
Kilka dni temu dotarła do nas kolej-
na wspaniała informacja, tym razem z 
Zielonej Góry: 26 lutego Sejmik Woje-
wództwa Lubuskiego podjął uchwałę 
o przyznaniu 1 mln zł dofinansowania 
z budżetu województwa na budowę 
nowoczesnej sali gimnastycznej przy 
Liceum Ogólnokształcącym im. Zbi-
gniewa Herberta w Słubicach.

- Należy tu podkreślić znaczną rolę 

Uczniowie Zespołu Szkół Technicz-
nych w Słubicach wzięli udział w Kon-
kursie Pieśni Patriotycznej. Wystąpiło 11 
klas oraz... chór nauczycieli!

Pierwsze miejsce zajęła klasa II pi, 
drugie -  klasa III p, a trzecia nagroda 
powędrowała do klasy IV tis.

Kasia Mularczyk z klasy II s otrzyma-
ła wyróżnienie. Imprezę przygotował i 
prowadził Robert Banaśkiewicz.

Podczas koncertu zostały również roz-
dane nagrody dla uczestników konkursu 
plastycznego oraz wiedzy historycznej.

Wreszcie nowoczesna lecznica

- Wielomiesięczne starania i nieła-
twa praca przyniosły efekt. To jeden z 
najwyżej ocenionych projektów RPO 
w całym województwie - podkreśla 
starosta Marcin Jabłoński. 

Jakie korzyści przyniesie więc nowy 
projekt dla naszych mieszkańców? 

Zacznijmy od jego głównego celu, 
jakim jest utworzenie platformy dla 
pacjentów zarówno z powiatu słu-
bickiego, jak i tych pochodzących z 
innych terenów, która będzie reali-
zowała e-usługi. - Dzięki temu nasi 
pacjenci będą mieli możliwość m. in. 
korzystania z elektronicznej rejestra-
cji wizyt do specjalistów, e-recept lub 
skierowań na badania. Sprawy ad-
ministracyjne będzie można załatwić 
przez internet, a ponadto pojawi się 
możliwość uzyskania stałego dostępu 
do danych na temat swojego leczenia, 
wliczając w to także zdalny dostęp do 
wyników badań – wylicza prezes szpi-
tala Małgorzata Krasowska-Marczyk. 

Elektroniczna dokumentacja me-
dyczna ułatwi natomiast monitorowa-
nie postępów w leczeniu. Otrzymane 
dofinansowanie umożliwi również m. 
in. przebudowę serwerowni wraz z 
położeniem nowej struktury teleinfor-
matycznej szpitala.

Starosta: polepszy się
komfort pacjentów

- Informatyzacja służby zdrowia i 

pani dyrektor szkoły Marii Jaworskiej, 
radnej wojewódzkiej, która wraz z Gra-
żyną Dereń (również radna sejmiku 
- przyp. red.), lobbowała za przyzna-
niem tego dofinansowania - mówi sta-
rosta Marcin Jabłoński.

Kolejny 1 mln zł z przeznaczeniem 
na inwestycję zabezpieczono w budże-
cie powiatu na 2018 rok. - Jeśli chodzi 
o resztę środków, będziemy zabiegać o 

Cieszy fakt, że mimo, iż okrągła rocz-
nica odzyskania przez Polskę niepodle-
głości obchodzona będzie 11 listopada, 
to już dziś w tym zakresie dzieje się spo-
ro. Brawo (red.). 

wprowadzanie w coraz większym za-
kresie elektronicznych usług medycz-
nych to działania, które w znaczący 
sposób polepszą komfort życia pa-
cjentów w powiecie słubickim. Dodat-
kowo w ramach elektronicznego obie-
gu dokumentów zostanie wdrożony 
system, który zredukuje także koszty 
utrzymania placówki oraz, co najważ-
niejsze, ucyfrowi szpital – nie kryje ra-
dości starosta Marcin Jabłoński. 

Przeniesienie dokumentacji me-

Inwestycja zostanie zrealizowana w ramach Regionalnego Programu Ope-
racyjnego- Lubuskie 2020., którego wartość to ponad 3 mln zł, z czego około 
2,5 mln zł stanowić będzie wsparcie z Unii Europejskiej.

dotację w Ministerstwie Sportu - zapo-
wiada starosta.

Przypomnijmy: nowa sala gimna-
styczna ma mieć powierzchnię 1000 
m², gotowy jest już jej projekt, a całość 
ma kosztować około 4,5 mln zł. Obok 
wizualizacja wnętrza hali. I jak Wam 
się podoba? (red.).

dycznej ze sfery tradycyjnej do elek-
tronicznej pozwoli zarządowi na 
sprawne zarządzanie szpitalem i po-
dejmowanie decyzji na podstawie za-
wsze aktualnych i dokładnych infor-
macji. 

Umowę w sprawie projektu podpi-
sała 9 marca, w Urzędzie Marszałkow-
skim w Zielonej Górze, prezes szpitala 
Małgorzata Krasowska-Marczyk. To-
warzyszył jej starosta Marcin Jabłoń-
ski.

Jest milionowa dotacja
dla sali przy „Ogólniaku”!

Na patriotyczną nutę

Szpital na miarę XXI wieku!

W poprzednim numerze  pisaliśmy o wielotysięcznym dofinansowaniu, jakie powiat słubicki uzy-
skał z budżetu państwa na utworzenie Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów. Jak się okazuje, nie 
był to koniec dobrych wiadomości.

Okazuje się, że uroczystość słubickiego oddziału Związku Na-
uczycielstwa Polskiego, która odbyła się 2 marca w Collegium 
Polonicum (piszemy o tym na str. 2),  nie była tego dnia jedyną, 
podczas której uczczono 100-lecie odzyskania niepodległości. 

Szybki dostęp do dokumentacji medycznej, możliwość konsultacji telemedycznej wyników oraz stały do-
stęp do danych na temat leczenia i sprawny przepływ informacji na linii pacjent-lekarz - to wszystko i wiele 
więcej już niedługo będzie możliwe dzięki wprowadzanemu w naszym szpitalu systemowi e-zdrowie.
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Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych,

pełnych wiary, nadziei i miłości.

Radosnego, wiosennego nastroju,

serdecznych spotkań w gronie rodziny

i wśród przyjaciół

oraz wesołego Alleluja

życzą

Starosta Słubicki

Marcin Jabłoński

Przewodniczący

Rady Powiatu

Wiesław Kołosza
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Z tej okazji Zarząd Oddziału ZNP w 
Słubicach, wspólnie ze starostą Mar-
cinem Jabłońskim oraz burmistrzem 
Słubic Tomaszem Ciszewiczem, zorga-
nizował 2 marca w Collegium Poloni-
cum uroczystość pod nazwą „Związek 
Nauczycielstwa Polskiego a 100-lecie 
niepodległej Polski”.

Patriotycznie na scenie

Na początku głos zabrała szefowa 
słubickiego ZNP Weronika Bursztyno-
wicz, która opowiedziała o niełatwych 
początkach Związku oraz jego dziejach 
w kolejnych latach.

Część oficjalna była przeplatana z 
doskonale przygotowanym blokiem 
artystycznym, o który zadbali m.in. 
uczniowie Zespołu Szkół Licealnych, 
Centrum Kształcenia Zawodowego i 
Ustawicznego w Słubicach oraz przed-
szkolaki ze słubickiego przedszkola 
"Pinokio". Aplauz publiczności wzbu-
dził także fortepianowy występ ucznia 
Państwowej Szkoły Muzycznej I stop-
nia w Słubicach Ignacego Żywalew-
skiego.

Następnie przyszedł czas na wręcze-
nie odznak i wyróżnień zasłużonym 
działaczom ZNP. Otrzymali je: Wan-
da Suchacka, Krystna Kiba, Jadwiga 
Ryszczuk, Stanisław Woronowicz, Kry-
styna Miśta-Łukaszyk oraz Honorata 
Jolanta Pewełkiewicz.

Konkurs dla nauczycieli

Uroczysta gala była też okazją do 
podsumowania konkursu plastycz-
no-fotograficzno-historycznego pod 
nazwą: „Nasza szkoła/ przedszkole w 

wolnej, niepodległej Polsce”. Konkurs 
był adresowany do nauczycieli i pra-
cowników placówek oświatowych. 

- Nauczyciele i pracownicy szkół 
mają dostęp do kronik, dawnych ma-
teriałów czy zdjęć. Do przygotowania 
konkursowych prac mogli wykorzystać 
np. stare fotografie, dyplomy czy inne 
dokumenty – tłumaczyła Weronika 
Bursztynowicz. Honorowy patronat 
nad konkursem objęli: starosta słu-
bicki Marcin Jabłoński oraz burmistrz 
Słubic Tomasz Ciszewicz. 

Podczas uroczystości wręczono na-
grody i wyróżnienia. I tak: pierwsze 
miejsce zajęła praca Zespołu Szkół 
Licealnych w Słubicach, drugie - Cen-
trum Kształcenia Zawodowego i Usta-
wicznego w Słubicach, zaś trzecia na-
groda powędrowała do Przedszkola 
Samorządowego Krasnal Hałabała w 
Słubicach.

Na deser: wrocławski Niemen

Przyznano też wyróżnienia, a 
wszystkie prace można było podziwiać 
w holu Collegium Polonicum - możecie 
je także obejrzeć w naszej fotogalerii. 
Spore zainteresowanie wzbudziła też 
wystawa prac nauczycieli i uczniów 
słubickich szkół i przedszkoli. 

Ponadto w programie przewidzia-
no występ Jarosława Królikowskiego, 
zwanego wrocławskim Niemenem. 

- Charakter tej niezwykłej uroczysto-
ści jak najbardziej wpisuje się w nasz 
powiatowy kalendarz wydarzeń z oka-
zji 100-lecia odzyskania niepodległości 
- ocenił obecny na gali starosta Marcin 
Jabłoński (red.). 

To pierwszy mocny punkt powiatowego kalendarza
wydarzeń z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości!
Niedawno rozpoczął się rok, w którym świętujemy setną 
rocznicę odzyskania niepodległości. Dodatkową okazję ma 
Związek Nauczycielstwa Polskiego, który obchodzi 113. 
rocznicę powstania. 
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Podczas jednego z ostatnich spo-
tkań członkom klubu towarzyszyła 
członek zarządu powiatu Danuta 
Sawicka, która od dawna wspiera 
"Drogę" w jej działalności. 

- Dla wielu spotkania w klubie są 
ostatnią deską ratunku, by wyrwać 
się z nałogu - uważa D. Sawicka, 
która w radzie powiatu pełni także 
funkcję przewodniczącej komisji 
sfery społecznej.

- Promocja wszelkich możliwych 
form trzeźwego stylu życia, a także 
zwiększania świadomości o skut-
kach nadużywania alkoholu, jest 
bezcenna - podkreśla pani Danuta.

A nam szczególnie miło, że w 
przerwach między rozmowami 
członkowie klubu sięgają po "Wia-
domości Powiatowe".

- Czytamy każdy numer, co mie-
siąc! Można tam znaleźć ciekawe 
wiadomości z całego naszego po-

- mówił 28 lutego starosta Mar-
cin Jabłoński podczas uroczystego 
podsumowania polsko-niemieckie-
go projektu pod nazwą "Stworzenie 
fundamentów dla transgraniczne-
go wprowadzenia na rynek atrakcji 
turystycznych w niemiecko-pol-
skim regionie przygranicznym".

Trzy powiaty
- trzech partnerów

Powiat słubicki był jednym z 
trzech partnerów tego projektu, 
realizowanego wraz z powiatem 
krośnieńskim i powiatem Odra-

Europäische Union 
Unia Europejska

Projekt został dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Progra-
mu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014 – 2020 w ramach Funduszu Małych Projek-

tów Euroregionu PRO EUROPA VIADRINA.
Barrieren reduzieren – gemeinsame Stärken nutzen.

Redukować bariery – wspólnie wykorzystywać silne strony.

-Szprewa (reprezentowali je kolej-
no: starosta Mirosław Glaz i wice-
starosta Michael Buhrke).

Jak wskazano przy podsumowa-
niu projektu, jego celem było m.in. 
wsparcie turystki transgranicznej, 
spotkania, wymiana doświadczeń i 
stworzenie sieci polskich i niemiec-
kich podmiotów turystycznych, a 
także skatalogowanie atrakcji tu-
rystycznych po obu stronach Odry.

Podczas spotkania, które od-
było się w refektarzu zabytkowe-
go klasztoru w Neuzelle, każdy z 
przedstawicieli partnerskich po-
wiatów przedstawił walory tury-
styczne - o naszych opowiadał Łu-
kasz Kaczmarek, nie zapominając 
rzecz jasna o nowej aplikacji tury-
stycznej "E-przewodnik po powie-
cie słubickim".

Były także wystąpienia przed-
stawicieli m.in. Lubuskiej Regio-
nalnej Organizacji Turystycznej, 
Urzędu Marszałkowskiego oraz 
Euroregionu Pro Europa Viadrina.

Kolej
na produkt regionalny?

Marcin Jabłoński nie ukrywał, że 
liczy na dalszą współpracę z naszy-
mi partnerami w zakresie transgra-
nicznej turystyki. 

- Kolejny projekt mógłby doty-
czyć wypromowania produktów 
regionalnych - mówił. Zgadzała się 
z nim obecna na konferencji radna 

wojewódzka Grażyna Dereń, zna-
na regionalistka, której potrawy 
są wpisane na ministerialną listę 
produktów regionalnych. - Mamy 
ogromne możliwości, wspaniałe 
tereny, restauracje, doskonałych 
kucharzy, wykształconą kulinar-
nie młodzież - to wszystko aż prosi 
się o wypromowanie wśród miesz-
kańców i turystów z Polski oraz 
Niemiec - przekonywała G. Dereń 
(red.). 

Minęło raptem kilka tygodni, a w 
Ośrodku znów ruszyła praca na ca-
łego - przecież coraz bliżej... Wiel-
kanoc!

Jak widzimy na zdjęciu, w ruch 
poszły ozdoby z papierowej wikliny, 
z których powstaną stroiki i wiele 
innych świątecznych drobiazgów. 

A to wszystko będzie można ku-
pić podczas Kiermaszu Wielkanoc-
nego. Część kartek, już tradycyjnie, 
Ośrodek przekaże do starostwa, 
skąd, podpisane przez starostę i 
przewodniczącego Rady Powiatu, 
zostaną wysłane do instytucji, or-
ganizacji, samorządów, itp. w ca-
łym województwie i nie tylko. Na 
każdej z nich będzie widniała infor-
macja o miejscu wykonania.

Nie możemy się już doczekać 
(red.).

wiatu. I dobrze, że zwiększyliście 
liczbę stron - chwaliła nas pani 
prezes.

Cóż, pozostaje nam tylko podzię-
kować. I zapewnić, że się staramy i 
starać będziemy (red.). 

Rzepińska "DROGA" pomaga
uzależnionym od alkoholu

Starostowie trzech powiatów 
podsumowali transgraniczny 
projekt turystyczny

Tym razem będą to
kartki z jajem!

- Spotykamy się co tydzień, w każdy wtorek. Rozmawiamy o różnych ważnych sprawach, wśród któ-
rych najistotniejsze są tematy związane z pomocą osobom uzależnionym oraz współuzależnionym 
od alkoholu - mówi prezes rzepińskiego Klubu Abstynenta "Droga" Romualda Frydrych.

- Na terenie naszego pogranicza, zarówno po jednej jak i drugiej 
stronie Odry, istnieje wiele atrakcji turystycznych. Dzięki temu 
projektowi nasi mieszkańcy, a także turyści, dowiedzą się, że wca-
le nie trzeba daleko jeździć, aby zobaczyć ciekawe rzeczy lub ko-
rzystać z atrakcyjnej oferty regionu

Pamiętacie te niesamowite kartki, które z okazji Bożego Narodze-
nia przygotowali wychowankowie Powiatowego Ośrodka Wspar-
cia w Rzepinie? 
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Ale po kolei: 16 lutego w Urzędzie 
Miejskim w Cybince odbyło się zebra-
nie założycielskie stowarzyszenia o na-
zwie AMG Cybinka TEAM. 

- Jego głównym zadaniem będzie 
szkolenie młodych adeptów kolarstwa. 
Nabór rozpocznie się już wkrótce - za-
powiada Patryk Rudziński, nowo wy-
brany sekretarz stowarzyszenia. 

Podczas zebrania, które poprowa-
dzili: Tadeusz Jasionek, prezes Lu-
buskiego Związku Kolarskiego oraz 
sekretarz gminy Cybinka Sebastian 
Łukaszewicz, wybrano zarząd klubu 

oraz komisję rewizyjną w składzie: Se-
bastian Krysiak (prezes), Andrzej Ło-
zowski (I wiceprezes), Marek Łozow-
ski (II wiceprezes), Patryk Rudziński 
(sekretarz), Maria Gabrysz (skarbnik), 
Piotr Pieczonka (przewodniczący ko-
misji rewizyjnej), Agnieszka Gabrysz 
(zastępca przewodniczącego komisji 
rewizyjnej) oraz Paweł Grodecki (se-
kretarz komisji rewizyjnej).

W imieniu starosty życzymy powo-
dzenia (red.). 

Foto. www.fslinfo.pl

Oprócz członków zespołu, wzię-
li w nim udział przedstawiciele z 
gmin powiatu, zajmujący się pro-
blematyką zarządzania kryzysowe-
go oraz zaproszeni goście.

Nocne prace od strony Odry

Przedstawiciel wykonawcy Ener-
gopol S.A. Szczecin Sławomir 
Ramski omówił harmonogram za-
dań. Mówił także o wpływie prowa-
dzonych prac na bezpieczeństwo 
mieszkańców Słubic. 

Aby te przebiegały w bezpieczny 
sposób, dostawy dużych elemen-
tów - tzw. ścian Larsena oraz prze-
słon, realizowane będą nocą. Poza 
tym, w miarę możliwości, trans-
port w rejonie budowy odbywać się 
będzie od strony Odry, natomiast 
same prace wykonywane będą w 
godz. 6.00-22.00. Potrwać mają aż 
45 miesięcy - to w związku z ogra-
niczeniami wynikającymi z decyzji 
o środowiskowych uwarunkowa-
niach. 

Podsumowując temat staro-
sta podkreślił, że bardzo istotną 
sprawą jest wymiana informacji 
mających wpływ na mieszkańców 
Słubic, tak, aby wieści o postępach 
prac otrzymywali na bieżąco.

Kolejne zagadnienie poruszone 
podczas posiedzenia poświęcono 
szczegółowemu omówieniu proce-
dur związanych z reagowaniem sa-
morządów, służb, inspekcji i straży 

Ludzie nauki z całego świata

Podtytuł tegorocznej konferencji 
to "Europa XXI wieku". I trudno 
wyobrazić sobie lepsze miejsce do 
jej zorganizowania niż Collegium 
Polonicum w Słubicach, założone 
i współpracujące z uczelniami po 
obu stronach Odry.

W tym roku do Słubic przyje-
chało ponad 350 uczestników z - 
uwaga - aż 22 krajów, wśród któ-
rych nie brakowało przedstawicieli 
m.in. Ghany, Nigerii czy Afgani-
stanu. - Jeśli chodzi o Polskę, to 
mamy tutaj reprezentacje wszyst-
kich ośrodków akademickich z na-
szego kraju - nie krył radości prof. 
Tadeusz Wallas, prorektor UAM i 
przewodniczący komitetu organi-
zacyjnego.

W obliczu nowych wyzwań

Konferencję rozpoczęło wystą-
pienie dr. Marka Prawdy, dyrek-
tora przedstawicielstwa Komisji 
Europejskiej w Polsce. W pierwszej 
sesji dyskutowali politycy: senator 
Waldemar Sługocki oraz posłowie: 
Adam Szłapka i Bartłomiej Wró-
blewski. 

Kolejna część to dyskusja ludzi 
nauki na temat Europy i Unii Euro-
pejskiej w obliczu nowych wyzwań.

Między jednym panelem a dru-
gim wręczono nagrody Polskiego 
Towarzystwa Nauk Politycznych 
za najlepszy doktorat oraz nagrody 
im. prof. Czesława Mojsiewicza za 
najlepszą książkę (red.). 

szczebla gminnego i powiatowego 
w sytuacji zagrożenia powodziowe-
go oraz zabezpieczenia logistyczne-
go prowadzonych działań.

Gigantyczna inwestycja

Przypomnijmy: w Słubicach zo-
staną wykonane prace poprawia-
jące ochronę przeciwpowodziową 
miasta. Będzie to przede wszyst-
kim wzmocnienie istniejących 
nadodrzańskich wałów na długości 
5,5 km (odcinek Odry od 582,5 do 
588,0 km) oraz budowa nowego 

wału okrężnego długości około 5,9 
km. Ponadto odtworzona będzie 
Rącza Struga na długości około 
765 m poniżej wału okrężnego oraz 
na długości około 1,3 km powyżej 
mostu na drodze Słubice-Drzecin. 
Planowana jest także odbudowa 
Czarnego Kanału na długości około 
4156 metrów. 

Całość robót powinna zamknąć 
się w 113 mln zł, a zdecydowa-
na większość środków pochodzi z 
Banku Światowego oraz pieniędzy 
rządowych (red.). 

Symboliczne wbicie łopaty pod inwestycję odbyło się 12 czerwca ub. r. w Słubicach

Mamy nowy klub 
dla młodych kolarzy!

Wielka woda wkrótce
przestanie nam zagrażać

Politycy i ludzie nauki
o wspólnej Europie

"Brawo, tak trzymać!", "Nasze młode talenty będą miały wreszcie 
gdzie potrenować!" - to tylko niektóre reakcje mieszkańców gmi-
ny Cybinka, którzy cieszą się z utworzenia nowego klubu spor-
towego. 

M.in. omówienie harmonogramu prac prowadzonych w ramach projektu pn. „Ochrona przeciwpo-
wodziowa miasta Słubice. Rozbudowa istniejącego wału rzeki Odry i budowa wału okrężnego wraz 
z przebudową sieci energetycznych, telekomunikacyjnych oraz infrastruktury IMGW”, było celem 
zwołanego 25 stycznia przez starostę kolejnego posiedzenia Powiatowego Zespołu Zarządzania 
Kryzysowego. 

- W obliczu wydarzeń, które miały miejsce w ostatnim dwudzie-
stoleciu, takich jak proces integracji z Unią Europejską, wejście 
Polski do NATO czy do strefy Schengen, cieszę się, że mogę 
uczestniczyć w tej konferencji. I to nie tylko jako samorządowiec, 
ale przede wszystkim mieszkaniec tej części pogranicza - mówił 
1 lutego podczas inauguracji XVIII Międzynarodowej Konferencji 
Naukowej starosta Marcin Jabłoński.

POWIAT SŁUBICKI POWIAT SŁUBICKI
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Starosta poinformował także o 
przyznaniu powiatowi przez zarząd 
województwa 1 mln zł dofinanso-
wania na budowę sali sportowej 
przy Zespole Szkół Licealnych w 
Słubicach oraz o doprowadzeniu 
do naszych szkół szerokopasmowe-
go internetu (to w ramach projektu 
"Rozwój e-usług w powiecie słubic-
kim"). 

Ponadto Marcin Jabłoński 
nazwał sukcesem pierwsze pół 
roku działalności Młodzieżowego 
Ośrodka Socjoterapii w Ośnie Lu-
buskim, przypominając niedawne, 
uroczyste podsumowanie pierw-
szego semestru w nowo powstałej 
placówce.

W dalszej części sesji radni wy-
słuchali informacji o działalności 
nieodpłatnej pomocy prawnej w po-
wiecie słubickim w 2017 roku oraz 

 - między innymi takie urzą-
dzenia wchodzą w skład kolejnej, 
ostatniej części sprzętu, który w ra-
mach realizowanego przez nas pro-
jektu "Modernizacja kształcenia 
zawodowego w Powiecie Słubic-
kim" trafił 24 stycznia do Zespołu 
Szkół Technicznych w Słubicach. 

O pierwszej dostawie pisaliśmy 
w grudniu, a całość kosztowała po-
nad 117 tys. zł. 

- Ten sprzęt jest szkole niezmier-
nie potrzebny. Jest nowoczesny i 
solidny, na pewno przyda się na-

- Aparatura ta z pewnością bę-
dzie pomocna w leczeniu naszych 
małych pacjentów – nie kryje ra-
dości ordynator oddziału pedia-
trycznego lek. spec. Anna Burcan-
-Skrzypczak. Jak podkreśla pani 
ordynator, większość dzieci boi 
się m.in. pobierania krwi. Często 
jest to utrudnione, bo ich naczynia 
mają niewielką średnicę albo są źle 
widoczne. - Dzięki urządzeniu po-
darowanemu przez WOŚP łatwiej 

będzie pobrać krew do badań - za-
uważa A. Burcan-Skrzypczak.

- Urządzenie emituje specjalne 
światło, dzięki któremu widoczna 
staje się "mapa" żył. Każdy, komu 
pobierano krew wie, że i u doro-
słych żyły mogą być słabo widocz-
ne, przez co pielęgniarki mają pro-
blem z wkłuciem się za pierwszym 
razem. Pobieranie krwi dla dziecka 
jest stresem, jednak teraz można 
go znacząco zmniejszyć - tłumaczą 
w szpitalu. Ale to nie wszystkie za-
lety nowego aparatu.

- Podświetlanie rączki dziecka 
odwraca jego uwagę od bolesnego 
momentu pobierania krwi, a przy 
tym jest to bezpieczne, przenośne 
i podręczne urządzenie do ilumi-
nacji naczyniowej - dodaje pani 
ordynator.

To nie koniec prezentów od 
Wielkiej Orkiestry. W najbliższym 
czasie na słubicki oddział mają 
trafić zapowiadane już wcześniej 
przez Jurka Owsiaka nowe łóżka 
dla dzieci oraz specjalne fotele dla 
osób przebywających w szpitalu ra-
zem z dziećmi.

Dziękujemy i trzymamy kciuki za 
więcej (red.). 

szym uczniom - cieszy się Paweł 
Gołębiowski, nauczyciel przedmio-
tów zawodowych w ZST. - Urządze-
nia te posłużą realizacji programo-
wej oraz przygotowaniu uczniów 
do egzaminów kwalifikacyjnych w 
zawodzie technik pojazdów samo-
chodowych - dodaje dyrektor szko-
ły Stanisław Woronowicz.

Jak widać, sprzęt jest już uży-
wany przez uczniów, którzy także 
chwalą sobie jego szerokie oraz in-
nowacyjne możliwości (red.). 

Podjęto uchwały: w sprawie roz-
patrzenia skargi na Powiatowego 
Inspektora Nadzoru Budowlanego, 
w sprawie przyjęcia Powiatowego 
Programu Rozwoju Pieczy Zastęp-
czej na lata 2018-2020, w sprawie 
wyrażenia zgody na obciążenie hi-
poteką nieruchomości stanowią-
cych własność powiatu słubickie-
go, w sprawie wniesienia skargi 
na rozstrzygnięcie nadzorcze wo-
jewody, a także w sprawie zmiany 
uchwały budżetowej powiatu słu-
bickiego na 2018 rok oraz w spra-
wie zmian w uchwale dotyczącej 
Wieloletniej Prognozy Finansowej 
powiatu słubickiego na lata 2018-
2026 (red.). 

sprawozdań z działalności w ubie-
głym roku Powiatowego Ośrodka 
Wsparcia w Rzepinie i Powiatowe-
go Centrum Pomocy Rodzinie w 
Słubicach. Było też sprawozdanie 
komisji rewizyjnej z kontroli dzia-
łalności Centrum Usług Wspólnych 
Powiatu Słubickiego oraz informa-
cja o sprzedanych w 2017 roku nie-
ruchomościach, będących własno-
ścią powiatu słubickiego. 

Co uchwalili radni podczas lutowej sesji?

Kształcenie
z supersprzętem

Wielka Orkiestra ponownie 
wsparła słubicki szpital

O uzyskaniu przez powiat 300 tys. dofinansowania na utworzenie Dziennego Domu Pobytu dla Seniora, 
a także o powołaniu Powiatowej Rady Seniorów mówił 27 lutego radnym podczas sesji Rady Powiatu 
starosta Marcin Jabłoński. 

Wózek do transportu spawarki, elektrody spawalnicze, tarcze szli-
fierskie i listkowe, a także głębokościomierze suwmiarkowe oraz 
mikrometry do gwintów –

Już jest! Wielka Orkiestra 
Świątecznej Pomocy po raz 
kolejny nie zawiodła najmłod-
szych pacjentów naszego 
szpitala, dokąd trafił właśnie 
zakupiony przez fundację 
WOŚP tzw. lokalizator naczyń 
krwionośnych.

POWIAT SŁUBICKI
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- tak spędzały końcówkę ferii 
nasze rodziny zastępcze, podczas 
trzydniowej, integracyjnej wy-
cieczki do Gniezna. 

Autobus z pięćdziesięcioma 
uczestnikami ruszył 21 lutego rano 
spod Powiatowego Centrum Pomo-
cy Rodzinie w Słubicach.

Wyjazd zorganizowany został w 

ramach projektu "Aktywna inte-
gracja realizowana przez Powiato-
we Centrum Pomocy Rodzinie w 
Słubicach" współfinansowanego ze 
środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Regional-
nego Programu Operacyjnego – 
Lubuskie 2020 (red.). 

Między innymi o tym opowiadał 
zastępca komendanta powiatowe-
go policji w Słubicach podkom. To-
masz Kaczyński 8 lutego, podczas 
odprawy słubickich policjantów. 

Była to jedna z ważniejszych od-
praw w roku - podsumowano na 
niej bowiem działania, w których 
brali udział słubiccy policjanci w 
ostatnich kilkunastu miesiącach.

Odprawę otworzył zastępca ko-
mendanta wojewódzkiego poli-
cji w Gorzowie Wlkp. insp. Jerzy 
Głąbowski. Wśród zaproszonych 
gości nie zabrakło m.in. starosty 
Marcina Jabłońskiego, prokurato-
ra rejonowego Małgorzaty Fili, a 
także szefów gmin powiatu słubic-
kiego oraz przedstawicieli różnych 
służb mundurowych.

Podkreślmy, że od niedawna  
funkcję powiatowego komendanta 

policji pełni młodszy inspektor Ja-
cek Gralak. - Życzę, by odnalazł Pan 
w pełnieniu funkcji przełożonego 
tutejszych struktur satysfakcję i 
inspirację do dalszych wysiłków na 

rzecz ładu i porządku publicznego 
– pisał starosta w swoim liście do 
nowego komendanta. I my przyłą-
czamy się do życzeń (red.). 

Rozpoczęła się ona 12 lutego, a za-
kończyła 2 marca, kiedy to w siedzi-
bie Powiatowej Komisji Lekarskiej 
odbyło się spotkanie podsumowują-
ce - obecny na nim wicestarosta Le-
opold Owsiak podziękował komisji 
za sprawną pracę.

Kogo obejmowała tegoroczna 
kwalifikacja wojskowa? 

- Wezwano mężczyzn urodzonych 

w 1999 roku oraz w latach 1994-
1998, którzy nie posiadali określonej 
kategorii zdolności do czynnej służ-
by wojskowej - mówi nam Mikołaj 
Jagła, główny specjalista ds. obron-
nych i obrony cywilnej w starostwie. 
To jednak nie wszyscy.

- Kwalifikacją objęto też osoby 
urodzone w latach 1997-1998, które 
zostały uznane przez powiatowe ko-

misje lekarskie za czasowo niezdolne 
do czynnej służby wojskowej, ko-
biety urodzone w latach 1994-1999, 
posiadające kwalifikacje 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 Lekar-
ską w Słubicach stawiło się 94,8% 
wezwanych rocznika podstawowego 
(red.). 

Trening umiejętności wychowawczych dla rodziców, zajęcia z 
wykorzystaniem elementów metody W. Sherborne dla najmłod-
szej grupy, a także wiele atrakcji podczas czasu wolnego -

Z jaką efektywnością praco-
wały słubickie służby krymi-
nalne w zeszłym roku? Jaka 
była wykrywalność prze-
stępstw? Ilu osób poszuki-
wano, a ile odnaleziono? Aż 
wreszcie jak wyglądało w 
ubiegłym roku bezpieczeń-
stwo w ruchu drogowym?

218 kategorii zdrowia „A", jedna kategoria „B”, 22 kategorie 
„D" i 10 kategorii „E" - tak w skrócie przedstawiają się wyniki 
tegorocznej kwalifikacji wojskowej w powiecie słubickim. 

POWIAT SŁUBICKI POWIAT SŁUBICKI
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Integrowali się
w pierwszej stolicy

Podsumowanie roku
i nowy komendant

Jak wyglądała tegoroczna kwalifikacja wojskowa?

Niestety, wciąż wielu z nas nie 
zdaje sobie sprawy z tego, że jeden 
procent naszego podatku możemy 
przekazać niektórym organizacjom 
i stowarzyszeniom. 

Dlatego po raz kolejny, w imie-
niu starosty, gorąco zachęcamy 
mieszkańców naszego powiatu do 
przekazywania swojego jednego 
procentu na rzecz wybranych or-
ganizacji i stowarzyszeń. To nas 

przecież nic nie kosztuje, a jedyne 
co musimy zrobić, to wpisać nazwę 
danej organizacji w odpowiedniej 
rubryce w naszym rocznym ze-
znaniu podatkowym. A naprawdę 
warto, bo skorzystać może wiele 
organizacji pożytku publicznego, 
działających na terenie powiatu 
słubickiego. Dla ułatwienia publi-
kujemy ich wykaz. Sami możecie 
wybrać, komu chcecie pomóc.

Zbliża się okres rocznego rozliczania z fiskusem. Przypomi-
namy, że przekazując jeden procent z własnego PIT na rzecz 
organizacji pożytku publicznego, nie tracimy ani złotówki - roz-
dysponowujemy jedynie kwotę, którą i tak musielibyśmy prze-
kazać na rzecz Skarbu Państwa.

POWIAT SŁUBICKI

Starosta apeluje:  zostaw swój jeden
procent w powiecie słubickim!

1. Lubuski Klub Sportowy "Lubusz" w Słubicach - KRS 000045619
2. Miejski Klub Sportowy "Spójnia" w Ośnie Lubuskim - KRS 0000624653 
3. Polsko-Niemieckie Stowarzyszenie "Humanitas" z Górzycy - KRS 000072912
4. Fundacja Zielonej Doliny Odry i Warty Górzyca - KRS 0000260311
5. "Esmail" Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane ze Słubic - KRS 0000289506
6. Stowarzyszenie Nauczycieli i Przyjaciół na Rzecz Pomocy Szkole z Rzepina - KRS 0000331626
7. Stowarzyszenie "PoPROstu". Pracownia Rozwoju Osobistego ze Słubic - KRS 0000361431
8. Hospicjum św. Wincentego A'Paulo w Słubicach - KRS 0000363064
9. Fundacja Kształcenia Kreatywnego z Pamięcina - KRS 0000370124
10. Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych, Oddział Słubicko-Kostrzyński - KRS 0000400415
11. Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Publicznych w Ośnie Lubuskim "Konwalia" - KRS 0000409661
12. Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Słoneczko" z Rzepina - KRS 0000450623
13. Stowarzyszenie Płetwonurków Pojezierza Lubuskiego "Tortuga" ze Słubic - KRS 0000509185
14. Fundacja Hospicjum "Dajmy Nadzieję" ze Słubic - KRS 0000519191
15. Społeczna Niepubliczna Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia w Słubicach - KRS 0000105271
16. Ochotnicza Straż Pożarna w Cybince - KRS 0000116212
17. Uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej w Żabicach: Polsko-Niemieckie Stowarzyszenie „Humanitas”

(z dopiskiem WTZ) – KRS 000072912



7

DODATKOWY DYŻUR
PRAWNIKA 

w budynku Miejskiego Domu Kul-
tury przy ul. Słubickiej 3 w Rzepinie, 
w każdy ostatni poniedziałek miesią-
ca w godz.: 13:00 - 15:00.

SPOTKANIE EDUKACYJNE
Z PRAWNIKIEM

W ramach współpracy Stowa-
rzyszenie CIVIS SUM zorganizuje 
również spotkanie z prawnikiem dla 
mieszkańców powiatu, podczas któ-
rego będą poruszane najczęściej poja-
wiające się zagadnienia prawne dnia 
codziennego. Prawnik w sposób jasny 
i zrozumiały, bez zbędnej prawniczej 
terminologii, omówi poszczególne 
zagadnienia. Na spotkaniu będzie 
również możliwość zadawania pytań 
i dyskusji. 

PORTAL EDUKACJA-PRAW-
NA.INFO.PL/POWIAT-SLU-

BICKI
Trwają prace nad uruchomieniem 

lokalnej edycji portalu edukacji praw-
nej: www.edukacja-prawna.info.pl/
powiat-slubicki.

Portal jest źródłem informacji nt. 
najczęściej pojawiających się zagad-
nień prawnych dnia codziennego. 
Lokalna edycja będzie zawierała m. 
in. informacje dla mieszkańców po-
wiatu o punktach nieodpłatnej pomo-
cy prawnej, znajdzie się tu również 
baza informacji o miejscach pomocy 
i wsparcia organizowanych na terenie 
powiatu słubickiego przez różne in-
stytucje i organizacje.

Tematyka portalu została opraco-
wana w oparciu o doświadczenia sto-
warzyszenia zebrane przez niemal 14 
lat świadczenia bezpłatnego porad-
nictwa prawnego i obywatelskiego. 

PUNKTY NIEODPŁATNEJ PO-
MOCY PRAWNEJ

Od stycznia 2016 roku w powiecie 
słubickim  działają dwa punkty nie-
odpłatnej pomocy prawnej, w których 
osoby spełniające kryteria określo-
ne w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 
roku o nieodpłatnej pomocy prawnej 
oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2017 r 
, poz. 2030) mogą uzyskać bezpłatną 
pomoc prawną.

Zgodnie z ustawą nieodpłatna po-
moc prawna przysługuje:
• osobom, które w okresie 12 miesię-

cy poprzedzających zwrócenie się 
o udzielenie nieodpłatnej pomocy 
prawnej zostało przyznane świad-
czenie z pomocy społecznej;

• osobom posiadającym ważną Kartę 
Dużej Rodziny;

• kombatantom;
• ofiarom represji wojennych i okre-

su powojennego lub weteranom;
• osobom, które nie ukończyły 26 lat;

• osobom, które ukończyły 65 lat;
• osobom, które w wyniku wystąpie-

nia klęski żywiołowej, katastrofy 
naturalnej lub awarii technicznej 
znalazły się w sytuacji zagrożenia 
lub poniosły straty;

• kobietom w ciąży.
Od tego roku jeden punkt jest pro-

wadzony przez Stowarzyszenie CIVIS 
SUM z Zielonej Góry, które zostało 
wybrane w ramach otwartego kon-
kursu ofert na prowadzenie punktu 
nieodpłatnej pomocy prawnej w Rze-
pinie. 

Zadanie prowadzenia punktu nie-
odpłatnej pomocy prawnej w Rze-
pinie jest finansowane ze środków 
przekazanych przez powiat słubicki 
na podstawie umowy o powierzenie 
realizacji zadania publicznego.

Gdzie skorzystać z bezpłatnej 
pomocy prawnej?

Dzięki współpracy powiatu słubickiego i Miejskiego Domu Kultury w Rzepinie ze Stowarzysze-
niem CIVIS SUM z  Zielonej Góry  mieszkańcy powiatu, którzy nie kwalifikują się do uzyskania 
porady w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej mogą również otrzymać bezpłatną poradę 
prawną na dodatkowym dyżurze prawnika.

POWIAT SŁUBICKI

Więcej mieszkańców  uzyska
dostęp do bezpłatnego
poradnictwa prawnego

• osobom które, w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o 
udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z 
pomocy społecznej; 

• osobom posiadającym ważną Kartę Dużej Rodziny; 
• kombatantom; 
• ofiarom represji wojennych i okresu powojennego lub weteranom; 
• osobom, które nie ukończyły 26 lat; 
• osobom, które ukończyły 65 lat; 
• osobom, które w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej 

lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty; 
• kobietom w ciąży. 

Od tego roku jeden punkt jest prowadzony przez Stowarzyszenie CIVIS SUM z Zielonej 
Góry, które zostało wybrane w ramach otwartego konkursu ofert na prowadzenie 
punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Rzepinie.  
Zadanie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Rzepinie jest 
finansowane ze środków przekazanych przez powiat słubicki na podstawie umowy o 
powierzenie realizacji zadania publicznego. 
 
Gdzie skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej? 

Punkty Lokalizacja - adres Harmonogram przyjęć

Punkt nr 
1 budynek Powiatowego

Centrum Pomocy Rodzinie 
w Słubicach

(pomieszczenie nr 8)
ul. Sienkiewicza 28, 69-100 

Słubice

Dyżur dla osób spełniających ustawowe kryteria:

poniedziałek     12:00 – 16:00
wtorek             08:00 – 12:00

                     środa          08:00 – 12:00
czwartek             11:30 – 15:30
piątek              08:00 – 12:00

Punkt nr 
2*

budynek Miejskiego Domu 
Kultury w Rzepinie 

(świetlica nr 2) 
ul. Słubicka 3

Dyżur dla osób spełniających ustawowe kryteria:

poniedziałek     08:00 – 13:00
wtorek             15:00 – 20:00
środa              15:00 – 20:00
czwartek             08:00 – 13:00

Dodatkowy dyżur dla osób niespełniających kryteriów 
określonych w ustawie*:

w każdy ostatni poniedziałek miesiąca
w godz.: 13:00 - 15:00

daty dodatkowych dyżurów: 

29 stycznia, 26 lutego, 26 marca, 30 kwietnia, 28 maja, 25 
czerwca, 30 lipca, 27 sierpnia, 24 września, 29 
października, 26 listopada, 31 grudnia 

Punkt  nr 2 jest  prowadzony przez Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Obywatelskiej „CIVIS SUM” z Zielonej Góry 

 
 

B E Z P Ł A T N E    P O R A D Y    P R A W N E 
DLA OSÓB NIEKWALIFIKUJĄCYCH SIĘ DO POMOCY  
W PUNKTACH NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ  

 

DYŻUR PRAWNIKA  
KIEDY:        w każdy ostatni poniedziałek miesiąca w godz.: 13:00—15:00  
GDZIE:   budynek Miejskiego Domu Kultury  
                     przy ul. Słubickiej 3 w Rzepinie  
 

Daty dyżurów:  29 stycznia, 26 lutego, 26 marca, 30 kwietnia, 28 maja, 25 czerwca, 30 lipca, 27 sierpnia, 
24 września, 29 października, 26 listopada, 31 grudnia 2018 

 
Nie obowiązują zapisy, klienci są przyjmowani według kolejności przyjścia  

Na spotkanie prosimy zabrać  wszystkie dokumenty dotyczące sprawy  
 

____________________________________________________________________________________________________________________________
_ 

Uwaga! Dla osób które nie mogą osobiście stawić się na dyżurze prawnika zapewniamy również możliwość  
skorzystania z porady korespondencyjnej: 
 poprzez e-mail – pisząc zapytanie na adres: porady@civis-sum.org.pl 
 listownie - pisząc zapytanie na adres: Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Obywatelskiej "Civis Sum"  

al. Niepodległości 7a/2, 65-048 Zielona Góra 
 

więcej informacji na:       www.civis-sum.org.pl       www.edukacja-prawna.info.pl/powiat-slubicki 

    

- to główne tematy pierwszego 
w tym roku, posiedzenia zarządu 
oddziału powiatowego Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych Rze-
czypospolitej Polskiej w Słubicach. 
Przyjęto także plan działania i termi-

narz posiedzeń zarządu w 2018 roku.
Spotkanie, które odbyło się 26 lu-

tego,  otworzył i poprowadził prezes 
zarządu oddziału powiatowego ZOSP 
RP w Słubicach starosta Marcin Ja-
błoński (red.). 

Spotkanie zorganizowano w Sta-
rostwie Powiatowym w Słubicach, w 
związku z wykryciem ognisk tej cho-
roby na wschodzie Polski.

Przypomnijmy: Afrykański Pomór 
Świń to szybko szerząca się, zakaźna 
choroba wirusowa, na którą podatne 
są świnie domowe, świniodziki oraz 
dziki. W przypadku wystąpienia ASF 
w stadzie dochodzi do dużych spad-
ków w produkcji: zakażenie przebie-
ga powoli i obejmuje znaczny odse-
tek zwierząt w stadzie, przy czym 
śmiertelność zwierząt sięga nawet 
stu procent!

Ale uspokajamy: dla ludzi wirus 
ASF nie jest groźny, choroba ta nie 
stwarza zagrożenia ani dla naszego 
zdrowia, ani tym bardziej życia. 

Jednak samo rozprzestrzenianie 
się wirusa jest dosyć łatwe - prze-
biega ono za pośrednictwem osób i 
pojazdów odwiedzających gospodar-
stwo, skażonego sprzętu i narzędzi, 
zwierząt mających swobodny dostęp 
do gospodarstwa (gryzonie, koty, 
psy), jak również przez skażoną pa-
szę, wodę oraz karmienie zwierząt 
odpadami kuchennymi, zawierają-
cymi nieprzetworzone mięso zakażo-
nych świń lub dzików.

Najczęstszym sposobem zakażenia 
zwierząt jest bezpośredni lub po-
średni kontakt z osobnikami zakażo-
nymi - czytamy na stronie Głównego 
Lekarza Weterynarii. Można się z 
niej dowiedzieć więcej o ochronie 
zwierząt przed wirusem ASF (red.). 

Organizacja tegorocznych obchodów Dnia Strażaka, powiato-
we eliminacje turnieju wiedzy pożarniczej „Młodzież Zapobiega 
Pożarom”, a także rozpatrzenie i zaopiniowanie wniosków o 
nadanie odznaczeń i medali z okazji Dnia Strażaka -

Czy w naszym regionie istnieje zagrożenie Afrykańskim Pomo-
rem Świń? O tym rozmawiali 7 lutego powiatowy lekarz wetery-
narii Wiesław Sierszulski z Petrą Senger, kierownikiem Urzędu 
Weterynarii i Kontroli Żywności w powiecie Odra-Szprewa.

POWIAT SŁUBICKI

POWIAT SŁUBICKI

Plan działań przyjęty

Czy mamy się czego bać? Na szczęście nie jest źle…



Docenili nas w stolicy!
8

Starostwo Powiatowe w Słubicach informuje, że na terenie Terminala w Świecku po-
siada wolne powierzchnie użytkowe - toalety, przeznaczone do dzierżawy. 
Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Administrowania Terminalem w 
Świecku, od  poniedziałku do piątku w godzinach 7ºº do 15ºº lub telefonicznie pod nr 
95 7585620, 95 7585711.

INFORMACJA

INFORMACJA

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Informujemy, że od 2 stycznia 2018 r. kasa Starostwa Powiatowego w 
Słubicach jest nieczynna. Wpłat można dokonać kartą płatniczą lub w 
banku na rachunki Powiatu Słubickiego:

Dzienniki budowy, karty wędkarskie, opłaty geodezyjne:
20 8369 0008 0063 7248 2000 0010

Opłaty komunikacyjne, prawo jazdy:
20 8369 0008 0063 7248 2000 0010

Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu, przekształcenia, wy-
kup nieruchomości:
41 8369 0008 0063 7248 2000 0020

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

organizowany przez Słubicki Miejski Ośrodek Kultury 
w Collegium Polonicum w Słubicach

• 11 listopada 2018 – Msza Święta za Ojczyznę z udziałem 
przedstawicieli władz  samorządowych, organizacji po-
zarządowych, stowarzyszeń i związków kombatanckich 

• 11 listopada 2018 o godz. 11.11. - Słubicki Narodowy 
Bieg 100-lecia odzyskania Niepodległości organizowa-
ny przez Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji  – jeden 
ze stu biegów odbywających się tego dnia w całej Polsce 
pod wspólną nazwą "Od Bałtyku do Tatr". Bieg będzie 
ostatnią imprezą w ramach cyklu "Sportowe Święto 
Wolności – Słubickie Obchody 100-lecia Niepodległo-
ści”. 

• Cykl spotkań dla dzieci i młodzieży, związanych z tema-
tyką 100-lecia odzyskania Niepodległości, m.in. lekcje 
biblioteczne, konkursy literackie, plastyczne, prezen-
tacje multimedialne i wystawy literatury polskiej – Bi-
blioteka Publiczna Miasta i Gminy Słubice

Propozycje Kościoła:
• Bieg sztafetowy z Rzepina na Jasną Górę – w intencji 

naszej Ojczyzny – 19-22 kwietnia 2018.
• Warsztaty muzyczne zmierzające do wykonania kon-

certu „W mocy Ducha Świętego dla Ojczyzny, Kościoła  
i świata”. Warsztaty prowadzą muzycy Piotr Pałka, Pa-
weł Bębenek, Hubert Kowalski w dniach 15-17 czerwca 
2018.

• Parafialne odpusty – kościoły pod wezwaniem patro-
nów różnych zawodów i formacji dają okazję dostrzeże-
nia wkładu w budowanie Niepodległej Ojczyzny przez 
ludzi konkretnych zawodów i formacji: 

• 3 maja 2018 – Najświętszej Maryi Panny Królowej Pol-
ski – Słubice. 

• 19 maja 2018 – z racji  św. Andrzeja Boboli, patrona 
Polski  – Białków.

• 29 lipca 2018 – z racji św. Jakuba – Ośno Lubuskie.
• 14 sierpnia 2018 – św. Maksymilian Kolbe – relikwie 

Słubice par. Ducha Świętego. 
• 11 listopada 2018 – Uroczysta Msza za Ojczyznę. 
• 26 sierpnia 2018 – Matki Bożej Częstochowskiej  - Cy-

binka.
• 4 września 2018 – św. Huberta, Patrona Myśliwych.
• 25 listopada 2018 – św. Katarzyny, Patronki Kolejarzy 

– Rzepin. 

Propozycje działań powiatu słubickiego:
• Wspólne sadzenie „Dębów Niepodległości” w gminach 

powiatu słubickiego – listopad 2018.
• Uroczystość w Collegium Polonicum (panel historycz-

ny, część artystyczna, wystawa prac plastycznych i foto-
graficznych) – listopad 2018.

• Nabożeństwo ekumeniczne, złożenie kwiatów pod ta-
blicą pamiątkową w kościele – wydarzenie z udziałem 
przedstawicieli władz państwowych i samorządowych, 
organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i związków 
kombatanckich – 11.11.2018.

• Przedstawienie prezentacji multimedialnej pt. „Sztafeta 
pokoleń w drodze do niepodległości. Historia jednej ro-
dziny” – wrzesień/listopad 2018.

• Przeprowadzenie sondażu wśród uczniów, nauczycieli, 
mieszkańców Słubic dotyczącego postaw patriotycz-
nych oraz roli patriotyzmu lokalnego – wrzesień 2018.

• Prezentacja spektaklu teatralnego dla młodzieży szkol-
nej i społeczności lokalnej: „Droga do wolności„ – przy 
współpracy SMOK-a –październik/listopad 2018.

• Literacki konkurs pt. „Wybitni Polacy w trudnych cza-
sach” – wrzesień 2018.

• Konkursu piosenki i pieśni patriotycznej. Występ laure-
atów konkursu oraz zespołu Forte na planowanej uro-
czystości powiatowej w Collegium Polonicum – wrze-
sień/listopad 2018.

• Konkurs fotograficzny „Biało-czerwona flaga Rzeczpo-
spolitej Polskiej w obiektywie” – październik 2018.

• Konkurs plastyczny (luty 2018) oraz konkurs historycz-
ny (kwiecień 2018) dla szkół ponadpodstawowych. 

Propozycje działań wspólnych:
• „Związek Nauczycielstwa Polskiego a 100-lecie niepod-

ległości Polski” – uroczystość w Collegium Polonicum; 
2 marca 2018 r., godz. 17.00. 

Organizator: Zarząd Oddziału Związku Nauczycielstwa 
Polskiego w Słubicach, współorganizatorzy: powiat słu-
bicki oraz gmina Słubice.

• Konkurs plastyczno – fotograficzno – historyczny „Na-
sza szkoła / przedszkole w wolnej, niepodległej Polsce” 
– styczeń / luty 2018

Organizator: Zarząd Oddziału Związku Nauczycielstwa 
Polskiego w Słubicach, patronat honorowy: starosta 
słubicki Marcin Jabłoński oraz burmistrz Słubic To-
masz Ciszewicz.

Szanowni Państwo!
W tym roku obchodzimy Jubileusz 100-lecia odzy-

skania przez Polskę Niepodległości. To doniosłe świę-
to skłania nas niewątpliwie do refleksji, przypominają-
cej, że niepodległość nie jest dana raz na zawsze. 

Dlatego chcielibyśmy przedstawić Państwu inicjaty-
wę, która, mamy nadzieję, pozwoli nam w godny spo-
sób uhonorować ten wielki jubileusz. W tym celu wraz 
z przedstawicielami wszystkich gmin powiatu słubic-
kiego oraz Kościoła, powołaliśmy Powiatowy Komitet 
ds. Obchodów 100-lecia Odzyskania Przez Polskę Nie-
podległości. 

Jego zadaniem jest opracowanie kalendarium wy-
darzeń oraz imprez na terenie powiatu słubickiego, 
które byłyby świadectwem wagi, jaką przywiązujemy 
do właściwego uczczenia tego doniosłego święta. 

Naszym zamiarem jest, aby w obchody rocznicy 
odzyskania niepodległości zaangażowani byli miesz-
kańcy wszystkich gmin leżących w granicach powiatu 
słubickiego.           

W każdej z gmin naszego powiatu podejmowane 
będą inicjatywy związane z obchodami 100. roczni-
cy niepodległości. Tworząc z każdej z nich jeden z 
elementów większej całości, skuteczniej i z silniejszą 
wymową zamanifestujemy nasz szacunek dla najwięk-
szej wartości narodowej, jaką jest niepodległość. Jed-
nocześnie wzmocnimy wydźwięk i wymowę każdego z 
naszych działań, które będą mieć ogromne znaczenie 
dla utrwalenia pięknych kart dziejów naszej ojczyzny, 
jak również niezwykle wartościowych i niezapomnia-
nych lekcji historii, kształtujących postawy patriotycz-
ne dzieci i młodzieży.

Oto wstępna propozycja kalendarium obchodów 
100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. 
Kalendarz nie jest jeszcze kompletny, w kolejnych mie-
siącach wiele szczegółów zawartych w nim wydarzeń z 
pewnością ulegnie modyfikacji. Będziemy jednak na 
bieżąco o informować o wszelkich zmianach, wprowa-
dzać odpowiednie uzupełnienia, skutkiem czego pełny 
i kompletny kalendarz stanie się wkrótce faktem. 

Kalendarium jest też dostępne na stronach interne-
towych powiatu słubickiego oraz gmin wchodzących w 
jego skład. 

100. ROCZNICA ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ

roboczy kalendarz wydarzeń na terenie powiatu słubickiego
stan na styczeń 2018 r.

Propozycje działań gminy Rzepin:
• Sztafeta Niepodległości – Bieg sztafetowy po trasie 

przebiegającej przez wszystkie gminy Powiatu Słubic-
kiego – listopad 2018.

• Wykład – Skąd jesteśmy? – październik 2018.
• Plener malarski – Wolna Ojczyzna – czerwiec 2018.
• Koncert patriotyczny – MDK Rzepin – listopad 2018.
• II Bieg Św. Huberta po Puszczy Rzepińskiej – Starościn 

– Rzepin – Starościn – 10 km (03.11.2018).
• Obchody Święta Odzyskania Niepodległości – Plac Ra-

tuszowy w Rzepinie –11.11.2018.

Propozycje działań gminy Ośno Lubuskie:
• Gra miejska: "Ośno wczoraj i dziś" – wrzesień/paź-

dziernik 2018.
• Koncert Finałowy z cyklu "Convallaria" – lipiec/sier-

pień 2018.
• Festiwal Piosenki Polskiej: „Od odzyskania niepodle-

głości do współczesności” –21-31 maja 2018.
• Coroczna sesja naukowa "Colloquia Lubuskie" – ma-

rzec 2018.

Propozycje działań gminy Górzyca:
• „Łączy nas historia” impreza plenerowa -  Górzyca 

01.09.2018.
• Pełni wdzięczności za dar „NIEPODLEGŁOŚCI” kon-

cert w kościele parafialnym Matki Łaski Bożej w Górzy-
cy, połączony z festynem parafialnym - 11.11.2018.

• Akademia z okazji Święta Niepodległości – 11.11.2018.
• Patriotyczne Spotkania z Poezją – listopad 2018 

Propozycje działań gminy Cybinka:
• Koncert przygotowany przez Ognisko Muzyczne w Cy-

bince – listopad 2018.

Propozycje działań gminy Słubice:
• Styczeń 2018 – pierwszy z 11 dużych eventów sporto-

wych pod wspólną nazwą "Sportowe Święto Wolności 
– Słubickie Obchody 100-lecia Niepodległości” organi-
zowanych przez Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji. W 
każdym miesiącu odbywać się będą różne wydarzenia 
sportowe (m.in. halowe turnieje, festyn na lodowisku, 
wyścigi rowerowe, zawody w pływaniu). 

• 17 września 2018 - odsłonięcie pomnika Pamięci Ze-
słańców Sybiru i Niepodległości, ufundowanego przez 
gminę Słubice, który stanie przy placu Sybiraków w 
Słubicach

• Październik 2018 – uroczysty koncert muzyki polskiej 
z okazji jubileuszu 100-lecia odzyskania Niepodległości 

Nasza jednostka otrzymała wyróż-
nienie, przyznane przez Ministerstwo 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, 
za, jak czytamy, "uzyskanie w ubie-
głym roku efektywnych i skutecznych 
działań aktywizacyjnych podejmowa-

nych wobec osób bezrobotnych w wo-
jewództwie lubuskim".

W imieniu starosty serdecznie gra-
tulujemy dyrekcji oraz pracownikom 
(red.).

Dobre wieści płyną do nas z Powiatowego Urzędu Pracy w 
Słubicach! 

POWIAT SŁUBICKI

"Projekt realizowany w ramach
obchodów stulecia odzyskania niepodległości."


