
ZARZĄD POWIATU
w Słubicach DRUK 1/XIV

ul. Piłsudskiego 20
data: 2015-09-18

S P R A W O Z D A N I E  
z działalności Zarządu Powiatu Słubickiego 

za okres od 25 czerwca do 18 września 2015 r.

W okresie od 25 czerwca do 18 września 2015 r. Zarząd Powiatu odbył 
15 posiedzeń, na których zajmował się następującymi sprawami:

1)25 czerwca:
> podpisał aneks do umowy pomiędzy Powiatem Słubickim a Gminą Górzyca 

w sprawie dofinansowania ze środków PFRON kosztów działalności Warsztatu Terapii 
Zajęciowej w Żabicach -  w związku z likwidacją stanowiska pracownika socjalnego 
oraz zmianą profilu jednej z pracowni,

> podjął decyzję o ogłoszeniu przetargów nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości 
położonych w Ośnie Lubuskim, tj. siódmy przetarg na sprzedaż działek 
przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe oraz trzeci przetarg na sprzedaż 
działki stanowiącej zadrzewiony i zakrzewiony grunt rolny,

> przyjął wstępne projekty podziału działek pod drogi powiatowe w celu komunalizacji 
lub zamiany,

> rozpatrzył pozytywnie wnioski w sprawie rozwiązania umów najmu dwóch 
pomieszczeń i dzierżawy powierzchni reklamowej na Terminalu w Świecku,

> zatwierdził autopoprawkę do projektu uchwały Rady Powiatu Słubickiego zmieniającej 
uchwałę budżetową powiatu na rok 2015,

> podjął uchwały:
• Nr 48/15 w sprawie przeniesienia środków finansowych Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pomiędzy zadaniami z zakresu rehabilitacji 
zawodowej i społecznej w 2015 roku,

• Nr 49/15 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia 
przetargów na zbycie, dzierżawę, najem lub użyczenie nieruchomości Powiatu 
Słubickiego.

• Nr 50/15 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej 
przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego -  działki 
w Starościnie,

• Nr 51/15 w sprawie zatwierdzenia protokołu z rokowań z dnia 25 czerwca 2015 r. 
dotyczącego przeniesienia w drodze darowizny na rzecz Powiatu Słubickiego 
nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Słubicach 
przy ul. Mickiewicza 3,

2) 30 czerwca:
> zatwierdził autopoprawkę do projektu uchwały Rady Powiatu Słubickiego zmieniającej 

uchwałę budżetową powiatu na rok 2015 -  jako materiał na X sesję Rady Powiatu 
Słubickiego,

> podjął decyzję o złożeniu wniosku do Przewodniczącego Rady o poszerzenie 
porządku X sesji Rady Powiatu oraz zatwierdził projekt uchwały w sprawie wniesienia 
skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubuskiego,
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> podjął uchwały:
• Nr 52/15 w sprawie wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego na przeprowadzenie badań ankietowych oraz pozyskanie deklaracji 
uczestnictwa w badaniach medycznych na potrzeby realizacji projektu pn.: 
„Profilaktyka chorób układu krążenia i promocja zdrowego stylu życia w powiecie 
słubickim”,

• Na 53/15 w sprawie wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego na organizację występów i spotkań artystyczno - kulturalnych 
na potrzeby realizacji projektu pn.: „Profilaktyka chorób układu krążenia i promocja 
zdrowego stylu życia w powiecie słubickim”,

• Nr 54/15 w sprawie wyrażenia zgody trwałemu zarządcy na zawarcie kolejnej 
umowy użyczenia,

• Nr 55/15 w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody 
Lubuskiego oraz upoważnienia i udzielenia pełnomocnictwa,

• Nr 56/15 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2015 rok,
• Nr 57/15 w sprawie upoważnienia i udzielenia pełnomocnictwa do sporządzenia 

skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze oraz do reprezentowania Powiatu Słubickiego 
w sprawie wywołanej tą skargą przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym,

3) 9 lipca:
> zdecydował o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego na sprzedaż prawa użytkowania

wieczystego nieruchomości położonych w Cybince,
> pozytywnie rozpatrzył wnioski w sprawie najmu pomieszczeń na Terminalu w Świecku,
> podjął uchwały:

• Nr 58/15 i Nr 59/15 w sprawie wniesienia skarg na rozstrzygnięcia nadzorcze 
Wojewody Lubuskiego oraz upoważnienia i udzielenia pełnomocnictw,

• Nr 60/15 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania 
i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych,

• Nr 61/15 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu,
• Nr 62/15 w sprawie przekazania powiatowym jednostkom organizacyjnym części 

mienia po Zespole Ekonomiczno - Administracyjnym Szkół,

4) 15 lipca:

• rozpatrzył wnioski dot. gospodarowania Terminalem w Świecku: pozytywnie - 
wniosek w sprawie rozwiązania umowy najmu pomieszczenia oraz negatywnie - 
wniosek w sprawie obniżenia opłaty za najem pomieszczenia,

> podjął uchwały:
• Nr 63/15 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu,
•  Nr 64/15 w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku na wycinkę drzew 

i krzewów,
• Nr 65/15 w sprawie wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego na kompleksową organizację eventow z zakresu upowszechniania 
kultury fizycznej i sportu w ramach realizacji projektu pn.: „Profilaktyka chorób 
układu krążenia i promocja zdrowego stylu życia w powiecie słubickim”,

> zapoznał się z analizą nieruchomości Powiatu i Skarbu Państwa,
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5) 23 lipca:

> udzielił pełnomocnictwa dyrektorowi i zastępcy dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy 
w Słubicach w sprawie złożenia wniosku oraz realizacji projektu „Aktywizacja osób 
pozostających bez pracy będących w szczególnie niekorzystnej sytuacji na rynku 
pracy w powiecie słubickim (I)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - 
Lubuskie 2020”,

> podjął uchwały:
• Nr 66/15 w sprawie wyrażenia zgody na likwidację składników majątkowych 

znajdujących się w ewidencji pozostałych środków trwałych Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach,

• Nr 67/15 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2015 
rok,

6) 27 lipca:

>  podjął decyzję w sprawie złożenia wniosku o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady 
Powiatu Słubickiego oraz zatwierdził projekt uchwały w sprawie powołania doraźnej 
komisji Rady Powiatu Słubickiego do sprawdzenia wniosku o przeprowadzenie 
referendum -  jako materiału na XI nadzwyczajną sesję Rady Powiatu Słubickiego.

7) 29 lipca:

> podjął uchwały:
• Nr 68/15 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2015 

rok,
• Nr 69/15 w sprawie wyrażenia zgody na wygaśnięcie trwałego zarządu 

nieruchomości położonej w Słubicach przy ul. Piłsudskiego 19 (siedziba 
Powiatowego Urzędu Pracy) w związku z przeniesieniem jednostki do innego 
budynku,

• Nr 70/15 w sprawie przedłużenia powierzenia p. Stanisławowi Woronowiczowi 
stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Technicznych im. inż. Tadeusza Tańskiego 
w Słubicach,

• Nr 71/15 w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego na dostawę samochodu rozpoznania i dowodzenia,

• Nr 72/15 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania 
i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

>  podjął decyzje:
• Nr 1/15 w sprawie wyrażenia zgody na wygaśnięcie trwałego zarządu 

nieruchomości położonej w Słubicach przy ul. Piłsudskiego 19 - w związku 
z przeniesieniem Powiatowego Urzędu Pracy do nowej siedziby,

• Nr 2/15 w sprawie ustanowienia trwałego zarządu nieruchomości zabudowanej 
położonej w Słubicach przy ul. Mickiewicza 3, na potrzeby nowej siedziby 
Powiatowego Urzędu Pracy w Słubicach,

8) 31 lipca:

> podjął uchwałę Nr 73/15 w sprawie wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego na dostawę samochodu rozpoznawczo -  operacyjnego,
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^  zatwierdził miesięczne stawki czynszu dzierżawnego za nieruchomości i ruchomości 
oraz treść aneksów do umów dzierżawy dla NZOZ „Szpital Powiatowy” 
w Słubicach sp. z o.o.,

^  podjął uchwałę Nr 74/15 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego 
na 2015 rok,

>  zatwierdził projekt uchwały w sprawie odrzucenia wniosku o przeprowadzenie 
referendum jako materiał na XII nadzwyczajną sesję Rady Powiatu Słubickiego,

10) 7 sierpnia:

>  podjął uchwały:
• Nr 75/15 w sprawie wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego na dostawę przyczepy ze sprzętem pompowym i wyposażeniem, 
w ramach realizacji projektu pn.: „Wypracowanie systemu wspólnych 
transgranicznych działań jednostek straży pożarnej z Powiatu Słubickiego 
i Frankfurtu nad Odrą w przypadku wystąpienia zagrożenia przeciwpowodziowego 
w regionie przygranicznym poprzez wspólne ćwiczenia z użyciem technicznego 
sprzętu niezbędnego w ochronie przeciwpowodziowej”,

• Nr 76/15 w sprawie wyrażenia zgody trwałemu zarządcy na podział dz. nr 458/4, 
położonej obręb 1 -  m. Słubice,

• Nr 76/15 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2015 rok,
• Nr 77/15 w sprawie wytycznych do opracowania materiałów planistycznych 

do projektu uchwały budżetowej na rok 2016,

11) 12 sierpnia:

• rozpatrzył pozytywnie wnioski dot. gospodarowania Terminalem w Świecku: 
w sprawie zmniejszenia kosztów za media, ponownego przeliczenia kosztów 
nośników energii elektrycznej oraz wydzierżawienia miejsca parkingowego,

>  podjął uchwały:
•  Nr 79/15 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu,
•  Nr 80/15 i Nr 81/15 w sprawie wyboru ofert w postępowaniach o udzielenie 

zamówień publicznych na dostawę samochodu osobowego oraz mobilnego 
przeciwpowodziowego wału hydraulicznego w ramach realizacji projektu pn.: 
„Wypracowanie systemu wspólnych transgranicznych działań jednostek straży 
pożarnej z Powiatu Słubickiego i Frankfurtu nad Odrą w przypadku wystąpienia 
zagrożenia przeciwpowodziowego w regionie przygranicznym poprzez wspólne 
ćwiczenia z użyciem technicznego sprzętu niezbędnego w ochronie 
przeciwpowodziowej”,

• Nr 82/15, Nr 83/15, Nr 84/15 i Nr 85/15 w sprawie powołania komisji 
egzaminacyjnych dla nauczycieli Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego 
w Słubicach, Zespołu Szkół Licealnych im. Zbigniewa Herberta w Słubicach, 
Zespołu Szkół Technicznych im. inż. Tadeusza Tańskiego w Słubicach 
ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego,

9) 4 sierpnia:
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12) 12 sierpnia:

>  podjął decyzję o ogłoszeniu I przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości 
niezabudowanej położonej w Starościnie,

>  podjął uchwały:
• Nr 86/15, Nr 87/15 i Nr 88/15 w sprawie powołania komisji do odbioru dostawy 

sprzętu specjalistycznego służącego ochronie przeciwpowodziowej, dostawy 
samochodu rozpoznawczo -  operacyjnego i dostawy samochodu osobowego,

• Nr 89/15 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2015 rok,

13) 27 sierpnia:

>  wręczył akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego 
nauczycielom z Zespołu Szkół Technicznych im. inż. Tadeusza Tańskiego 
w Słubicach,

> podjął uchwały:
• Nr 90/15 w sprawie ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia postępowania

o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu 
zbiorowego na obszarze Powiatu Słubickiego,

•  Nr 91/15 w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody 
Lubuskiego oraz upoważnienia i udzielenia pełnomocnictwa,

>  zatwierdził informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 r. oraz 
informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu słubickiego 
na lata 2015-2026 za I półrocze 2015 r. - jako materiał na XIV sesję Rady Powiatu,

>  zaopiniował materiały na XIV sesję Rady Powiatu Słubickiego: projekty uchwał 
zmieniających uchwały w sprawie określenia składu osobowego Komisji Budżetowo -  
Gospodarczej oraz Komisji Sfery Społecznej,

14) 4 września:

> rozpatrzył pozytywnie wnioski dot. gospodarowania Terminalem w Świecku: 
w sprawie wydzierżawienia miejsc postojowych dla samochodów ciężarowych 
oraz najmu pomieszczenia,

> podjął uchwałę Nr 92/15 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej 
do najmu/dzierżawy,

> zatwierdził materiały na XIII nadzwyczajną sesję Rady Powiatu Słubickiego:
• projekt uchwały zmieniającej uchwałę 111/14/15 w sprawie uchwalenia uchwały 

budżetowej Powiatu Słubickiego na 2015 rok,
•  projekt uchwały o zmianie uchwały Nr VI/28/15 z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie 

określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania 
osób niepełnosprawnych w 2015 roku, na które przeznacza się środki finansowe 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

15) 17 września:

> zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie apelu dotyczącego budowy 
obwodnicy Słubic -  jako materiał na XIV sesję Rady Powiatu Słubickiego,
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> zatwierdził materiały na XIV sesję Rady Powiatu Słubickiego:
• informację o wynikach naboru do powiatowych jednostek oświatowych w roku 

szkolnym 2015/2016,
•  projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających 

napędzanych silnikami spalinowymi na jeziorze Reczynek w gminie Ośno 
Lubuskie,

•  projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr 111/14/15 w sprawie uchwalenia uchwały 
budżetowej Powiatu Słubickiego na rok 2015,

>  podjął uchwały:
• Nr 93/15 w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością na cele 

budowlane,
• Nr 94/15 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2015 

rok.

Załącznik:

Kalendarium ważniejszych wydarzeń w powiecie 
w okresie od 20 czerwca do 18 września 2015 r.
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Załącznik do sprawozdania 
z działalności Zarządu Powiatu Słubickiego 
za okres od 15 maja do 19 czerwca 2015 r.

Kalendarium 
ważniejszych wydarzeń w powiecie 

w okresie od 20 czerwca do 18 września 2015 r.

19.06.2015 r. -  22.06.2015 r. -  V spotkanie integracyjne z okazji „Nocy 
Świętojańskiej”.

Dnia 19 czerwca w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Słubice odbyło się już V 
spotkanie integracyjne pod hasłem „ŚWIĘTOJAŃSKIE WIANKI 2015" zorganizowane 
przez Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Słubickiej, Związek Nauczycielstwa 
Polskiego, Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Słubice oraz Koło Gospodyń 
Wiejskich w Drzecinie. Celem tego spotkania jest integracja środowiska lokalnego, 
kultywowanie polskiej tradycji ludowej, w tym przypominanie i podtrzymywanie 
tradycji związanej z obchodami ”Nocy Świętojańskiej”.

Przedsięwzięcie składało się z dwóch części. Pierwsza część odbyła się na terenie 
biblioteki miejskiej, a tam spotkali się przedstawiciele władz samorządowych oraz 
organizacji i stowarzyszeń pozarządowych.

Druga cześć miała miejsce 22 czerwca w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego 
w Słubicach, gdzie gościli laureaci konkursu plastycznego wraz ze swoimi 
opiekunami i rodzicami. Starosta Słubicki Piotr Łuczyński wręczył nagrody, 
statuetki, dyplomy dla zwycięzców oraz podziękowania dla nauczycieli.

W tym roku na konkurs plastyczny wpłynęły 144. prace z 12 publicznych placówek 
oświatowych z gminy Słubice. Dzieci przedszkolne wykonały ilustracje dowolną 
techniką , uczniowie szkół podstawowych przygotowali kwiaty paproci, a 
gimnazjaliści i uczniowie szkół ponadgimnazjalnych wykonali wianki.

20.06.2015 r. - Obchody 70 - lecia Piłkarstwa na Ziemi Słubickiej 1945-2015.

Starosta Słubicki -  Piotr Łuczyński w imieniu władz samorządowych Powiatu 
Słubickiego dokonał oficjalnego otwarcia Obchodów 70-lecia Piłkarstwa na Ziemi 
Słubickiej 1945-2015.

23 -  24.06.2015 r. - Ćwiczenia obronne w powiecie słubickim pk. "Strumień 
2015".

W dniach 23 - 24 czerwca 2015 r. w powiecie słubickim odbyły się ćwiczenia obronne 
pk. "Strumień 2015", w których doskonalono praktyczne umiejętności organów 
samorządu szczebla gminnego i powiatowego oraz ich jednostek organizacyjnych do 
zapewnienia ciągłości funkcjonowania w czasie podwyższania gotowości obronnej 
powiatu, a wydzielonych sił i środków służb, inspekcji, straży do ochrony ludności w



sytuacjach noszących znamiona kryzysu czasu pokoju, wynikające z ich 
przeznaczenia i nałożonych zadań.

W epizodach praktycznych ćwiczenia udział wzięły wybrane siły i środki z:
- Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Słubicach,
- Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Słubicach,
- Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Kostrzynie nad Odrą,
- Ochotniczych Straży Pożarnych w Cybince, Górzycy, Ośnie Lubuskim, Słubicach 
oraz Ochotniczej Straży Pożarnej z Nadleśnictwa Rzepin,
- Państwowe Ratownictwo Medyczne z NZOZ "Szpital Powiatowy" w Słubicach,
- Stowarzyszenia "Odra dla Turystów" - załoga wraz ze statkiem turystycznym "Zefir",
- Komendy Powiatowej Policji w Słubicach,
- Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej Placówki w Świecku,
- Nadzoru Wodnego w Słubicach,
- Urzędu Żeglugi Śródlądowej Placówki Kostrzyn Nad Odrą - Inspektorzy nadzoru 
nad żeglugą,
- Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej w Słubicach z siedzibą w Ośnie Lubuskim,
- gmin objętych powiatem słubickim,
- Starostwa Powiatowego w Słubicach i kierownicy jednostek organizacyjnych 
powiatu słubickiego.

26.06.2015 r. -  Zakończenie roku szkolnego w jednostkach organizacyjnych 
Starostwa Powiatowego.

Dnia 26 czerwca br. Tomasz Stupienko - Wicestarosta Słubicki wziął udział w 
uroczystym zakończeniu roku szkolnego w Zespole Szkół Ogólnokształcących 
w Słubicach. Natomiast w auli Zespołu Szkół Ekonomicznych w Ośnie Lubuskim 
odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2014/2015. Szkolną uroczystość 
uświetnili swoją obecnością Piotr Łuczyński - Starosta Słubicki, Proboszcz Parafii św. 
Jakuba w Ośnie Lubuskim, Ksiądz Piotr Grabowski, Sekretarz Miasta i Gminy Ośno 
Lubuskie -  Ewa Urbaniak oraz Przewodniczący Rady Rodziców -  Krzysztof 
Tymczyn.

30.06.2015 r. -  Podpisanie umowy na nowe drogi

Dnia 30 czerwca 2015 r. Powiat Słubicki reprezentowany przez Starostę Słubickiego
-  Piotra Łuczyńskiego i Wicestarostę -  Tomasza Stupienko przy kontrasygnacie 
Skarbnika Powiatu Anny Górskiej podpisał z Wojewodą Lubuskim -  Katarzyną Osos 
umowy o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadań pn. 
„Przebudowa i remont ciągu dróg powiatowych nr 1248F i 1159F o długości 16,085 
km relacji od drogi krajowej nr 29, poprzez m. Kłopot i Krzesin do granicy powiatu -  I 
etap remontu drogi na odcinku 3830,0 mb od Białkowa do skrzyżowania z drogą 
powiatową nr 1250F w km 4+150 do km 7+980” oraz „Remont 3300,0 mb drogi 
powiatowej nr 1298F relacji od skrzyżowania drogi krajowej nr 31 -  m. Drzecin, Stare 
Biskupice do drogi wojewódzkiej 137, w km 0+000 do km 3+300” w ramach 
programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych -



Etap li Bezpieczeństwo -  Dostępność -  Rozwój”. Całkowita wartość zadania wynosi: 
2.381.908,70 zł.

3 - 5  fipca 2015 r. podczas trwania Festiwalu Most odbyły się kolejne Punkty 
Medyczne realizowane dzięki projektowi „Profilaktyka chorób układu krążenia i 
promocja zdrowego stylu życia w powiecie słubickim”.

W tych dniach Zarząd Powiatu Słubickiego aktywnie uczestniczył w zorganizowanych 
imprezach.

11.07.2015 r. - II Turniej Kajakowo - Rowerowy o Puchar Starosty Słubickiego

11.07.2015r. w Sądowie Cybińskie Stowarzyszenie Rozwoju PRO-EKO 
zorganizowało II Turniej Kajakowo-Rowerowy o puchar Starosty Słubickiego , w 
ramach zadania publicznego ogłoszonego przez Zarząd Powiatu Słubickiego. Powiat 
Słubicki reprezentował Piort Łuczyński -  Starosta Powiatu Słubickiego.

21.07.2015 r. - Podpisanie umowy na kompleksową organizację imprez 
sportowych

W dniu 21 lipca 2015 r. doszło do oficjalnego i uroczystego podpisania Umowy na 
kompleksową organizację imprez z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i 
sportu w ramach projektu pn.: "Profilaktyka chorób układu krążenia i promocji 
zdrowego stylu życia w powiecie słubickim" finansowanego w ramach programu 
PL13 Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu ze środków Norweskiego 
Mechanizmu Finansowego oraz budżetu państwa.

Umowa w samo południe na samym środku boiska stadionu SOSiR została 
podpisana przez Piotra Łuczyńskiego - Starostę Słubickiego, Zbigniewa Sawickiego - 
Prezesa Zarządu SOSiR oraz Tomasza Stupienko - Wicestarostę Słubickiego.

24.07.2015 r. - Uroczyste obchody Święta Policji

24 lipca br. w słubickiej komendzie odbyły się uroczystości związane z obchodami 
Święta Policji. Uroczysta akademia była okazją do wspólnego spotkania się 
policjantów, samorządowców jak również przedstawicieli służb mundurowych. Wielu 
policjantów otrzymało akty mianowania na wyższe stopnie służbowe. Powiat Słubicki 
reprezentował Piotr Łuczyński -  Starosta Słubicki.

25.07.2015 r. -  Festiwal biegowy Runmageddon

Festiwal to dwie imprezy w jednej. Swój festyn biegowy miały dzieci, a następnie 
dorośli (blisko setka) wyruszyli na trasę z przeszkodami. Na 1,5 kilometrowej trasie 
organizatorzy przygotowali bardzo ciekawe przeszkody, m.in. opony, równoważnia, 
zasieki czy pajęczyna, które uczestnicy mieli do pokonania dwukrotnie. Powiat 
Słubicki reprezentował Tomasz Stupienko -  Wicestarosta Słubicki oraz Krzysztof 
Murdza - Naczelnik Wydziału Promocji i Spraw Społecznych.



26.07.2015 r. -  Słubicka 10 (bieg na 10 km w Słubicach)

Słubicka 10-tka to impreza realizowana przez Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji w 
ramach projektu realizowanego przez Powiat Słubicki: "Profilaktyka chorób układu 
krążenia i promocja zdrowego stylu życia w Powiecie Słubickim" finansowanego w 
ramach Programu PL13 "Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu" ze 
środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu państwa. Powiat 
Słubicki reprezentował Tomasz Stupienko -  Wicestarosta Słubicki

29.07.2015 r. - Wizyta Pani Beaty Szydło w Słubicach

W dniu 29 lipca br. Powiat Słubicki odwiedziła Pani Beata Szydło -  kandydatka na 
premiera z ramienia Prawa i Sprawiedliwości.

Wizytę w Słubicach Beata Szydło rozpoczęła od krótkiej konferencji prasowej na 
terenie Szpitala Powiatowego w Słubicach. Później udała się wraz z innymi 
parlamentarzystami i osobami towarzyszącymi na deptak przy ul. Jedności 
Robotniczej gdzie spotkała się z mieszkańcami Słubic. Powiat Słubicki w spotkaniu 
reprezentował Piotr Łuczyński -  Starosta Słubicki.

01.08.2015 r. - Kryterium Leśne - wyścig MTB

Pierwsza impreza tego typu w Słubicach przyciągnęła amatorów wyczynowego 
ścigania się po górkach na rowerach MTB nie tylko z powiatu słubickiego. 
Zorganizowana przez Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji impreza wiodła przez 
tereny parkowe przy stadionie olimpijskim w Słubicach i okazała się być bardzo 
wymagającą trasą. Powiat Słubicki reprezentował Piotr Łuczyński -  Starosta Słubicki.

02.08.2015 r. -  Piknik Pływacki

Dnia 2 sierpnia br. odbył się piknik pływacki skierowany do wszystkich rodzin z 
powiatu słubickiego. Był to 4 z 16 evetów sportowych z zakresu upowszechniania 
kultury fizycznej i sportu, które organizuje Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji. Piknik 
oficjalnie otworzył Tomasz Stupienko -  Wicestarosta Słubicki

Piknik został sfinansowany prze Powiat Słubicki w ramach projektu pn.: „Profilaktyka 
chorób układu krążenia i promocja zdrowego stylu życia w powiecie słubickim” 
dofinansowanym ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu 
państwa w ramach Programu PL 13 "Ograniczenie społecznych nierówności w 
zdrowiu".

05.08.2015 r. - Spotkanie przedstawicieli Zarządu Powiatu z mieszkańcami 
Rzepina

W czwartek 5 sierpnia br. w Domu Kultury w Rzepinie odbyło się spotkanie 
mieszkańców tego miasta z Zarządem Powiatu i Prezesem Wojciechem Włodarskim 
ze słubickiego szpitala. Rozmawiano głównie o tematyce szpitala powiatowego w 
Słubicach, ale również powiatowych jednostek, czyli Powiatowego Ośrodka Wsparcia



i Działu Fizjoterapii w Rzepinie. Zarząd Powiatu reprezentowali Piotr Łuczyński - 
Starosta Słubicki, Tomasz Stupienko - Wicestarosta Słubicki.

08.08.2015 r. - Powiat Słubicki na IRONMAN 70.3 Gdynia Poland

Tomasz Stupienko -  Wicestarosta Słubicki oraz Krzysztof Murdza -  Naczelnik 
Wydziału Promocji i Spraw Społecznych reprezentowali Powiat Słubicki na 
międzynarodowej imprezie sportowej IRONMAN 70.3 Gdynia Poland. Sztafeta z ich 
udziałem zajęła 11 miejsce!

W zawodach wzięło udział około 3000 uczestników.

11.08.2015 r. - Nieplanowe posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania 
Kryzysowego

11 sierpnia br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Słubicach odbyło się 
nieplanowe posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. 
Inicjatorem posiedzenia był Powiatowy Lekarz Weterynarii -  Wiesław Sierszulski, a 
poświęcone ono było zagadnieniom z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa 
epizootycznego na terenie powiatu słubickiego w związku z wystąpieniem licznych 
przypadków afrykańskiego pomoru świń (ASF) na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

W czasie posiedzenia przedstawiciel Powiatowego Lekarza Weterynarii -  insp. ds. 
zwalczania chorób zakaźnych i zaraźliwych zwierząt - Wojciech Pisarski przedstawił 
charakterystykę jednostki chorobowej, sytuację epizootyczną w Polsce i na świecie, 
możliwe drogi przenoszenia oraz działania wdrożone na terenie kraju w celu 
zapobieżenia rozprzestrzenieniu się tej choroby.

W posiedzeniu oprócz Powiatowego Lekarza Weterynarii i jego przedstawiciela 
udział wzięli: Wicestarosta Słubicki -  Tomasz Stupienko, doradca Starosty 
Słubickiego ds. bezpieczeństwa -  Krzysztof Czak, pracownik Biura Zarządzania 
Kryzysowego starostwa, przedstawiciele urzędów gmin, nadleśnictw, kół łowieckich, 
lekarze weterynarii wolnej praktyki, hodowcy, rolnicy oraz osoby prowadzące punkty 
skupu dziczyzny z terenu powiatu słubickiego.

14.08.2015 r. - Zakończenie 31. Finału Ogólnopolskiego Turnieju "Piłkarska 
Kadra Czeka" im. Stanisława Tymowicza.

. Tuż po ostatnim gwizdku sędziego w meczu finałowym wszystkie drużyny wraz z 
zaproszonymi honorowymi gośćmi w osobach m.in. Wacława Hurko - z-cy 
Przewodniczącego RG KZ LZS, Katarzyny Osos - Wojewody Lubuskiej, Sławomira 
Kulczyńskiego - przedstawiciela Marszałek Lubuskiej, Tomasza Stupienko - 
Wicestarosty Słubickiego, Mariusza Olejniczaka - Przewodniczącego Rady Miejskiej 
w Słubicach oraz gospodarzami turnieju wzięli udział w uroczystym zakończeniu tej 
imprezy.



19.08.2015 r. - Umowa na zakup mobilnego hydraulicznego wału 
przeciwpowodziowego podpisana.

Wicestarosta Słubicki -  Tomasz Stupienko przy asyście Komendanta Państwowej 
Straży Pożarnej -  Wojciecha Śliwińskiego podpisał umowę na zakup 
specjalistycznego sprzętu służącego ochronie przeciwpowodziowej, służącego do 
podwyższania ziemnych wałów przeciwpowodziowych lub ukierunkowania przepływu 
wód powodziowych, stanowiące także samodzielne zapory likwidujące zagrożenie 
lokalnych zalań i podtopień wypełniany wodą. Jest to bardzo ważna umowa, która w 
swoim zakresie gwarantuje mieszkańcom powiatu słubickiego poprawę stanu 
bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpowodziowej mieszkańców regionu 
przygranicznego.

Zakup sprzętu realizowany jest w ramach projektu pn.: „Wypracowanie systemu 
wspólnych transgranicznych działań jednostek straży pożarnej z Powiatu Słubickiego
i Frankfurtu nad Odrą w przypadku wystąpienia zagrożenia przeciwpowodziowego w 
regionie przygranicznym poprzez wspólne ćwiczenia z użyciem technicznego sprzętu 
niezbędnego w ochronie przeciwpowodziowej”.

27.08.2015 r. -  Ślubowanie nauczycieli mianowanych.

Dnia 27 sierpnia br. - odbyła się uroczystość, podczas której Starosta Słubicki Piotr 
Łuczyński wraz z członkami Zarządu Powiatu Słubickiego wręczył akt nadania 
stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego Pani Elwirze Annie Szydłak 
oraz Pani Dorocie Marzenie Pawłowskiej z Zespołu Szkół Technicznych im. inż. 
Tadeusza Tańskiego w Słubicach.

27.08.2015 r. - Spotkanie robocze w ramach realizacji transgranicznego 
projektu dotyczącego wypracowania systemu wspólnych transgranicznych 
działań na rzecz ochrony przeciwpowodziowej.

W dniu 27 sierpnia br. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w 
Słubicach odbyło się kolejne spotkanie grupy roboczej w ramach realizacji projektu 
transgranicznego pn. M Wypracowanie systemu wspólnych transgranicznych działań 
jednostek straży pożarnej z powiatu Słubickiego i Frankfurtu nad Odrą w przypadku 
wystąpienia zagrożenia przeciwpożarowego w regionie przygranicznym poprzez 
wspólne ćwiczenia z użyciem technicznego sprzętu niezbędnego w ochronie 
przeciwpowodziowej", w którym wzięli udział przedstawiciele Beneficjenta projektu z 
Frankfurtu nad Odrą oraz przedstawiciele Partnera projektu ze Słubic.

Podczas spotkania omówiono stan realizacji terminarza projektu jak również kwestie 
związane z uzyskaniem dodatkowego dofinansowania i planowanych działań w tym 
zakresie. Wyznaczono również terminy ćwiczeń z użyciem zakupionego sprzętu po



obu stronach granicy jak również dyskutowano na temat przeprowadzenia 
warsztatów interkulturowych oraz przebiegu już realizowanych treningów 
językowych, które odbywają się we Frankfurcie nad Odrą dla polskich i niemieckich 
funkcjonariuszy Straży Pożarnej. Termin kolejnego spotkania ustalono na dzień 
08.09.2015r., we Frankfurcie nad Odrą.

Projekt jest realizowany w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej - Programu 
Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (województwo lubuskie) - 
Brandenburgia 2007-2013. Łączna kwota projektu to 320 622,77 Euro .

01.09.2015 r. -  Rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016

W dniu 1 września br. w słubickich szkołach przywitano nowy rok szkolny 2015/2016. 
Na placach i boiskach tradycyjnie odbyły się uroczystości, podczas których 
dyrektorzy witali powracającą z wakacji młodzież, grono pedagogiczne oraz 
zaproszonych gości. Oficjalna inauguracja z udziałem Starosty Piotra Łuczyńskiego 
odbyła się w Zespole Szkół Technicznych im. inż. Tadeusza Tańskiego w Słubicach. 
Etatowy Członek Zarządy -  Andrzej Skałuba przywitał nowy rok szkolny w Zespole 
Szkół Licealnych im. Zbigniewa Herberta, Społeczny Członek Zarządu -  Ryszard 
Chustecki gościł w Zespole Szkół Ekonomiczno-Rolniczych, Radna Rady Powiatu -  
Krystyna Skubisz odwiedziła Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy.

Przedstawiciele Starostwa Powiatowego życzyli uczniom i nauczycielom owocnego 
odkrywania nauki, rozwoju własnych uzdolnień i zainteresowań, a także spokojnej 
pracy dającej satysfakcję.

01.09.2015 r. - 76. rocznica wybuchu II wojny światowej

W 76.rocznicę wybuchu II wojny światowej, Starosta Słubicki -  Piotr Łuczyński w 
asyście Wiesława Kołoszy - Przewodniczącego Rady Powiatu, Społecznego Członka 
Zarządu - Ryszarda Chusteckiego oraz Etatowego Członka Zarządu - Andrzeja 
Skałuby złożył symboliczną wiązankę pod pomnikiem pamięci poległych podczas II 
wojny światowej.

W obchodach uczestniczyli także przedstawiciele jednostek podległych, organizacji 
pozarządowych a także dzieci z przedszkoli i szkół w Słubicach.

01.09.2015 r. - Dzień Kombatanta i Weterana

W dniu 1 września w Słubickim Centrum Organizacji Pozarządowych Piotr Łuczyński
-  Starosta Słubicki i Krystyna Skubisz -  Radna Rady Powiatu wzięli udział w Dniu 
Kombatanta i Weterana zorganizowanego przez Miejsko-Gminne Stowarzyszenie 
Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych w Słubicach.

Starosta złożył na ręce kombatantów podziękowania za aktywną działalność na rzecz 
lokalnej społeczności Powiatu Słubickiego.



03.09.2015 r. - Ćwiczenia ratownicze "Autostrada A2-2015"

3 września br. na słubickim odcinku autostrady A2 odbyły się ćwiczenia ratownicze 
zorganizowane przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w 
Gorzowie WIkp. oraz Autostradę Eksploatację S.A.

Bezpośredni udział w ćwiczeniach brały zastępy z jednostki Państwowej Straży 
Pożarnej z KP PSP w Słubicach, KP PSP w Sulęcinie, KP PSP w Świebodzinie, 
Ochotniczej Straży Pożarnej z Rzepina, Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu 
powiatu Odra-Szprewa (Niemcy), jednostki Państwowego Ratownictwa Medycznego 
wraz ze śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, Policja, Inspekcja 
transportu drogowego, służby autostradowe oraz gorzowski oddział Polskiego 
Czerwonego Krzyża.

Celem manewrów było doskonalenie współdziałania służb ratowniczych podczas 
wypadków komunikacyjnych na drogach szybkiego ruchu, a zaangażowanych do ich 
realizacji było ok. 150 osób.

04.09.2015 r. - Posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób 
Niepełnosprawnych

4 września br. w sali konferencyjnej Starostwa odbyło się pierwsze posiedzenie 
Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych kolejnej kadencji. 
Skład osobowy Rady powołał Starosta zarządzeniem Nr 52/15 z 27 lipca br. spośród 
kandydatów zgłoszonych przez działające na terenie powiatu organizacje 
pozarządowe oraz jednostki samorządu terytorialnego.

W skład Rady weszli: p. Urszula Olszowska - przedstawiciel Polskiego Towarzystwa 
Walki z Kalectwem, p. Renata Surdyk -  reprezentująca Stowarzyszenie Osób 
Niedosłyszących i Głuchych, p. Elżbieta Trojanowska z Polskiego Stowarzyszenia 
Diabetyków, p. Anna Pokrzywka wskazana przez Gminę Ośno Lubuskie, p. Grzegorz 
Dereń -  przedstawiciel Gminy Górzyca.

Na posiedzeniu Rada dokonała wyboru swoich władz. Przewodniczącym i 
wiceprzewodniczącą, tak jak w poprzedniej kadencji, zostali p. Grzegorz Dereń oraz 
p. Urszula Olszowska, natomiast funkcję sekretarza objęła p. Anna Pokrzywka.

W dalszej części obrad Rada zapoznała się z przepisami określającymi jej zadania i 
tryb działania, a następnie dyskutowała nad projektem uchwały Rady Powiatu 
Słubickiego dotyczącej rozdysponowania dodatkowych środków w wysokości 38 tys. 
347 zł przyznanych powiatowi na 2015 rok przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych. Po krótkiej dyskusji i wysłuchaniu wyjaśnień dyrektora 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach Rada pozytywnie zaopiniowała 
powyższy projekt uchwały, zakładający przeznaczenie dodatkowych środków na 
dofinansowanie zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny, 
przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.



05.09.2015 r. - Reprezentacja Powiatu Słubickiego na VI Drużynowym Biegu 
Winobraniowym

W dniu 5 września br. reprezentacja Powiatu Słubickiego w składzie: Tomasz 
Stupienko, Krzysztof Czak i Krzysztof Murdza, wzięła udział w VI Drużynowym Biegu 
Winobraniowym w Zielonej Górze. Każda z osób pokonała 2500m trasy biegnącej w 
ścisłym centrum miasta. Łączny czas ekipy: 32’39" pozwolił zająć 47 miejsce na 237 
drużyn.

6 września 2015 r. w Międzyrzeczu odbyło się XVII Lubuskie Święto Plonów

Uroczystość rozpoczęła msza święta odprawiona przez bp Pawła Sochę (biskupa 
seniora diecezji zielonogórsko-gorzowskiej) w intencji lubuskich rolników. Następnie 
zaproszeni goście oraz mieszkańcy wzięli udział w tradycyjnym korowodzie, który, 
pomimo deszczowej pogody, dotarł na scenę główną dożynek. Po części oficjalnej, 
zaczęły się prezentacje poszczególnych stoisk promocyjnych.

Na stoisku Powiatu Słubickiego oprócz materiałów promocyjnych można było 
spróbować regionalnych smaków. W tym roku goście stoiska częstowani byli 
pierogami oraz kluskami, robionymi wg. własnych receptur przez Panie ze 
Stowarzyszenia Kobiet Wiejskich z Grzmiącej. M.in. to sprawiło, że stoisko 
powiatowe może pochwalić się największą liczbą gości i ogromnym 
zainteresowaniem. Kulinarnym specjałom nie mogli się oprzeć parlamentarzyści, 
wojewodowie, starostowie i burmistrzowie z całego województwa.

Powiat Słubicki na dożynkach reprezentowali:

Piotr Łuczyński -  Starosta Słubicki

Tomasz Stupienko -  Wicestarosta Słubicki

Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich z Grzmiącej

Pracownicy Wydziału Promocji i Spraw Społecznych

Goście stoiska to m.in.:

Posłanki Elżbieta Rafalska, Krystyna Sibińska oraz Senator Helena Hatka. Marszałek 
Województwa Elżbieta Anna Polak.

Wojewoda Katarzyna Osos oraz wicewojewoda Jan Świrepo.

Radni województwa, m.in. Marek Surmacz, Władysław Komarnicki, Klaudiusz 
Balcerzak, Grażyna Dereń (Starościna Dożynek), Zbigniew Kołodziej i Tomasz 
Możejko i wielu innych.



11.09.2015 r. -V  Powiatowa Spartakiada w Sportach Obronnych.

Tegoroczna, V już edycja „Powiatowej spartakiady w sportach obronnych, 
pracowników jednostek organizacyjnych, służb, inspekcji i straży powiatu oraz 
urzędów gmin objętych Powiatem Słubickim”, odbyła się na terenie boiska 
sportowego i terenów przy boisku w miejscowości Grzmiąca.

Uczestników Spartakiady powitał Wicestarosta Słubicki -  Tomasz Stupienko, który 
życzył wszystkim zawodnikom zajęcia miejsca na podium oraz uczciwej rywalizacji. 
Do życzeń przyłączył się Burmistrz Cybinki -  Marek Kołodziejczyk, który również 
przybył na rozpoczęcie Spartakiady.

Do udziału w tegorocznych zawodach zgłosiło się 16 trzyosobowych drużyn i tyle 
samo stawiło się na boisku sportowym w Grzmiącej w piątkowy poranek 11 września 
2015 r.

Uczestnicy Spartakiady mieli okazję rywalizować w następujących 
konkurencjach: strzelanie z wiatrówki, rzut granatem ćwiczebnym na celność, marsz 
wg mapy, udzielanie pomocy przedmedycznej, alfabet Morse’a, pokonanie terenu 
czołganiem przez pełzanie, sztafeta sprawnościowa, sztafeta urzędnika, budowanie 
ukrycia, rzut lotką do tarczy, strzelanie z łuku, pożarniczy tor przeszkód.

W rolę sędziów poszczególnych konkurencji Spartakiady wcielili się funkcjonariusze 
Straży Granicznej.

Zwycięzcą „V powiatowej spartakiady w sportach obronnych” została reprezentacja 
Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Szpital Powiatowy” w Słubicach Sp. z o. 
o., która zdobyła tytuł najlepszej drużyny i odebrała Puchar Przechodni Starosty 
Słubickiego oraz Puchar Przechodni Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i 
Zarządzania Kryzysowego Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

Drugie miejsce wywalczyła reprezentacja Komendy Powiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej w Słubicach, a trzecie zajęła reprezentacja Urzędu Miejskiego w Rzepinie.

Po wręczeniu nagród, dyplomów i podziękowań wszyscy uczestnicy Spartakiady 
zaproszeni zostali na zasłużony ciepły posiłek.

14.09.2015 r. - Spotkanie Społecznego Komitetu Budowy Pomnika

W dniu 14 września br. w Urzędzie Miejskim w Słubicach odbyło się spotkanie 
Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Pamięci Zesłańców Sybiru i Niepodległości. 
Komitet powstał 27 lutego tego roku. W jego skład weszły osoby reprezentujące 
wiele organizacji i środowisk, m.in. Związek Sybiraków Koło w Słubicach, 
Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Słubickiej, Komisja Zakładowa NSZZ "Solidarność" 
przy PEKAES S.A. w Słubicach, Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w



Słubicach, Stowarzyszenie "Nasza Mała Ojczyzna", Związek Nauczycielstwa 
Polskiego.

Celem spotkania było przedstawienie przez artystę rzeźbiarza Roberta 
Sobocińskiego projektu pomnika. W prezentacji i panelu dyskusyjnym uczestniczyły 
wszystkie strony zaangażowane w to przedsięwzięcie. Wicestarosta Słubicki -  
Tomasz Stupienko zapewnił wszystkich uczestników o pełnym wsparciu Powiatu 
Słubickiego dla tej inicjatywy. W spotkaniu uczestniczyły także władze miejskie, 
Burmistrz Słubic -  Tomasz Ciszewicz i Przewodniczący Rady Miejskiej w Słubicach -  
Mariusz Olejniczak

17.09.2015 r. -  76. Rocznica napaści ZSRR na Polskę.

W dniu 17 czerwca br. na Placu Sybiraków w Słubicach odbyły się uroczyste 
obchody związane z napaścią ZSRR na Polskę. Starostwo Powiatowe 
reprezentowali: Piotr Łuczyński -  Starosta Słubicki i Tomasz Stupienko -  
Wicestarosta Słubicki którzy złożyli okolicznościową wiązankę pod pomnikiem 
Sybiraków

Sporządził:

Daniel Szurka
Inspektor ds. promocji powiatu
18.09.2015 r. /I


