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Dzięki staraniom starosty 
temat obwodnicy Słubic po 
raz pierwszy w parlamencie!
Wygląda na to, że starania starosty Leszka Bajona o wyczekiwaną przez mieszkańców 
obwodnicę nabierają rumieńców – 8 lipca, podczas posiedzenia sejmu, mówili o niej 
parlamentarzyści. I to z różnych frakcji politycznych.

Przypomnijmy: posłowie (Krzysztof 
Gadowski, Tomasz Nowak oraz Piotr 
Borys), którzy niedawno odwiedzili sta-
rostę, zapowiedzieli złożenie w imieniu 
całego Klubu Platformy Obywatelskiej 
interpelacji w kwestii obwodnicy. Swoją 
pomoc zaoferowała także posłanka 
Krystyna Sibińska, która zabrała w  tej 

sprawie głos z sejmowej mównicy. – Ob-
wodnica jest Słubicom po prostu po-
trzebna – przekonywała.

Temat podchwycił także poseł 
Prawa i  Sprawiedliwości Jacek Ku-
rzępa. – Słubice to dla Europej-
czyków wrota do Polski. Zatem proszę 
o wsparcie tej inwestycji – apelował.

Jak widać, wreszcie udało się pozy-
skać poparcie w  sprawie obwodnicy 
w  kręgach parlamentarnych, w  do-
datku ze stron różnych ugrupowań. 
Wisienką na torcie może być zapo-
wiadana interpelacja. Dziękujemy za 
wsparcie i trzymamy kciuki za kolejne 
etapy! (red.)

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 
w Słubicach poszukuje pracowników

OFERTA: PSYCHOLOG, PEDAGOG
Szczególnie zachęcamy osoby o pełnych kwalifi kacjach: 

pedagogika specjalna, oligofrenopedagogika, psychologia kliniczna

Zapraszamy do kontaktu osoby zainteresowane.
Kontakt: tel. 95 758 22 99 (sekretariat)

ppp@powiatslubicki.pl 
Adres: ul. Sienkiewicza 28, 69-100 Słubice

Wicemarszałek 
województwa
z wizytą 
w „Naszej Chacie”
 – Przepiękne miejsce – nie krył zachwytu wicemarsza-
łek województwa lubuskiego Łukasz Porycki, który od-
wiedził 1 lipca świeżo przeniesioną i świeżo wyremon-
towaną „Naszą Chatę” w Słubicach.

I  to nie z  pustymi rękami! Wicemar-
szałek przekazał placówce całe mnó-
stwo prezentów, w  postaci piłek oraz 
zestawów edukacyjno-artystycznych. 
W imieniu dzieciaków serdecznie dzię-
kujemy!

 Ł. Poryckiemu towarzyszył starosta 
Leszek Bajon wraz z  wicestarostą Ro-
bertem Włodkiem. Wspólnie obej-
rzeli teren przy Specjalnym Ośrodku 

Szkolno-Wychowawczym – planuje się 
tu wybudowanie wielofunkcyjnego bo-
iska. Nie obyło się także bez wizyty przy 
powstającej sali gimnastycznej obok Ze-
społu Szkół Licealnych, gdzie lada dzień 
zostaną wznowione prace.

Dziękujemy za odwiedziny i  już dziś 
zapraszamy  ponownie – tym razem na 
uroczyste otwarcie hali!

(red.)

Starosta Leszek Bajon oraz 
zarząd powiatu z wotum 
zaufania i absolutorium!  
Były kwiaty, wzajemne po-
dziękowania oraz brawa. 
Podczas czerwcowej sesji 
Rady Powiatu radni udzielili 
wotum zaufania i  uchwalili 
absolutorium dla zarządu 
powiatu za 2020 rok.
Oznacza to, że radni akceptują zeszło-
roczne działania starosty, wicestarosty 
oraz członków zarządu powiatu.– Dzię-
kuję za zaufanie radnym, a urzędnikom 
starostwa za ciężką pracę. Pracę wyko-
nywaną w podwójnym reżimie: pande-
micznym i  związanym z  programem 
naprawczym – mówił starosta tuż po 
głosowaniu. Gratulujemy!
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Dwie dekady 
s umiennej pracy
Są takie piękne dni w  pracy starosty, gdy 
może pogratulować swojemu pracownikowi 
zaangażowania i zawodowej sumienności – mówił 8 
lipca starosta Leszek Bajon, tuż po wręczeniu Marcie 
Urbańczyk z  Wydziału Komunikacji i  Dróg listu 
gratulacyjnego i nagrody jubileuszowej. To z okazji 
przepracowania przez panią Martę dwudziestu lat. 
Przyłączamy się do gratulacji!

Nasze panie z żelaza o zdrowiu 
i sprawach społecznych
Na ostatnie posiedzenie Powiatowej Rady Kobiet jej 
członkinie zaprosiły, prócz starosty Leszka Bajona 
i  wicestarosty Roberta Włodka, także prezesa 
i wiceprezesa słubickiego szpitala, którzy opowiedzieli 
o  planach dotyczących lecznicy oraz sytuacji po jej 
ponownym otwarciu dla wszystkich pacjentów. 

Rozmawiano także na temat przy-
szłości budynku w  Cybince, w  którym 
mieściła się, przeniesiona niedawno 
do Słubic, „Nasza Chata”. Wszyscy byli 

zgodni, iż obiekt ten powinien być prze-
znaczony na cele społeczne. I wszystko 
wskazuje na to, że tak się stanie. Ale 
o tym napiszemy wkrótce.

W swobodnej atmosferze 
o poważnym biznesie
 Takiego spotkania jeszcze u  nas nie było! Starosta Leszek Bajon  wraz z  Lubuskim 
Funduszem Poręczeń Kredytowych oraz Ireną Billewicz-Wysocką z  Aneri Business 
Club zaprosił przedstawicieli największych przedsiębiorstw z  powiatu słubickiego 
(i nie tylko) na Śniadanie Biznesowe.

Była okazja do zaprezentowania 
swojej fi rmy, wymiany doświadczeń 
w  luźnej atmosferze, a  nawet wyloso-
wania nagród, ufundowanych przez 
organizatorów. Nie zabrakło także 
wicestarosty Roberta Włodka oraz 
radnej Moniki Karasińskiej, która przy-

gotowała prezentację na temat naszej 
przyszłej tenisowej gwiazdy Dominiki 
Podhajeckiej.

 – Cieszę się, że doszło do tego spo-
tkania. W  naszym powiecie działa 
wiele prężnych fi rm, którym pandemia 
dała się we znaki. Na szczęście wygląda 

na to, że wraca normalność, dlatego 
chciałbym, by podobne biznesowe śnia-
dania były organizowane cyklicznie 
– mówił starosta. I  wszystko wskazuje 
na to, że tak się stanie. Dziękujemy 
wszystkim za przybycie!

(red.)

INFORMACJA ODNOŚNIE ZAWIADOMIENIA O ZBYCIU / NABYCIU POJAZDÓW

Informujemy, że dla pojazdów zakupionych / zbytych od dnia 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r., 
należy dokonać zawiadomienia  w terminie 30 dni od daty zbycia / nabycia pojazdu.

Natomiast dla pojazdów zakupionych / zbytych od dnia 1lipca 2021 r.  należy dokonać zawiadomienia 
w terminie 60 dni od daty zbycia / nabycia pojazdu.

Możliwe jest złożenie zawiadomienia pocztą tradycyjną oraz poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą e-PUAP, 
bądź osobiście wnieść w Biurze Obsługi Interesanta (BOI) Starostwa Powiatowego w Słubicach.



W naszych szkołach zabrzmiał 
ostatni dzwonek
 – Nadszedł czas odpoczynku dla uczniów i nauczycieli. W przypadku tej placówki jest to o tyle istotne, że nie przeszła ona w tryb zdalnego 
nauczania w czasie pandemii – mówił 25 czerwca starosta Leszek Bajon, podczas zakończenia roku szkolnego w Młodzieżowym Ośrodku 
Socjoterapii w Ośnie Lubuskim.

Staroście towarzyszył przewodniczący 
Rady Powiatu Wiesław Kołosza.  Obaj 
wręczyli eleganckie pióra uczniom, 
którzy otrzymali najlepsze świadectwa: 
Karinie Gajdzie i  Tomaszowi Gajdzie. 
Gratulujemy!

Uczniowie przygotowali fantastyczny 
program artystyczny, kilka piosenek za-
śpiewała także Sara Egwu-James, zwy-
ciężczyni ostatniej edycji programu The 
Voice Kids. Brawo!

Dziękujemy za zaproszenie! 
W imieniu starosty i przewodniczącego 
Rady, wszystkim uczniom i  nauczy-
cielom życzymy cudownych i bezpiecz-
nych wakacji. Do zobaczenia wkrótce!

A  w  naszej galerii zdjęcia z  uroczy-
stości, które odbyły się także  w  innych 
szkołach. (red.)

OBWIESZCZENIE STAROSTY SŁUBICKIEGO

Na podstawie art. 24a ust. 4, 5 i 6 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartografi czne (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 2052 z późn. zm.), 
Informuję o wyłożeniu do wglądu projektów operatów opisowo-kartografi cznych z modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla terenów wiejskich gminy Słubice, dla obrębów ewidencyjnych: 

Golice, Nowy Lubusz, Stare Biskupice, Nowe Biskupice.

Projekty udostępnione będą do wglądu wszystkim zainteresowanym osobom fi zycznym, osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej w siedzibie Starostwa Powiatowego 
w Słubicach przy ul. Piłsudskiego 20 w pok. nr 209, w terminie: od dnia 19.07.2021 do dnia 06.08.2021 r. w poniedziałek w godz. 11.00-16.00, wtorek, środa, czwartek i piątek w godz. 9.30-15.00. 

Każdy czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie, może w okresie wyłożenia projektów do wglądu zgłaszać uwagi do tych danych. 
Prosi się osoby zainteresowane o zabranie ze sobą dokumentów tożsamości oraz innych dokumentów potwierdzających nabycie praw do nieruchomości.

Obwieszczenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego, Urzędu Miejskiego w Słubicach oraz ogłoszeniu w prasie o zasięgu krajowym.

Starosta Leszek Bajon
Słubice, dnia 28 czerwca 2021 r.
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Papież Polak w obiektywie uczniów
oraz ich rodziców i nauczycieli
– Jestem pod wrażeniem. Potrafiliście połączyć 
wiedzę techniczną z  tradycją, którą reprezentował 
nasz papież – mówił 24 czerwca starosta Leszek Bajon 
podczas podsumowania fotograficznego konkursu dla 
uczniów oraz ich rodziców i  nauczycieli „Jan Paweł II 
w literaturze”.

Międzyszkolny konkurs zorganizował, w  setną rocznicę urodzin Karola Wojtyły, 
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Słubicach. Wpłynęło 37 prac – każda 
była fotografi ą selfi e, na której widniał autor zdjęcia oraz książka dotyczącą papieża 
Polaka. Liczyła się pomysłowość i kreatywność, toteż jury w składzie: Leszek Bajon, 
Anna Panek-Kusz oraz Tomasz Fedyszyn mieli twardy orzech do zgryzienia. A oto 
wyniki, z podziałem na poszczególne kategorie:

Klasy IV: I miejsce: Wojciech Kozaczyńśki, Marcin Kupiec; II miejsce: Hanna Matusz-
czak; III miejsce: Lidia Szczepanik

Klasy V: I  miejsce: Julia Rękawiecka, Paulina Jakubiak-Głowaczewska; II miejsce: 
Wiktoria Roszak; III miejsce: Zofi a Chmielewska

Klasy VI-VIII:  I miejsce: Dominika Kaczmarek, Michał Kryński; II miejsce: Olga Cała, 
Kacper Banaszek; III miejsce: Julia Kulczewska, Alicja Wawrzyczek

Rodzice: I miejsce: Józefa Choina; II miejsce: Magdalena Majewska; III miejsce: Ju-
styna Kulczewska-Ratajczak

Nauczyciele: I miejsce: Magdalena Kałkowska; II miejsce: Krystyna Bilińska, Bożena 
Rapa; III miejsce: Katarzyna Borula, Paweł Kołoszyc

Serdecznie gratulujemy!

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 
w Słubicach poszukuje pracowników pedagogicznych:

psycholog, pedagog, nauczyciel przedmiotów zawodowych 
(gastronomicznych), wychowawca w grupach wychowawczych 
(internat), nauczyciel chemii, fi zyki, matematyki, języka angiel-

skiego, geografi i, techniki, doradztwo zawodowe,
podstawy przedsiębiorczości, nauczyciel wychowania fi zycznego

Szczególnie zachęcamy osoby o pełnych kwalifi kacjach: 
przedmiot + pedagogika specjalna/ oligofrenopedagogika.

Zapraszamy do kontaktu osoby zainteresowane.

Kontakt: tel. 95 758 23 02 (sekretariat)
sosw@powiatslubicki.pl lub a.krawczyk@powiatslubicki.pl

Adres: 69-100 Słubice, ul. Niepodległości 23

Na terenie starostwa trwała szalona zabawa 

Tak podziękowaliśmy 
naszym rodzinom zastępczym
Prawo jazdy, pozwolenie na budowę czy mapka geodezyjna - to, że takie rzeczy moż-
na załatwić w starostwie, wie chyba każdy. Ale czy przypuszczaliście, że na terenie 
urzędu (a raczej na jego tyłach), uda się zorganizować fantastyczną zabawę? 

- Dziś udowodniliśmy, że jest to abso-
lutnie możliwe - mówił 24 lipca starosta 
Leszek Bajon, który wraz z Powiatowym 
Centrum Pomocy Rodzinie zaprosił ro-
dziny zastępcze z całego powiatu oraz 
dzieci z „Naszej Chaty” na piknik z okazji 
Dnia Rodzicielstwa Zastępczego.

 Czego tu nie było! Ogromne dmu-
chańce, wata cukrowa i popcorn, przy-
smaki z grilla, a także konkursy i zabawy 
przygotowane przez niezawodnych 

animatorów z kunowickiej „Uśmiech-
niętej planety”. Nie mogło zabraknąć 
podziękowań dla członków rodzin za-
stępczych. Swoje stoisko miał też Za-
kład Ubezpieczeń Społecznych, można 
było również skorzystać z konsultacji 
udzielanych przez słubicką Fundację 
Terapii i Rozwoju „Mind” oraz zasięgnąć 
informacji na temat bezpłatnych porad 
prawnych, świadczonych w starostwie.

(red.)


