
rosta Leszek Bajon. 

Można śmiało stwierdzić, że 
w  ostatnim czasie słubicki szpital 
przeżywa swoisty renesans. Cieszy 
nowy SOR, pozyskiwana kadra me-
dyczna, projekty dla mieszkańców czy 
nowoczesny sprzęt.

Co nie znaczy, że można osiąść na 
laurach. Dlatego starosta Leszek Bajon 
wraz z  prezesem lecznicy Adamem 
Koniukiem rozmawiali w  Warszawie 
o kolejnych szansach dla naszego szpi-
tala. Październikowe Forum Rynku 
Zdrowia zebrało wybitnych ludzi me-
dycyny, przedstawicieli administracji 
państwowej i  samorządowej, parla-
mentarzystów, a  także menedżerów 
podmiotów leczniczych, pacjentów, 
ekspertów oraz lekarzy wielu specja-
lizacji.

Była też okazja do spotkania z  Pio-
trem Bromberem, wiceministrem 
zdrowia.

red.

Krok po kroku 
wychodzimy na prostą!
Z końcem października powiat słubicki spłacił zdecydo-
waną większość zobowiązań wobec Skarbu Państwa, wy-
nikających z wieloletnich postanowień sądowych.

Starosta Leszek Bajon przelał na konto 
Urzędu Skarbowego ponad 20 milionów 
złotych – pieniądze te w zdecydowanej 
większości były zasądzone na mocy 
wcześniejszych wyroków. To dlatego, 
podczas listopadowej, nadzwyczajnej 
sesji Rady Powiatu, radni podjęli uchwałę 

o zmianie uchwały budżetowej powiatu 
na na 2022 rok. Dziś powiat słubicki ocze-
kuje na prawomocny wyrok sądu apela-
cyjnego w ostatniej sprawie dotyczącej 
wzajemnych rozliczeń – po jego uprawo-
mocnieniu samorząd dokona fi nalnego 
rozliczenia ze Skarbem Państwa!
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 - To tylko dowód, że skoro nasze proz-
drowotne działania na rzecz miesz-
kańców powiatu zostają zauważone na 

Powiat słubicki 
z prestiżowym wyróżnieniem
To dopiero wiadomość! Powiat słubicki, jako jedyny samorząd w Lubuskiem oraz jeden z za-
ledwie czterech powiatów w Polsce, został uhonorowany w Krakowie prestiżową nagrodą 
„Samorząd promujący zdrowie”!

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

arenie ogólnopolskiej, to warto robić to 
dalej. Obiecałem, że nasz szpital stanie 
się placówką na miarę XXI wieku. I, 

jak widać, wszystko ku temu zmierza 
– mówił podczas uroczystej gali w Kra-
kowie starosta Leszek Bajon, odbie-
rając statuetkę, wraz z  certyfi katem. 
Staroście, jako właścicielowi słubic-
kiego szpitala, przyznano także Laur 
Nowoczesności.  

Kilka słów o  konkursie „Samorząd 
Promujący Zdrowie”: nagradzane są 
w nim województwa, miasta, gminy lub 
powiaty, w  których podejmowane są 
nietuzinkowe, oryginalne i  skuteczne 
działania na rzecz rozwoju ochrony 
zdrowia, profi laktyki zdrowego stylu 
życia, ekologii, turystyki i  promocji 
aktywności fi zycznej. Chodzi o  przed-
sięwzięcia i  działania samorządowe 
ukierunkowane na zdrowie, środo-
wisko naturalne, sport, rekreacje itp.

Jak widać, kapituła uznała, że 
działania powiatu słubickiego w  po-
wyższych kwestiach prowadzone są 
wzorowo. Dziękujemy za to wyjątkowe 
wyróżnienie i docenienie!                     (Red.)

Jerzy Grabowski 
z Nagrodą Starosty Słubickiego
Chyba nikt nie wątpi, że pan Jerzy zasłużył na to wyróż-
nienie jak mało kto – mieszkańcy znają go jako wielo-
letniego nauczyciela wychowania fi zycznego, działacza 
sportowego i  oczywiście prezesa (obecnie członka za-
rządu) UKS Jedynka Słubice, mającego na koncie wiele 
sukcesów na arenie wojewódzkiej i ogólnopolskiej. 

Medal „Człowiek w  służbie powiatu” 
wręczył Jerzemu Grabowskiemu sta-
rosta Leszek Bajon, podczas grudniowej 
sesji Rady Powiatu.

Pan Jerzy w młodości był piłkarzem 
drużyny Komes Słubice. Po studiach 
na Akademii Wychowania Fizycznego 
w  Gorzowie Wielkopolskim (gdzie 
działał także w strukturach antykomu-
nistycznej opozycji), w  1990 roku, zo-
stał zatrudniony jako trener juniorów 
piłkarzy Polonia Słubice. Z sukcesami. 
To pod jego okiem swoje pierwsze kroki 
na boisku stawiał Łukasz Fabiański, 
dzięki niemu młodzieżowi piłkarze 
Polonii Słubice znaleźli się w czołówce 
regionu, obejmującego między innymi 
obszar dzisiejszego województwa wiel-
kopolskiego. 

Jako, że ukończył także germanistykę 
na Uniwersytecie Szczecińskim, pra-
cował również jako nauczyciel języka 
niemieckiego. 

Wkrótce powrócił jako nauczyciel 
wychowania fi zycznego. Wtedy też, za 
jego sprawą, rozpoczął się dynamiczny 
rozwój piłki ręcznej w  Szkole Podsta-
wowej nr 1 w Słubicach, co zaowocowało 
utworzeniem ponad dekadę temu zna-
nego wszystkim Uczniowskiego Klubu 
Sportowego „Jedynka”.

Przypomnijmy, że w  ubiegłym roku 
medale starosty „Człowiek w  służbie 
powiatu” trafi ły także do marszałek wo-
jewództwa lubuskiego Elżbiety Anny 
Polak oraz Marii Jaworskiej, wieloletniej 
dyrektorki słubickiego liceum.

Red.

Czym na co dzień zajmuje się starosta? Co można zała-
twić w urzędzie? Co robią radni, gdzie odbiera się prawa 
jazdy i po co są sesje? To tylko część pytań, jakie zadawa-
li staroście uczniowie klasy III a ze słubickiej „Dwójki”, 
którzy wraz ze swoją wychowawczynią Anną Wawryk 
odwiedzili 8 grudnia starostwo.

Dzieciaki z „Dwójki” odwiedziły starostwo 

i... śpiewały przy 
mównicy! 

Trzecioklasiści podziwiali gabinet sta-
rosty, poznali Wydział Komunikacji 
i  Dróg, mieli również okazję zasiąść na 
miejscach radnych, gdzie, korzystając 
z mikrofonów, opowiedzieli nam o sobie. 

A  potem dzieci... zaśpiewały prze-
piękne świąteczne przeboje, a  robiły 

to zza mównicy! Tego jeszcze u nas nie 
było. Brawo za talent! 

Starosta Leszek Bajon, który dostał od 
dzieci w  prezencie przepiękne, przed-
stawiające Słubice rysunki, odwdzięczył 
się upominkami. Dziękujemy za miłą 
wizytę!

Podziękowania 
za pamiętne 
igrzyska
To było dopiero wyda-
rzenie!  Zapewne macie 
jeszcze w pamięci jubile-
uszowe, 25. Ogólnopolskie 
Igrzyska Ludowych Ze-
społów Sportowych, któ-
re odbyły się w sierpniu 
w Słubicach, a w których 
wzięło udział 1.600 za-
wodników ze wszystkich 
województw.
Trzeba tu podkreślić, że ogromny udział 
w organizacji tej wspaniałej, sportowej 
imprezy miał wiceprzewodniczący 
Rady Powiatu Ryszard Chustecki, który 
z kolei pamiętał o wsparciu starosty 
Leszek Bajon i podczas grudniowejj 
sesji Rady Powiatu podarował mu igrzy-
skowy medal.

A my czekamy na kolejną edycję tych 
fantastycznych zmagań!
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Mikołaj odwiedził rodziny zastępcze  
i dzieciaki z „Naszej Chaty”

-  Czy byłeś grzeczny cały rok?

-  Tak... ale... to trzeba cały rok? 

 No, różnie z tym bywało...

-  Tak myślałem... Ale nie było chyba tak źle, prawda? 

 Z pewnością zasłużyłeś na prezent.

-  O tak, na pewno!

Zapewne się domyślacie, że to frag-
ment rozmowy pewnego pana w 
czerwonym stroju i z siwą brodą z kilku-
letnim chłopcem. Tak, tak, zgadliście! 

Ów malec był jednym z wielu uczest-
ników zabawy mikołajkowej dla rodzin 
zastępczych z terenu naszego powiatu 
oraz dzieci z „Naszej Chaty”. 

To przedświąteczne spotkanie zor-
ganizowało 5 grudnia w starostwie Po-
wiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, 
które jak zwykle stanęło na wysokości 
zadania. 

 - Jestem zdumiony, że salę, w której 
zwykle odbywają się sesje Rady Powiatu, 
można zmienić w cudowne pomiesz-
czenie, wypełnione świąteczną atmos-
ferą – mówił starosta Leszek Bajon, pod 

którego patronatem odbyła się impreza 
i który pomógł Mikołajowi w zakupie 
fantastycznych prezentów. 

Nie mogło zabraknąć słodkiego po-
częstunku, który nasi goście zajadali 
przy dźwiękach kolędowego koncertu, 
zagranego przez uczniów słubickiej 
szkoły muzycznej

A potem na sali rozległo się gromkie:  
„już jest!” i w drzwiach ukazał się... 
święty Mikołaj, który raźno zabrał się do 
rozdawania prezentów. 

- Cieszymy się, że te mikołajkowe spo-
tkania stały się już tradycją. I cieszymy 
się, że o nas pamiętacie - śmiali się 
uczestnicy zabawy. Cała przyjemność 
po naszej stronie!

red.
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Mikołaj z CKZiU przybył do starostwa
To dopiero niespodzianka! 
7 grudnia Mikołaj odwie-
dził także starostę Leszka 
Bajona! I, rzecz jasna, nie 
przybył z pustymi rękami! 

Jako, że święty wraz ze swoimi pomoc-
nikami przywędrował nie z bieguna 
północnego, a z Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego w Słubi-
cach, starosta dostał piękną statuetkę i 
podziękowania „za pomoc szkole, życz-
liwość i wielkie serce”. A przy okazji - za-
proszenie na styczniową studniówkę. 

Im chce się chcieć!
- To, co robicie na co dzień, wpisuje się w jedno z najważ-
niejszych zadań powiatu. Jestem pod wrażeniem waszej 
empatii i poświęcenia dla drugiego człowieka – mówił 
21 listopada starosta Leszek Bajon, podczas spotkania 
z okazji Dnia Pracownika Socjalnego. Towarzyszyli mu: 
wicestarosta Robert Włodek i przewodniczący Rady Po-
wiatu Wiesław Kołosza.

Starosta zaprosił szefowe: Powiato-
wego Centrum Pomocy Rodzinie (Annę 
Gołębiowską), Placówki Opiekuńczo-
-Wychowawczej „Nasza Chata” (Dorotę 
Łazarczyk), Dziennego Domu Senior+ 
(Martynę Szymborską), Warsztatu Te-
rapii Zajęciowej (Monikę Karasińską) 
oraz nowo utworzonego Domu Dzien-

nego Pobytu „Zielona Przystań” (Karo-
linę Rudzińską). Dla wszystkich był list 
z podziękowaniami i róża.

- Cieszymy się, że o nas pamiętano. 
Nasza praca wprawdzie do lekkich nie 
należy, jednak daje nam sporo satys-
fakcji – podkreślały panie, którym rów-
nież życzymy wszystkiego co najlepsze!

Oto nasi nauczyciele 
na medal

A oto wyróżnieni dyrektorzy i nauczyciele:

• Zespół Szkół Licealnych: 
Marzena Guźniczak, Jolanta Góra, Iwona Grabowska;

• Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii: 
Jolanta Kawecka-Smalec, Monika Wilk-Kang;

• Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy: 
Alicja Pietrzyk, Agnieszka Krawczyk, 
Alicja Lange-Lelokas, Magdalena Karczewska, 
Agnieszka Niewińska-Lew;

• Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicz-
nego: Małgorzata Kościńska, Alina Karpiak, Beata Steć, 
Elwira Szydłak, Agnieszka Gierszewska;

• Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna: 
Marzena Kwiek, Monika Palutkiewicz.

Raz jeszcze gratulujemy!

Mimo, że Dzień Edukacji Narodowej 
obchodzimy 14 października, to już 
dzień wcześniej wicestarosta Robert 
Włodek, przewodniczący Rady Po-
wiatu Wiesław Kołosza oraz powia-
towa radna Monika Karasińska po-
dziękowali naszym nauczycielom. 
A skoro to święto edukacji, nie mogło się 
obyć bez nagród starosty Leszka Bajona.
- To nie tylko zawód, ale również jakże ważna misja. Bo obok 
nauczania tabliczki mnożenia, całek, potęg czy Mickiewi-
czowskiej Inwokacji wychowujecie swoich uczniów oraz wpa-
jacie im ideały, które będą towarzyszyły im przez całe życie 
- podkreślał wicestarosta, życząc swoim gościom satysfakcji z 
wykonywanej pracy nie tylko osobistej, ale także zawodowej.

Mikołajkowo u naszych seniorów
Czy nasi seniorzy byli grzeczni w ubiegłym roku? Chyba 
nikt nie ma co do tego wątpliwości!

Dlatego czemu by nie zjeść mikołajkowego obiadu w iście świątecznej atmosferze? 
Na ten świetny pomysł wpadła szefowa słubickiego oddziału Polskiego Związku 
Emerytów i Rencistów, niezastąpiona Kazimiera Chrzanowska. 

Nie zabrakło starosty Leszek Bajon, który wręczył każdemu słodki upominek, 
a także burmistrza Słubic Mariusza Olejniczaka. Dziękujemy za zaproszenie!

Poczuli nadchodzące święta
Bożonarodzeniowy jarmark we Wrocławiu słynie ze 
swojej niepowtarzalnej atmosfery w całym kraju. Prze-
konali się o tym wychowankowie "Naszej Chaty", którzy 
2 grudnia korzystali z jego licznych atrakcji. 

Czego tam nie było! Karuzele, słodki 
poczęstunek, a na obiad - przepyszna 
pizza. Przy okazji udało się zwiedzić 
Hydropolis, czyli centrum wiedzy o 

wodzie. Szerokiej drogi i wspaniałych 
wrażeń życzył rano starosta Leszek 
Bajon, który objął wyprawę swoim pa-
tronatem i dofi nansował ją.
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- Jestem dumny, że mogę być tu z wami i pogratulować wam znakomitych wyników 
w nauce. Nauki, do której nie trzeba was zachęcać, sądząc po średnich waszych ocen 
- podkreślał 26 września starosta Leszek Bajon, podczas wręczania tegorocznych sty-
pendiów najlepszym uczniom powiatowych szkół. 
Towarzyszył mu przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Kołosza, dołączając się do gratulacji.Podziękowano również nauczy-
cielom i rodzicom, których praca miała niebagatelny wpływ na wyniki ich podopiecznych. I przyznacie, że jak na orłów przy-
stało, każdy z nich zasłużył na pamiątkową, „uskrzydloną” fotkę.

Stypendia starosty rozdane

Poznajcie nasze orły, 
którym dodaliśmy... skrzydeł!

A OTO NASZA ZŁOTA DZIESIĄTKA:
• Zespół Szkół Licealnych w Słubicach: Julia Boryń, Maja Skórska, Klaudiusz Paprocki oraz Bartosz Łyskanowski;
• Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Słubicach: Marcel Ryszard Adamczewski;
• Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące w Słubicach: Natalia Kiedrowicz, Oliwia Pomes, Hubert Kupis, Julia 

Durajczyk oraz Zuzanna Czyżewska.

W imieniu starosty raz jeszcze gratulujemy wszystkim stypendystom! Jesteście wielcy!

Poznawali tiry 
od podszewki
Tir jaki jest, każdy widzi. Ale żeby obejrzeć go tak 
dokładnie i z bliska, w dodatku pod okiem fachow-
ców? To dopiero coś!

Tak było 21 października na terenie Centrum Kształcenia Zawodowego i Usta-
wicznego, gdzie uczniowie kierunków technicznych (ale nie tylko) mieli 
okazję „rozpracować” trzy wielkie ciężarówki. To dzięki Stowarzyszeniu By-
łych Pracowników i Sympatyków PMPS Pekaes (w tym jego ekspracowników 
ze Słubic), a także jednej z lokalnych fi rm transportowych, którzy podobną 
akcję zorganizowali już po raz kolejny. Brawa za kreatywność!

O bieżących problemach po-
wiatowych placówek oświa-
towych, rozmawiali 15 listo-
pada z ich szefami starosta 
Leszek Bajon i wicestarosta 
Robert Włodek.

Przybyli dyrektorzy: Zespołu Szkół Lice-
alnych, Centrum Kształcenia Zawodo-
wego i Ustawicznego, Młodzieżowego 
Ośrodka Socjoterapii, Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, Po-
radni Psychologiczno-Pedagogicznej 
oraz Centrum Usług Wspólnych. 
Rozmawiano m.in. o potrzebach szkół, 
zwłaszcza tych remontowo-inwestycyj-
nych, które można by zaspokoić w przy-
szłym roku dzięki środkom z budżetu 
powiatu. Ustalono również, że podobne 
spotkania będą odbywać się regularnie.

O potrzebach powiatowych placówek oświatowych

Zabytkowe pojazdy ruszyły 
w rajd po powiecie

Pamiętacie majówkowy 
zjazd zabytkowych pojaz-
dów przed starostwem? 
Zrobił on furorę wśród 
mieszkańców. Nic zatem 
dziwnego, że organizator, 
czyli słubicki Klub Pasjo-
natów Motoryzacji i Tech-
niki „Nagar”, nie spoczął 
na laurach i  przygotował 
kolejną fantastyczną im-
prezę z  udziałem fanów 
motoryzacji - pierwszy 
rajd pojazdów zabytko-
wych „Zachodnia Stówka”.

Miłośnicy warczących silników 
(ponoć im starsze i  głośniejsze tym 
lepsze) spotkali się 4 września na słu-
bickim placu Bohaterów, by następnie 
przejechać przez Rzepin, Cybinkę 
i Urad, kończąc rajd ponownie w Słu-
bicach. Trasa do przebycia? Wiadomo, 
100 km, zgodnie z  nazwą imprezy. 
Uczestników przywitał starosta Le-
szek Bajon, wraz z prezesem „Nagara” 
Markiem Walczakiem. A  potem... 
start!

Na mecie rajdowców czekało 
ognisko z  kiełbaskami, rozpalone na 
terenie Słubickiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji.

Brawo za pomysł i organizację! Od-
liczamy już czas do kolejnej turbo-im-
prezy klubu!
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30 listopada, kiedy wszyscy od-
liczali godziny do meczu biało-
-czerwonych, starosta Leszek 
Bajon i dyrektorka Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie Anna 
Gołębiowska mieli inne rzeczy 
na głowie - zaprosili bowiem na 
fantastyczne andrzejki uczestni-
ków wszystkich Środowiskowych 
Domów Samopomocy w  powie-
cie: z Bieganowa, Rzepina, Ośna 
Lubuskiego, Słubic oraz Górzycy.

Nie zabrakło podopiecznych Warsztatu 
Terapii Zajęciowej w  Żabicach. A  to 
wszystko w ramach projektu „Aktywni 
w  Powiecie Słubickim”, realizowa-
nego wspólnie z fundacją Promet Kids 
z  Kunowic. Andrzejki nie były jedyną 
okazją do świętowania - wszak kilka dni 
później obchodzono Międzynarodowy 
Dzień Osób z Niepełnosprawnościami.

- Dziękuję wam za ten uśmiech 
i energię, które nam przekazujecie co-
dziennie. I pamiętajcie, że zawsze mo-
żecie liczyć na naszą pomoc – mówił 
starosta, życząc wszystkim dobrej za-
bawy.

I taka też była! Po obiedzie przyszedł 
czas na konkursy, animacje, andrzej-
kowe wróżby oraz oczywiście szaloną 
imprezę, w  klimacie i  ze strojami z  lat 
80. Były nieśmiertelne przeboje, tańce, 
słowem: parkiet nie pozostawał pusty 
ani przez chwilę. Prawdziwą furorę zro-
biła fotobudka. Dziękujemy za pierw-
szorzędną atmosferę!

Właśnie tak powinno się świętować andrzejki! 

Pod patronatem starosty

Młodzi pobiegli dla Niepodległej 
 

- Nieważne, kto będzie pierwszy! Ważne, że tu jesteśmy! Biegniemy, by pokazać, że żyjemy w wolnej Polsce 
- tłumaczyli nam młodzi sprinterzy, którzy z pasją pokonywali 10 listopada dystans wokół placu Bohaterów.

Ta biegowa impreza, która co roku 
przyciąga setki młodych biegaczy, 
zorganizowana została już po raz trzy-
dziesty trzeci. By uczcić przypadające 
nazajutrz Święto Niepodległości, bie-
gało ponad pół tysiąca przedszkolaków 
oraz uczniów szkół podstawowych 
i  średnich z  całego powiatu, ale nie 
tylko. Nie zabrakło także zawodników 
z Sulęcina czy Frankfurtu nad Odrą.

Przygotowano 24 biegi dla dzieci 
w różnym wieku. Pierwsze trzy miejsca 
w każdej z kategorii nagradzano statuet-
kami, zdobywcy kolejnych trzech lokat 
otrzymali pamiątkowe koszulki, zaś 
wszyscy najmłodsi uczestnicy kończyli 
bieg z medalami. Wręczali je m.in. orga-
nizatorzy biegów: starosta Leszek Bajon, 
który objął imprezę swoim patronatem 
i  dofi nansował ją, wraz z  burmistrzem 
Słubic Mariuszem Olejniczakiem. Nie 
zabrakło przewodniczącego Rady Po-
wiatu Wiesława Kołoszy i jego zastępcy 
Ryszarda Chusteckiego.

Po biegach można było sobie zrobić 
fotki na tle naszej „uskrzydlonej” ścianki. 
Wszystkim zawodnikom serdecznie gra-
tulujemy! Byliście niesamowici!
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Ofi cjalne otwarcie wy-
remontowanej po po-
żarze auli było jednym 
z  ważniejszych punktów 
inauguracji roku akade-
mickiego w Collegium Po-
lonicum, która odbyła się 
21 października. Wśród 
zaproszonych gości nie za-
brakło m.in. starosty Lesz-
ka Bajona, wicestarosty 
Roberta Włodka, a  także 
przewodniczącego Rady 
Powiatu Wiesława Ko-
łoszy i  jego zastępcy Ry-
szarda Chusteckiego. Byli 
również: burmistrz Słubic 
Mariusz Olejniczak i  nad-
burmistrz Frankfurtu nad 
Odrą René Wilke.

Pierwszy rok studiów rozpoczyna 
w  murach uczelni około setka stu-
dentów, a wielu z nich pochodzi z zagra-
nicy, m.in. z Ukrainy, Niemiec, Białorusi, 
Portugalii, Indii, Syrii, Egiptu czy Sri 
Lanki.
Było pasowanie na studentów repre-
zentantów kierunków studiów prowa-
dzonych w  słubickiej uczelni, a  także 
wykład inauguracyjny pt.: „Katastrofa 
na Odrze w  meandrach aktualnego 
stanu wiedzy”, wygłoszony przez prof. 
UAM dr hab. Andrzeja Pukacza, pełno-
mocnika rektora UAM ds. dydaktyki 
w Collegium Polonicum. O oprawę mu-
zyczną zadbał chór „Adoramus”.
W  imieniu starosty wszystkim stu-
dentom życzymy doskonałych wy-
ników w  nauce, a  uczelnianej kadrze 
dumy z absolwentów!

O puchar starosty

Gladiatorzy sztangi 
wyciskali siódme poty
- To coś nowego. Mam nadzieję, że te zmagania na dobre 
wpiszą się w kalendarz słubickich imprez sportowych - 
mówił 1 października starosta Leszek Bajon, podczas 
otwarcia pierwszych Zawodów Siłaczy o Puchar Staro-
sty Słubickiego.

W  sobotę mocarze nie do zdarcia opa-
nowali słubicką halę. Przybyło ich kil-
kudziesięcioro z  całego województwa, 
nie brakowało pań i  panów w  różnym 
wieku. I, jak tłumaczyli, zjawili się tu 
z  różnych powodów: by się sprawdzić, 
by powalczyć czy po prostu spróbować 
swoich sił podczas trójboju siłowego, 
na który składały się: wyciskanie leżąc, 
martwy ciąg oraz podciąganie. 

Organizatorem tego niecodzien-
nego turnieju było stowarzyszenie Puls 
kierunkowy 48, zaś w  roli gospodarza 
świetnie spisał się wielokrotnie utytuło-

wany ciężarowiec Sebastian Świtoński.
 - Chciałbym, by kolejna edycja „Gla-

diatorów sztangi” odbyła się już w nowej 
sali gimnastycznej, przy naszym liceum 
- dodał starosta, który objął zawody 
swoim patronatem i dofi nansował je.

Dla uczestników były medale, na-
grody i, jak na gladiatorów przystało, 
pamiątkowe miecze. Mistrzowskie 
puchary trafi ły w  ręce Kacpra Lucjana 
Uszakiewicza i Edyty Marciniszyn. Gra-
tulujemy wszystkim zawodnikom z że-
laza i do zobaczenia za rok. I wygląda na 
to, że w nowym miejscu!

W odnowionej auli Collegium Polonicum 

Studenci rozpoczęli kolejny rok nauki

Potrzebował windy, która podaruje 
mu wolność. Udało się!
Nowoczesny dźwig stanął 
niedawno przy jego bloku, 
a  18 października urzą-
dzenie przeszło odbiór 
techniczny. Było to moż-
liwe dzięki pomocy ludzi 
dobrej woli oraz środkom 
przekazanych przez Po-
wiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie. - Bardzo się cie-
szę. To historyczna chwila! 
– śmiał się Bartek Cieślak, 
po raz pierwszy wduszając 
przycisk w  dźwigu, „pod-
łączonym” do jego balko-
nu. Ale po kolei.

Bartek od kilkunastu lat cierpi na 
porażenie mózgowe. Wymaga rehabili-
tacji i porusza się na wózku. - Mieszkam 
na wysokim parterze i do wyjścia z bu-
dynku dzieli mnie 15 schodów. Dla 
osoby pełnosprawnej może to się wy-
dawać niewiele, ale dla mnie każde 
zejście i wejście to bardzo trudne przed-
sięwzięcie, do którego jest mi niezbędna 

pomoc – pisał Bartek na stronie, na 
której trwała zbiórka na zakup windy.

Dźwig już stanął przy bloku, został też 
odebrany technicznie.

- Powiatowe Centrum Pomocy Ro-
dzinie w  Słubicach udzieliło dotacji 
w wysokości 40.250 zł, co pozwoliło na 
dofi nansowanie dostawy i  montażu 
windy – nie kryje radości Anna Gołę-
biowska, dyrektorka Centrum. Razem 
z  pieniędzmi z  internetowej zbiórki 
(ponad 22 tysiące zł) oraz środkami 
przekazanymi m.in. przez rodzinę 
Bartka i  wspólnotę mieszkaniową, 

udało się osiągnąć cel: od dziś winda 
jest gotowa do użytku! Bartku, niech ci 
dobrze służy!

Nie tylko winda
Przy okazji przypominamy, że w ramach 
likwidacji barier architektonicznych, 
PCPR w Słubicach corocznie udziela do-
fi nansowań ze środków Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełno-
sprawnych. I  tak, w ubiegłym roku po-
wiat słubicki przeznaczył na ten cel 120 
tysięcy zł. Pozwoliło to na przyznanie 
dziesięciorgu niepełnosprawnym 
osobom dofi nansowania, służącemu 
likwidacji barier architektonicznych. 
Jakich? 
- Różnorodnych. Wykonano moderni-
zację łazienki przez poszerzenie drzwi, 
zamontowano uchwyty i  armaturę ła-
zienkową na wysokości dostosowanej 
do potrzeb osoby niepełnosprawnej 
oraz kabinę prysznicową dla osoby na 
wózku inwalidzkim. Była też wymiana 
podłóg na antypoślizgowe, likwidacja 
progów, wykonanie podjazdu do bu-
dynku dla osoby niepełnosprawnej 
poruszającej się na wózku czy właśnie 
zamontowanie windy dla Bartka, co 
było jednym z  większych zadań – wy-
licza Anna Gołębiowska. Brawo!
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Nasi seniorzy mieli swój bal
Październik? Wiadomo, to miesiąc seniora. A skoro tak – 
nie wypada siedzieć w domu, wszak trzeba ten czas do-
brze spędzić. Jak? Na przykład na fantastycznym balu! 
Takim, jaki odbył się 19 października w Collegium Polo-
nicum. Wzięli w nim udział seniorzy z Dziennego Domu 
Senior+ oraz Klubu Seniora, działającego przy Fundacji 
na rzecz Collegium Polonicum.

83 lata temu wbito Polsce 
nóż w plecy
- Każda władza zbudowana na kłamstwie nie ma racji 
bytu – mówił 16 września, w przededniu Dnia Sybiraka 
i 83. rocznicy agresji sowieckiej na Polskę starosta Le-
szek Bajon. 

- Można odrestaurować miasta, domy 
czy Zamek Królewski. Jednak do dziś 
nie udało się w pełni odbudować elit, 
jakie poniosły najwyższą cenę podczas 
tamtych tragicznych lat - dodał starosta. 
Towarzyszyli mu: przewodniczący Rady 
Powiatu Wiesław Kołosza i jego zastępca 
Ryszard Chustecki.

W zorganizowanej przez słubickie 
Koło Związku Sybiraków uroczystości 
wzięli udział samorządowcy, uczniowie, 
przedstawiciele służb mundurowych, 

kombatantów oraz stowarzyszeń - prócz 
sybiraków nie zabrakło m.in. członków 
słubickiego oddziału Związku Dzieci 
Wojny. Wszyscy złożyli kwiaty pod Po-
mnikiem Pamięci Zesłanych na Sybir 
i Walczących o Wolną, Niepodległą 
Polskę.

Szczególne uznanie należy się 
przedszkolakom, które, mimo chłodu, 
pięknie zaśpiewały hymn i dzielnie wy-
trwały podczas całej uroczystości. Dzię-
kujemy za zaproszenie.

Wspaniałej zabawy życzyli: starosta Le-
szek Bajon i wicestarosta Robert Włodek. 
I  taka właśnie była! Rozpoczęła się po-
kazem tancerzy z „Bohemy”, oklaski ze-

brał również recital uczniów słubickiej 
Szkoły Muzycznej. A  potem przyszedł 
czas na pląsy przy nieśmiertelnych hi-
tach. Dziękujemy za zaproszenie!

W swobodnej atmosferze 
o poważnym biznesie
Już po raz drugi starosta Leszek Bajon oraz Irena Billewicz-Wysocka z Aneri Busi-
ness Club zaprosili przedstawicieli największych przedsiębiorstw z powiatu słu-
bickiego (i nie tylko) na Śniadanie Biznesowe.

- Cieszę się, że doszło do tego wyda-
rzenia. Na tym terenie działa wiele 
prężnych fi rm, którym początkowo 
dała się we znaki pandemia, teraz 
zaś różne perturbacje związane z sy-
tuacją za naszą wschodnią granicą. 
Jednak wierzę, że uda nam się pokonać 
wszelkie problemy, by ostatecznie wró-
ciła normalność, do której jesteśmy od 
lat przyzwyczajeni - mówił 29 września 
wicestarosta Robert Włodek, witając 
uczestników spotkania.

Była okazja do obejrzenia prezen-
tacji „Co czeka pracodawców w 2023 
roku”, przedstawienia swojej fi rmy, a 
także wymiany doświadczeń w luźnej 
atmosferze i przy poczęstunku.

Dziękujemy wszystkim za przybycie 
i do zobaczenia za rok!
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Zakończenie lata połączone 
z gminnymi dożynkami? 
Świetny pomysł!

Tak było 10 września na stadionie miejskim w  Rzepi-
nie. Wśród zaproszonych gości znalazł się także starosta 
Leszek Bajon, który pogratulował wzorowym gospoda-
rzom: staroście tegorocznego święta plonów Stanisła-
wowi Zatorowi z  Lubiechni Małej oraz jego małżonce 
i starościnie Małgorzacie.

A  wokół? Wspaniałe stoiska sołeckie, konkurs na najpiękniejszy wieniec dożyn-
kowy oraz występy dla dużych i  małych. Dziękujemy burmistrzowi Sławomirowi 
Dudzisowi za zaproszenie! O puchar starosty 

Pary zarzuciły wędki
Blisko pół setki wędkarzy z  całego powiatu wzięło udział w  zawodach o  Puchar 
Starosty Słubickiego, zorganizowanych 9 sierpnia nieopodal mostu w  Kłopocie. 
Zmagania przebiegały w parach, w kategorii „spławik-grunt”.

 Po południu zważono ryby, a następnie 
wypuszczono je z  powrotem do wody. 
Podsumowano również zawody. Pu-
chary i nagrody wręczał starosta Leszek 
Bajon (który objął zmagania swoim pa-
tronatem i dofi nansował je), w towarzy-
stwie prezesa PZW Koła nr 1 w Cybince 
Rafała Dziemidowicza i członka zarządu 
powiatu Sebastiana Łukaszewicza. 
A oto złota trójka (a raczej szóstka):

Bezkonkurencyjną parą okazali się: 
Mariusz Mijalski i Michał Dorniak. Tuż 
za nimi uplasowali się: Mariusz i  Zbi-
gniew Mazurkowie, zaś trzecie miejsce 
na podium wywalczyli: Grzegorz Błaże-
jewski i Rafał Dziemidowicz.

W imieniu starosty raz jeszcze gratu-
lujemy wszystkim zawodnikom!

Nasz szpital doczeka się 
tomografu komputerowego!
Możemy już ogłosić: właśnie trwają przygotowania jednego z pomieszczeń nasze-
go szpitala pod montaż supernowoczesnego tomografu komputerowego fi rmy Sie-
mens, zakupionego ze środków lecznicy. 

Urządzenie będzie gotowe na przyjęcie pacjentów już wkrótce. - Wtedy również rozpoczniemy starania o kontrakt z NFZ, by 
mieszkańcy mogli korzystać z tomografu bezpłatnie - podkreśla wiceprezes szpitala Magdalena Wiadomska-Łażewska, która 
7 grudnia, wraz z prezesem Adamem Koniukiem oraz przedstawicielami fi rmy dostarczającej urządzenie, podpisała odpo-
wiednią umowę. I tak się buduje szpital na miarę XXI wieku!
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Starosta nie mógł odmówić 
patronatu takiej zabawie!
10 października ruszył kolejny Lubuski Tydzień Seniora, ale członkowie słubickiego 
oddziału Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, z niezastąpioną Kazi-
mierą Chrzanowską na czele, rozpoczęli świętowanie już kilka dni wcześniej, fanta-
styczną zabawą.

Jest już kolejna książka 
rzecznika powiatu słubickiego
Tym razem Wojciech Obremski, wraz z trójmiejskim pi-
sarzem Danielem Koziarskim, wziął się za bary z twór-
czością Bogusława Polcha, rysownika, który m.in. wy-
kreował wizerunek kapitana Żbika czy Wiedźmina. 

To już kolejna pozycja duetu Koziarski-
-Obremski - w ubiegłym roku ukazał 
się leksykon ich autorstwa „Od Nerwo-
solka do Yansa. 50 komiksów z czasów 
PRL-u, które musisz przeczytać przed 
śmiercią”, zbierający i opisujący najważ-

niejsze opowieści z dymkami tamtych 
lat. Wojciech Obremski ma również 
na koncie m.in. „Krótką historię sztuki 
komiksu w Polsce (1945-2003)” czy 
osadzoną w klimacie fantasy baśń dla 
dzieci „W krainie siedmiu słońc”.

Starosta Słubicki
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, 

położonych na terenie Terminala w Świecku, na okres od 1 marca 2023 r. do 31 grudnia 2025 r. 

Lp.
Działka

Położenie
Teren 
przeznaczony 
do dzierżawy

Przeznaczenie 
nieruchomości/
sposób jej 
zagospodarowania

Księga 
wieczysta

Wysokość wywoławczego 
miesięcznego czynszu 
dzierżawnego

Wadium

Nr Pow.
całkowita 

1. 12/5 7,0230 ha
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25 920,74 m2

259 miejsc 
parkingowych 
dla samochodów 
ciężarowych wraz 
z budynkiem nr 9a 
(pow. bud. 16,90 m2)
- wjazd ze 
stanowiskiem 
wyjazdowym  
(pow. 3,84 m2)

Dzierżawa na 
okres do 3 lat, 
z przeznaczeniem 
na działalność 
usługową - 
prowadzenie 
całodobowego 
płatnego 
niestrzeżonego 
parkingu dla 
samochodów 
ciężarowych 
– warunki 
prowadzenia 
parkingu określają 
szczegółowe 
wymagania 
Wydzierżawiającego 
(załącznik nr 1)    
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93 385,22 zł netto
114 863,82 zł netto

30 000,00 zł

2. 15/10 8,8440 ha 19 300 m2

193 miejsca 
parkingowe dla 
samochodów 
ciężarowych

1. Przeznaczony do dzierżawy teren stanowiący cz. dz. nr 12/5 i 15/10 znajduje się na obszarze objętym aktualnym planem zagospodarowania 
przestrzennego gminy Słubice, obręb Świecko dla terenu inwestycyjnego przy terminalu uchwalonym przez Radę Miejską w Słubicach Uchwałą 
nr XXVII/266/05 w dniu 22 lutego 2005 r., opublikowaną w dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego nr 14, poz. 288 z dnia 01.04.2005 r. 
W przedmiotowym planie: działka nr: (część), 12/5, 15/10 (część) znajduje się na obszarze oznaczonym symbolem TU - wyznacza się teren 
terminala, dla którego obowiązują następujące ustalenia:
1) przeznaczenie podstawowe - istniejący terminal odpraw celnych wraz z  usługami handlowo-gastronomicznymi, parkingami i  placami 
manewrowymi, strefa przeładunku kolejowego, spedycja, agencje celne, składy, magazyny, przemysł,
2) przeznaczenie dopuszczalne- miejsce obsługi podróżnych, usługi hotelarskie, handel hurtowy w obiektach o  powierzchni sprzedażowej 
mniejszej niż 2000 m2 usługi publiczne, w tym administracji, stacje obsługi technicznej pojazdów, nośniki reklamowe,
3) lokalne warunki i zasady kształtowania zabudowy i urządzenia terenu:
a) wysokość zabudowy nie może przekroczyć 15 m, licząc od poziomu terenu do najwyższego elementu konstrukcyjnego budynku, dachy płaskie, 
dopuszcza się dachy wielospadowe o kącie nachylenia połaci do 30°,
b) możliwość zabudowy do 90% powierzchni działki budowlanej, pozostałe 10% należy zagospodarować zielenią urządzoną,
c) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości licząc od linii rozgraniczającej: 15 m od ulicy oznaczonej symbolem KG1, 20 m 
od strony terenów kolejowych oznaczonych symbolem KK. 10 m od strony ulicy oznaczonej symbolem KDW6,
d) ustala się obowiązek wydzielenia w obrębie własności miejsc postojowych dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo,
e) w przypadku dużego zapotrzebowania na tereny parkingowe, tereny parkingów należy dzielić na zespoły nie większe niż 300 stanowisk,
4) zasady obsługi komunikacyjnej od strony ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolemKG1- istniejący wjazd lub z drogi KDW na warunkach 
zgodnie z przepisami odrębnymi.
2. Miesięczny czynsz płatny w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury.
3. Czynsz będzie stały przez okres pierwszego roku kalendarzowego począwszy od dnia wydania 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.
4. Dzierżawcę obciążają inne opłaty związane z eksploatacją przedmiotu dzierżawy, w szczególności koszty energii elektrycznej, wody, odbioru  
 nieczystości stałych i płynnych oraz koszty obsługi (utrzymanie letnie i zimowe).
5. Dzierżawca opłaca podatek od nieruchomości.
6. Przetarg odbędzie się dnia 20 stycznia 2023 r. godz. 10.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Słubicach, ul. Piłsudskiego 20.   
 Osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną winna się okazać stosownymi pełnomocnictwami.
7. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie w pieniądzu 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, z dopiskiem "Wadium przetarg płyty 
parkingowe”. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na konto Starostwa. Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu 
komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika, 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. 
8. Termin zawarcia umowy dzierżawy ustali wydzierżawiający najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
9. Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu, prawo odwołania przetargu oraz prawo zamknięcia przetargu z ważnych powodów.
10. Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu udzielają pracownicy Biura Administrowania Terminalem w Świecku, 
Świecko 37, bud. nr 16 lub pod nr telefonu 95-758-56-20; 95-758-57-11.

Słubice, dnia 05.01.2023 r.

- Wasza pasja, energia i chęci zasługują 
na to, by pomagać wam na każdym 
kroku. Jestem dumny, że, w miarę 
swoich możliwości, mogę to robić. I nie 
zamierzam przestawać – deklarował 
starosta Leszek Bajon, który objął im-
prezę swoim patronatem, dofi nansował 
ją, a każdego uczestnika obdarował 
słodkim upominkiem.

Furorę zrobił występ dziewcząt ze 
szkoły tańca Ginger. Potem zaś parkiet 
objęli we władanie seniorzy. I nie scho-
dzili z niego do późna. Bardzo późna.

I właśnie o to chodziło. Bo przyznacie 
chyba, że taka chwila wytchnienia na-
leży się im jak mało komu. Dziękujemy 
za zaproszenie!
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104 lata temu odrodziła się 
wolna Polska
11 listopada samorządowcy, przedstawiciele szkół, instytu-
cji, służb mundurowych oraz wielu organizacji i  stowarzy-
szeń, wzięli udział w obchodach Święta Niepodległości, które 
tradycyjnie odbyły się w kościele pw. Ducha Świętego w Słu-
bicach. Nie zabrakło licznych pocztów sztandarowych, w tym 
również powiatu słubickiego.
Była msza za ojczyznę, apel pamięci oraz złożenie kwiatów w panteonie żołnierza 
polskiego. Powiat słubicki reprezentował współorganizator uroczystości starosta 
Leszek Bajon. Towarzyszyli mu: przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Kołosza 
i jego zastępca Ryszard Chustecki.

A  jak ten uroczysty dzień świętowano w  Ośnie Lubuskim? Patriotycznie i  na 
sportowo. Po mszy w intencji ojczyzny, w której wzięli udział m.in. powiatowi radni: 
Maciej Błoński i Krzysztof Bohuszko, przyszedł czas na 7. Bieg Niepodległościowy, 
wokół jeziora Reczynek. Frekwencja dopisała!

Kolejna odsłona Akademii Małego Leśnika
- Doskonała zabawa, połączona z edukacją. Szkoda, że to już koniec – mówili 18 wrze-
śnia w Starościnie uczestnicy Akademii Małego Leśnika, podczas podsumowania te-
gorocznej edycji. Starosta Leszek Bajon objął imprezę swoim patronatem i ufundo-
wał upominki dla młodych miłośników lasu.

 - Wieńczące projekt spotkanie rozpo-
częło się od pokazu, podczas którego 
można było podziwiać umiejętności 
pilarzy. Następnie przyszedł czas na 
zwiedzanie trofeów myśliwskich z ca-
łego świata, znajdujących się w tzw. 
Łuckiewiczówce. Tutaj, w roli przewod-
nika, nieoceniony okazał się dyrektor 

Technikum Leśnego w Starościnie 
Przemysław Jarosik – opowiada koordy-
nator Akademii i regionalista Damian 
Utracki.

Jednak najważniejszym momentem 
był uroczysty apel, podczas którego 
odbyło się pasowanie na Małego Le-
śnika, połączone z wręczeniem atrak-

cyjnych upominków. Podziękowano 
także Annie Gandeckiej z Nadleśnictwa 
Rzepin, za podzielenie się z uczestni-
kami bezcenną wiedzą.  A wszystko to 
przy dźwiękach rogów sygnalistów my-
śliwskich.III edycja Akademii Małego 
Leśnika przeszła do historii. Jednak już 
odliczamy czas do następnej!


