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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

Słubice, który stanie przy placu Sybiraków w Słubicach
• Październik 2018 – uroczysty koncert muzyki polskiej 

z okazji jubileuszu 100-lecia odzyskania Niepodległości 
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 organizowany 
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 ostat-
nią imprezą w ramach cyklu "Sportowe Święto Wolności 
– Słubickie Obchody 100-lecia Niepodległości”. 

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

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

szej Ojczyzny – 19-22 kwietnia 2018.
• Warsztaty muzyczne zmierzające do wykonania koncer-

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

• Parafialne odpusty – kościoły pod wezwaniem patronów 
różnych zawodów i formacji dają okazję dostrzeżenia 
wkładu w budowanie Niepodległej Ojczyzny przez ludzi 
konkretnych zawodów i formacji: 

• 3 maja 2018 – Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski 
– Słubice. 

• 19 maja 2018 – z racji  św. Andrzeja Boboli, patrona Pol-
ski  – 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 historyczny, 

część artystyczna, wystawa prac plastycznych i fotogra-
ficznych) – 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 patriotycznych 
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 historyczny 
(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 Tomasz 
Ciszewicz.

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

skania przez Polskę Niepodległości. To doniosłe święto 
skłania nas niewątpliwie do refleksji, przypominającej, 
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 słubickie-
go oraz Kościoła, powołaliśmy Powiatowy Komitet ds. 
Obchodów 100-lecia Odzyskania Przez Polskę Niepod-
ległości. 

Jego zadaniem jest opracowanie kalendarium wyda-
rzeń oraz imprez na terenie powiatu słubickiego, które 
byłyby świadectwem wagi, jaką przywiązujemy do wła-
ściwego uczczenia tego doniosłego święta. 

Naszym zamiarem jest, aby w obchody rocznicy od-
zyskania niepodległości zaangażowani byli mieszkańcy 
wszystkich gmin leżących w granicach powiatu słubic-
kiego.           

W każdej z gmin naszego powiatu podejmowane 
będą inicjatywy związane z obchodami 100. rocznicy 
niepodległości. Tworząc z każdej z nich jeden z elemen-
tów większej całości, skuteczniej i z silniejszą wymową 
zamanifestujemy nasz szacunek dla największej war-
tości narodowej, jaką jest niepodległość. Jednocześnie 
wzmocnimy wydźwięk i wymowę każdego z naszych 
działań, które będą mieć ogromne znaczenie dla utrwa-
lenia pięknych kart dziejów naszej ojczyzny, jak również 
niezwykle wartościowych i niezapomnianych lekcji hi-
storii, kształtujących postawy patriotyczne dzieci i mło-
dzieży.

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 prze-

biegającej przez wszystkie gminy Powiatu Słubickiego 
– 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 Ratu-

szowy w Rzepinie –11.11.2018.

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

nik 2018.
• Koncert Finałowy z cyklu "Convallaria" – lipiec/sierpień 

2018.
• Festiwal Piosenki Polskiej: „Od odzyskania niepodległo-

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

2018.

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

01.09.2018.
• Pełni wdzięczności za dar „NIEPODLEGŁOŚCI” koncert 

w kościele parafialnym Matki Łaski Bożej w Górzycy, po-
łączony 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.
• „Polska brzmi dumnie” – konkurs plastyczny dla 

uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, organizowa-
ny przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Cybinka 
– maj 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 Zesłań-
ców Sybiru i Niepodległości, ufundowanego przez gminę 

"Projekt realizowany w ramach
obchodów stulecia odzyskania niepodległości."


