
19. Nagroda Viadriny trafiła do 
rąk znanej reżyserki m.in. za jej za 
zaangażowanie na rzecz europejskie-
go porozumienia. - Wszystko to, co 
nasz uniwersytet uosabia, uosabia 
także Agnieszka Holland. Tak samo 
jak nasz uniwersytet podejmuje kry-

tyczne, trudne, ale równocześnie 
ważne tematy dotyczące historii jak i 
współczesności polsko-niemieckiej i 
europejskiej - wyjaśnia prof. dr Dag-
mara Jajeśniak - Quast, przewodni-
cząca Kuratorium Stowarzyszenia na 
Rzecz Wspierania Uczelni Uniwersy-

tetu Europejskiego, które zdecydo-
wało o przyznaniu nagrody.

Ukoronowaniem wydarzenia było 
otwarty dla mieszkańców Dwumia-
sta pokaz filmowy oraz rozmowa z 
artystką.

(red.)

Imprezę tradycyjnie zorganizowa-
ły samorządy Dwumiasta.

- Europa się jednoczy, znikają ko-
lejne granice. Mam nadzieję, że bę-
dzie ich coraz mniej - dodał starosta.

Słubice były 9 maja prawdziwie 
proeuropejską stolicą. Obok Dni 
Europy Urząd Marszałkowski zorga-
nizował tu święto „#LubuskieChal-
lenge - Łączy nas przyszłość", które-
go gwoździem programu był Piknik 
Europejski. Nie zabrakło debaty pod 
nazwą "Europejki i Europejczycy 

rozmawiają". Wzięli w niej udział: 
członek zarządu województwa Mar-
cin Jabłoński, sekretarz stanu Bran-
denburgii Thomas Kralinski, staro-
sta Leszek Bajon, prezes słubickiego 
szpitala Łukasz Kaczmarek i amba-
sador województwa lubuskiego Ewa 
Minge.

Z okazji 15-lecia członkostwa Pol-
ski w zjednoczonej Europie nie mo-
gło zabraknąć ogromnego tortu. A 
tuż przy bibliotece posadzono dąb, 
który ma upamiętniać ten szczegól-

ny jubileusz.
- W Dniu Europy warto pamiętać 

o prawdziwych wartościach Unii 
Europejskiej: o pokoju, wolności, 
praworządności i demokracji, bra-
ku granic, swobodnym przepływie 
ludzi, kapitale czy kulturze - pod-
kreślała marszałek województwa 
Elżbieta Anna Polak, która również 
Dzień Europy świętowała w Słubi-
cach.

Fotorelację z tego pełnego wyda-
rzeń dnia znajdziecie na str. 3. (red.)

Omówiono m.in. sprawy związane 
z transgraniczną turystyką, żeglugą 
śródlądową, edukacją czy współpracą 
przedsiębiorstw działających po obu 
stronach Odry.

Ważnym punktem było podpisanie 
porozumienia w ramach realizowa-
nego przez oba samorządy unijnego 
projektu, o którym pisaliśmy już wiele 
razy.

Tak, tak, chodzi o remont blisko 9-ki-
lometrowego odcinka drogi z Nowych 
Biskupic do Rzepina. Przypomnijmy: 
na modernizację tej drogi udało się 
pozyskać unijne dofinansowanie, które 
wynosi około 2 miliony euro.

Kolejne 2 miliony złotych dołożą 
gmina Słubice i Rzepin. Formalności 

Agnieszka Holland uhonorowana 
prestiżową nagrodą Viadriny

15 lat razem! Tak świętowaliśmy 
Dzień Europy!

Z naszymi partnerami zza Odry nie tylko o drogach

- Jestem głęboko wdzięczna i zaszczycona, że uhonorowaliście mnie państwo nagrodą, 
która łączy w sobie tyle pojemnych i bliskich mi pojęć, takich jak: Europa, stosunki 
polsko-niemieckie, współpraca, wspólnota i pojednanie – mówiła do władz uniwersytetu 
Viadrina i zaproszonych gości Agnieszka Holland. 9 maja osobiście odebrała przyznaną 
jej przez uczelnię nagrodę

- Cieszę się, że jest tu tyle młodych ludzi. To do was bowiem należy Europa i to wy bę-
dziecie decydować o jej przyszłości - mówił 9 maja, podczas inauguracji Dnia Europy w 
Collegium Polonicum, starosta Leszek Bajon

Kontynuacja współpracy między dwoma partnerskimi powiatami - to główny temat pierw-
szego spotkania starostów, które odbyło się 7 maja: słubickiego Leszka Bajona oraz 
powiatu Odra - Szprewa Rolfa Lindemanna
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mają się ku końcowi, wkrótce będzie 
możliwe uruchomienie procedury 

przetargowej. Trzymamy zatem kciuki 
za pierwsze wbicie łopaty! (red.)
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Teraz jest ona udzielana każ-
demu, kto złoży oświadcze-
nie, że nie jest w stanie zapła-
cić za poradę prawną

- Nie mogę was zmuszać, byście wytrwali. Mogę za to was wspierać i być wam wdzięczny. 
Wdzięczny nie tylko za przekazanie wiedzy, ale także za nauczenie życia i odróżniania dobra od 
zła - mówił 17 kwietnia wicestarosta Robert Włodek na słubickim placu Przyjaźni, podczas wiecu 
poparcia dla strajkujących nauczycieli

Jesienią zasadzili cebulki żonkili, a 12 kwietnia zebrali kwiaty, by rozdawać je na ulicach i nie 
tylko. Tak, tak, to kolejna edycja akcji „Pola nadziei”, która stała się już piękną tradycją

- Sport to zdrowie! I nieważne są wyniki, tylko zdrowa rywaliza-
cja, wszystkim życzę powodzenia! - mówił 16 maja w Cybince 
starosta Leszek Bajon, podczas otwarcia VI Turnieju Piłki Noż-
nej Osób z Niepełnosprawnością o Puchar Starosty Słubickie-
go. Staroście towarzyszyli: wicestarosta Robert Włodek oraz 
członek zarządu powiatu Sebastian Łukaszewicz
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Dokąd po nieodpłatną pomoc prawną?

Słubice murem za nauczycielami!

Mieszkańcy nie zawiedli – żonkile nadziei rozdane!

Dzielnie walczyli o puchar starosty

To nie wszystko: zmianie ule-
gła również lokalizacja punktu 
udzielania nieodpłatnej pomo-
cy prawnej w Słubicach. Od po-
czątku roku mieści się on przy 
ul. Piłsudskiego 19 (w budynku, 
w którym znajduje się Wydział 
Komunikacji i Dróg starostwa). 
Punkt w Rzepinie pozostaje bez 
zmian.

O tym, co obejmuje nieod-
płatna pomoc prawna, edukacja 
prawna i poradnictwo obywatel-
skie, a także kto udziela porad 
prawnych, przeczytacie na stro-
nie www.powiatslubicki.pl. A w 
ramce harmonogram udzielania 
bezpłatnej pomocy prawnej w 
obu punktach.

Nauczyciele, uczniowie, rodzice, 
zwykli mieszkańcy... przy fontannie 
zebrało się prawie 250 osób, którzy 
przybyli tu ze wszystkich gmin po-
wiatu.

- Trzymajmy się razem w tych 
trudnych dniach. To jedyne, o co 
mogę zaapelować - mówił przewod-
niczący Rady Powiatu Wiesław Koło-
sza, wieloletni rzepiński nauczyciel.

Wtórowała mu Maria Jaworska, 
dyrektor słubickiego liceum i woje-
wódzka radna: - Jesteśmy tu po to, 
by zamanifestować potrzeby zmian 
w oświacie – mówiła.

Po niej głos zabrali inni nauczy-
ciele, ale także uczniowie, rodzice 
i mieszkańcy, solidaryzujący się z 
uczestnikami protestu.

- Musicie wytrwać! - wołali.

- Nie tylko nauczacie, ale także 
wychowujecie. Podobnie jak robi-
li to nasi rodzice. Dlatego zarówno 
oni jak i wy zasługujecie na najwięk-
szy szacunek i wsparcie. Jesteśmy z 
wami! - podsumował wicestarosta.

Kolejny wiec poparcia z wykrzyk-
nikiem odbył się nazajutrz, tym ra-
zem przed Urzędem Miasta w Ośnie 
Lubuskim. (red.)

W tym roku, ze względu na strajk na-
uczycieli, wszystko musiało obyć się bez 
uczniów. Ale od czego mieszkańcy! Szef 
hospicjum Przemysław Szewieliński 
zaapelował do nich, by zastąpili mło-
dych wolontariuszy.

I mieszkańcy rzecz jasna nie zawie-
dli! Punktualnie w południe kilkadzie-
siąt osób zebrało się w parafialnym 
ogrodzie, by zebrać żonkile, a następnie 
ruszyć z nimi w miasto. Tym razem 
wiosenne kwiaty rozdawano za przysło-
wiowy uśmiech, a wśród rozdających 
nie zabrakło wychowanków Placówki 
Opiekuńczo – Wychowawczej „Nasza 
Chata” w Cybince czy przedszkolaków 
ze słubickiego „Misia Uszatka”.

- To wspaniała okazja, by połączyć 
dwie ważne akcje: wsparcie dla strajku-

W zmaganiach, zorganizowanych 
przez stowarzyszenie Wsparcie, wzięło 
udział pięć drużyn, reprezentujących: 
Środowiskowe Domy Samopomocy w 
Lubniewicach i Bieganowie, Warsz-
taty Terapii Zajęciowej w Żabicach i 

Krośnie Odrzańskim oraz Powiatowy 
Ośrodek Wsparcia w Rzepinie.

Zwyciężyła drużyna z WTZ w Ża-
bicach. Na podium znaleźli się też za-
wodnicy z Lubniewic i Krosna Odrzań-
skiego. Najlepszym strzelcem został 

PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
W POWIECIE SŁUBICKIM

I. Budynek, w którym znajduje się Wydział Komunikacji i Dróg starostwa
(pokój nr 1)

ul. Piłsudskiego 19, 69-100 Słubice
• poniedziałki od godz. 12:00 do godz. 16:00;

• wtorki od godz. 8:00 do godz. 12:00;
• środy od godz. 8:00 do godz. 12:00;

• czwartki od godz. 11:30 do godz. 15:30;
• piątki od godz. 8:00 do godz. 12:00;

II. Miejski Dom Kultury w Rzepinie
(świetlica nr 2)

ul. Słubicka 3, 69-110 Rzepin
• poniedziałki od godz. 08:00 do godz. 12:00;

• wtorki od godz. 15:00 do godz. 19:00;
• środa od godz. 15:00 do godz. 19:00;

• czwartek od godz. 08:00 do godz. 12:00;
• piątek od godz. 8:00 do godz. 12:00;

Wizytę w obu punktach nieodpłatnej pomocy prawnej należy umówić 
telefonicznie pod numerem tel. +48  95 759 20 29 w godzinach pracy 
Starostwa Powiatowego w Słubicach (pon. 8-16, wt.-pt. 7.30 – 15.30).

W okresie wakacyjnym (od 1 lipca do 31 sierpnia) pomoc prawna w rzepińskim 
punkcie będzie udzielana od poniedziałku do piątku od godz.8:00 do godz. 12:00.

jących nauczycieli oraz pomoc dla Ho-
spicjum Domowego św. Wincentego 
a' Paulo – mówił wicestarosta Robert 
Włodek, który również odpowiedział 
na apel. Raz - dwa założył koszulkę ho-
spicjum i z naręczem żonkili ruszył w 
kierunku powiatowych szkół.

- Cieszymy się, że w tych niełatwych 
dla nas dniach pamiętacie o nas – nie 
kryli radości nauczyciele z komitetów 
strajkowych.

Organizatorów akcji „Pola nadziei” 
zapewniamy, że w razie potrzeby po-
możemy kolejny raz! (red.)

Łukasz Walicki z Lubniewic, zaś tytuł 
najskuteczniejszego bramkarza powę-

drował do Anny Tomczyk z Rzepina.
W imieniu starosty gratulujemy 

wszystkim piłkarzom turnieju! Poka-
zaliście moc! (red.)
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Zacznijmy od tego, że urząd, jako jedyna tego typu placówka w województwie, otrzymał statuet-
kę ministra rodziny, pracy i polityki społecznej za wykorzystanie środków Krajowego Funduszu 
Szkoleniowego w roku 2018. To jednak dopiero początek
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15 lat we wspólnej Europie. Było co świętować!

Deszcz nagród, wyróżnień 
i odznaczeń dla Powiatowego 
Urzędu Pracy!

Wspólne odśpiewania Ody do 
radości, debata o przyszłości Eu-
ropy, wręczenie nagród za proeu-
ropejskie konkursy, a także posa-
dzenie jubileuszowego dębu oraz 
ogromny tort – przypomnijmy 
sobie, jak wyglądały tegoroczne 
Dni Europy, zorganizowane przez 
samorządy Dwumiasta oraz Pik-
nik Europejski #LubuskieChal-
lenge, przygotowany przez Urząd 
Marszałkowski. Zapraszamy do 
naszej fotogalerii.

- Dodatkowo słubicki urząd 
pracy otrzymał wyróżnienie za 
uzyskanie w ubiegłym roku efek-
tywnych i skutecznych działań 
aktywizacyjnych podejmowanych 
wobec osób bezrobotnych w wo-
jewództwie lubuskim - mówi nam 
Genowefa Borowiak, dyrektor Po-
wiatowego Urzędu Pracy w Słubi-
cach.

Słubicki PUP dostał dwa wy-
różnienia jednocześnie w trzech 
kategoriach oceny – KFS, efek-
tywność działań i migracja osób. 

I znów jako jedyny w wojewódz-
twie! 

Jakby tego było mało, kilka 
dni wcześniej na pracowników 
urzędu spadł grad odznaczeń! 
Stało się to podczas marcowych 
obchodów 100-lecia Publicznych 
Służb Zatrudnienia w Urzędzie 
Marszałkowskim. Podczas uro-
czystości wręczono w imieniu 
prezydenta RP odznaczenia dla 
pracowników Powiatowego Urzę-
du Pracy w Słubicach za długolet-
nią służbę. Prezydent odznaczył 

pięcioro pracowników urzędu, w 
tym jednym medalem srebrnym 
(Joanna Dulewicz-Maryniec) 
oraz czterema medalami brązo-
wymi (Beata Openkowska, Robert 
Martyn, Rafał Ossowski oraz An-
drzej Zbrożek).

To nie wszystko! Marszałek wo-
jewództwa wyróżnił dyplomem 
dodatkowo sześciu pracowników 
urzędu za ponad 20-letni staż 
pracy w publicznych służbach 
zatrudnienia (Genowefa Boro-
wiak, Renata Zawadzka, Danuta 

Świerkowska, Maria Kulikowska, 
Krystyna Kołkowska i Katarzyna 
Simonienko). 

W imieniu starosty serdecznie 
gratulujemy!

(red.)
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To się dzieje...
WIADOMOŚCI Z GMINY SŁUBICE
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Michalina Grontkowska, Amelia Korczak i Cyprian Jurkowski 
z Gimnazjum nr 1 w Słubicach zwyciężyli w konkursie wiedzy 
historycznej „Polska droga do wolności 1980-1990”, który gmi-
ny powiatu słubickiego, wspólnie z Uniwersytetem im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu oraz Instytutem Pamięci Narodowej, 
zorganizowały 16 maja w Górzycy

Ma około 25 metrów długości, na jego pomalowanie zużyto po-
nad 150 puszek farb... Mural, który powstał na zlecenie gminy 
Słubice, z okazji Dnia Europy, w 15. rocznicę wstąpienia Polski 
do Unii Europejskiej, podkreśla naszą obecność w UE

Macie swoje ulubione miejsca w Słubicach i Frankfurcie? Pokażcie nam je, opiszcie i wspólnie 
stwórzmy niecodzienny atlas " 200 ulubionych miejsc w Dwumieście". Z Waszych propozycji 
powstanie książka i film, w których przedstawimy nasze miasta z Waszej osobistej perspektywy

Ależ oni mają wiedzę!

Dwumiasto na 
europejskim muralu

Stwórzmy razem atlas ulubionych 
miejsc w Słubicach i Frankfurcie

Radni uchwalili wspólny plan 
transgranicznego działania

W konkursie rywalizowało 14 dru-
żyn ze szkół podstawowych i gimna-
zjów ze Słubic, Kunowic, Golic, Rze-
pina, Kowalowa, Cybinki, Białkowa, 
Ośna Lubuskiego, Górzycy i Czarno-
wa. Musiały się zmierzyć z niełatwy-
mi pytaniami przygotowanymi przez 
nauczycieli historii oraz dr. Ryszarda 
Bodziackiego z UAM. Trzeba było 
m.in. wiedzieć, która z organizacji 
powstała najwcześniej (Solidarność, 
KOR czy Konfederacja Polski Niepod-
ległej?), kto był autorem hasła „Nie 
palcie komitetów, zakładajcie własne” 
czy też do podanych dat wydarzeń, 
które w latach 80. wstrząsnęły Polską 
(13 maja 1981 roku, 16 grudnia 1981, 
19 października 1984) dopisać, co się 
wówczas wydarzyło.

Najlepiej z pytaniami konkursowy-
mi poradzili sobie uczniowie Gimna-
zjum nr 1 w Słubicach, drugie miejsce 
zajęła drużyna z SP nr 2 w Słubicach: 

Nowego wyrazu nabrała ściana przy 
ulicy Wawrzyniaka, którą pomalowali 
zajmujący się street artem słubicza-
nie: Robert Kubica i Tomasz Holibut. 
Mural odsłoniły uroczyście, 9 maja, 
gdy Słubice i Frankfurt, świętowały 
wspólnie Dzień Europy, zastępca bur-
mistrza Słubic Adriana Dydyna-Ma-
rycka i Jenny Friede, referentka ds. 
kultury we frankfurckim ratuszu.

Artystyczna wizja słubiczan nawią-
zuje do współpracy Słubic i Frankfur-
tu, stąd na muralu pojawił się łuk sym-
bolizujący most łączący nasze miasta. 

Są tam też budowle charakterystyczne 
dla państw członkowskich Unii Euro-
pejskiej, m.in. Pałac Kultury i Nauki 
w Warszawie, Brama Brandenburska 
w Berlinie, Wieża Eiffla w Paryżu czy 
rzymskie Koloseum.

Mural powstał w ramach projektu „ 
Europejskie Modelowe Miasto Współ-
pracy Transgranicznej Frankfurt nad 
Odrą & Słubice". Projekt jest współfi-
nansowany ze środków UE w ramach 
programu „Interreg V A – Branden-
burgia-Lubuskie“ 2014-2020.

(beb)

Burmistrzowie Słubic i Frankfurtu: 
Mariusz Olejniczak i René Wilke oraz 
Nils-Peter Schmidt z Agencji Rekla-
mowej „Runze&Casper” w Berlinie, 
zainaugurowali 15 maja, w słubickim 
Urzędzie Miejskim, kampanię medial-
ną „Ulubione miejsca w Dwumieście”.

Poprzez tę kampanię chcemy za-
chęcić mieszkańców Słubic i Frank-
furtu, żeby opowiedzieli nam o swoich 
ulubionych miejscach po obu stro-
nach Odry i podzielili się wspomnie-
niami związanymi z tymi miejscami. 
Powstały w ten sposób materiał zdję-
ciowy i filmowy posłuży, żeby przy-
bliżyć mieszkańcom i turystom nasze 
Dwumiasto. Z udziałem mieszkańców 
powstanie atlas Dwumiasta zawiera-
jący ich ulubione miejsca znajdujące 
się po obu stronach Odry.

Założenie jest takie, że miejsce 
musi być publiczne, może znajdować 
się wewnątrz lub na zewnątrz, jest 
związane z własnymi przeżyciami, wy-
jątkowymi wydarzeniami lub jest po 
prostu miejscem, gdzie lubimy spę-
dzać czas.

Dla burmistrza Mariusza Olejni-
czaka takim miejscem jest m.in. pro-
menada nadodrzańska, gdzie chętnie 
spaceruje lub jeździ rowerem, klub 
Prowincja w Słubicach czy znajdują-
ca się na 24. piętrze frankfurckiego 
Oderturmu restauracja z pięknym wi-
dokiem na Dwumiasto.

Nadburmistrz René Wilke lubi na-
tomiast most na Odrze, który łączy 
Słubice i Frankfurt i Wyspę Kozią.

A jakie są Wasze ulubione miejsca?
Wejdźcie na stronę: www.podwoj-

Transgraniczne kształcenie, rozwój 
gospodarki, przyciąganie inwestorów, 
wspólna infrastruktura komunalna i ry-
nek usług, a także włączenie mieszkań-
ców w proces integracji oraz tworzenie 
nowych płaszczyzn wymiany informa-
cji – na tym m.in. opiera się Słubicko-
-Frankfurcki Plan Działania 2020-2030, 
uchwalony 9 maja, podczas wspólnej 
sesji rad miejskich. Radni ze Słubic i 
Frankfurtu przyjęli go jednogłośnie. 

Jak mówił burmistrz Mariusz Olej-
niczak dwumiasto zawiesiło sobie po-
przeczkę wysoko, ale chcąc iść do przodu 
trzeba wykazywać się odwagą i próbo-
wać realizować nawet te rzeczy, które 
mogą się wydawać nieosiągalne.

Nadburmistrz Frankfurtu Rene Wilke 
podkreślał, że Słubice i Frankfurt chcą 
być znów prekursorem wielu działań. 
Nową dziedziną, którą chciałyby się za-
jąć są m.in. sprawy związane z ochroną 
klimatu czy zagospodarowaniem cen-
trów obu miast.  O konkretnych dzia-
łaniach związanych z realizacją planu 
działania na razie nie było mowy, bo 
pierwszym krokiem było sformułowanie 
nowych celów, a kolejnym będzie praca 
nad możliwością ich realizacji.

Słubice – Frankfurt po raz trzeci przy-
gotowały wspólny plan działania, bo jak 
mówi burmistrz Mariusz Olejniczak oba 
miasta we współpracy widzą ogromną 

szansę. Wiele już razem zrobiły. W 2012 
roku uruchomiły pierwszą w historii pol-
sko-niemiecką transgraniczną miejską 
linię autobusową, która cieszy się bardzo 
dużym zainteresowaniem mieszkań-
ców, a także turystów odwiedzających 
nasze dwumiasto. Od 2015 roku mamy 
też wspólną sieć ciepłowniczą, która za-
pewniła obu naszym miastom bezpie-
czeństwo energetyczne, bo w sytuacjach 
awaryjnych mamy możliwość dwukie-
runkowego przesyłu ciepła. Wspólna 
sieć to pierwszy w Polsce, a trzeci w 
Europie transgraniczny projekt łączą-
cy systemy ciepłownicze sąsiadujących 
państw. W Słubicach zbudowaliśmy 
polsko-niemieckie przedszkole, mamy 
wspólną Polsko-Niemiecką Informa-
cję Turystyczną, Słubicko-Frankfurckie 
Centrum Kooperacji - wspólne biuro ad-
ministracji miejskiej Słubic i Frankfurtu, 
unikatowe na polsko-niemieckim pogra-
niczu, które jest autorem m.in. projektu 
„Europejskie Modelowe Miasto Współ-
pracy Transgranicznej Frankfurt nad 
Odrą/ Słubice”, dzięki któremu urzędni-
cy ze Słubic i Frankfurtu, a także radni 
i pracownicy miejskich spółek, zaczęli 
się uczyć języka sąsiada. Stale rośnie też 
liczba ofert w dziedzinie transgranicz-
nego kształcenia. Wzorem jest projekt 
Latarnia realizowany przez Gimnazjum 
nr 2 w Słubicach i Gimnazjum Karola 

Liebknechta we Frankfurcie, dzięki któ-
remu od wielu lat młodzi słubiczanie i 
frankfurtczycy mają wspólne lekcje, po-
znają kulturę i historię kraju sąsiada.

Podczas wspólnej sesji, która 9 maja 
odbywała się w Collegium Polonicum, w 
szczególnym dniu – Dniu Europy, radni 
i burmistrzowie obu miast podzięko-
wali za przygotowanie planu działania 
Słubicko-Frankfurckiemu Centrum Ko-
operacji. Plan ten uwzględnia m.in. re-
zultaty Słubicko-Frankfurckiego Forum 
Pomysłów 2030, które odbyło się w Słu-
bicach w końcówce ubiegłego roku. To 
wtedy mieszkańcy podzielili się swoimi 
spostrzeżeniami na temat tego, w jakim 
kierunku powinno rozwijać się dwu-
miasto i podsuwali pomysły wspólnych 
działań.

Gościem podczas sesji rad miejskich 
Słubic i Frankfurtu był Marcin Jabłoń-
ski z zarządu województwa lubuskiego. 
Chwalił współpracę Słubic i Frankfurtu 
i mówił, m.in. najlepszym językiem, ja-
kim powinniśmy rozmawiać ze sobą w 
Europie jest język korzyści. Pokazuje on 
dobre praktyki, nasze doświadczenia, to, 
co przyniosła Unii Europejska obywa-
telom. Tych korzyści jest bardzo wiele i 
szczególnie dobrze je widać w Słubicach 
i Frankfurcie nad Odrą i województwie 
lubuskim.

(beb)

Antonina Skoncej, Natalia Kiedrowicz 
i Mikołaj Abbas, a trzecie uczniowie 
Szkoły Podstawowej w Kowalowie: 
Katarzyna Jaworska, Wiktoria Ju-
dasz i Hubert Śliwiński. Wszyscy 
uczestnicy konkursu dostali dyplo-
my oraz drobne upominki. Wręczyli 
je: wójt Górzycy Robert Stolarski, dr 
Ryszard Bodziacki oraz Małgorzata 
Gniewczyńska, dyrektorka Gminnego 
Ośrodka Kultury w Górzycy.

Trzy zwycięskie drużyny swoje na-
grody odbiorą podczas uroczystych 
obchodów 30. rocznicy pierwszych, 
częściowo wolnych wyborów parla-
mentarnych, które gminy powiatu 
słubickiego organizują wspólnie z Wy-
działem Nauk Politycznych i Dzien-
nikarstwa UAM w Poznaniu oraz po-
znańskim oddziałem IPN 4 czerwca 
2019 roku w Collegium Polonicum w 
Słubicach

(beb)

Zwycięską drużynę do konkursu przygotowała nauczycielka Agnieszka De-
reń. Uczniom pogratulowali m.in. wójt Górzycy Robert Stolarski i dr Ryszard 
Bodziacki, przewodniczący komisji konkursowej.

Burmistrzowie: Mariusz Olejniczak i René Wilke zaprezentowali logo kam-
panii. To motyl, którego skrzydła, w kolorach wykorzystywanych dotychczas 
we wspólnej marce Dwumiasta, symbolizują jego części. Żeby motyl mógł latać 
potrzebuje obu skrzydeł, tak jak Słubice i Frankfurt potrzebują siebie, żeby in-
tensywniej się rozwijać.
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nie-piekne.eu, załadujcie zdjęcie wraz 
z tekstem albo wyślijcie zdjęcie i tekst 
mailem na adres: miejsce@podwoj-
nie-piekne.eu. Można też wypełnić 
formularz i wysłać go pocztą na ad-
res: Słubicko-Frankfurckie Centrum 
Kooperacji, Bischofstrasse 1a, 15230 
Frankfurt Oder.

Agencja „Runze&Casper” będzie 
także pytać mieszkańców Dwumiasta 
o ich ulubione miejsca m.in. podczas 

Miejskiego Święta Hanzy.
Kampania „200 ulubionych miejsc 

w Dwumieście” jest elementem pro-
jektu „Europejskie Modelowe Mia-
sto Współpracy Transgranicznej 
Frankfurt nad Odrą&Słubice”. Jest 
on współfinansowany ze środków 
UE w ramach programu „Interreg V 
A – Brandenburgia-Lubuskie“ 2014-
2020.

(beb)
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- To superpomysł, by w jednym miejscu zgromadzić przedstawicieli wszystkich szkół średnich z 
okolicy. Wciąż się jeszcze waham, ale niewykluczone, że dziś wybiorę tę właściwą szkołę – mó-
wiła nam 15-letnia Anna, gimnazjalistka ze Słubic, którą spotkaliśmy na II Powiatowym Festiwalu 
Zawodów. Odbył się on 14 maja w Collegium Polonicum i zainteresował wielu uczniów ostatnich 
klas gimnazjów i podstawówek z całego powiatu

POWIAT SŁUBICKI

II Powiatowy Festiwal Zawodów przyciągnął prawdziwe tłumy 
tych, którzy myślą o swojej przyszłości

Świetne warunki do nauki

- Jesteśmy tu po to, aby ułatwić wam 
wybór dalszej drogi kształcenia - mówił 
w imieniu organizatora festiwalu staro-
sty Leszka Bajona wicestarosta Robert 
Włodek. Podkreślał, że powiatowe szko-
ły ponadgimnazjalne mają świetne wa-
runki do nauki. - To zasługa znakomicie 
przygotowanej kadry pedagogicznej, ale 
także realizowanego przez nas projektu 
Modernizacja Kształcenia Zawodowego 
w Powiecie Słubickim - dodał wicesta-
rosta. Dodajmy, że Festiwal zorganizo-
wano w ramach tego właśnie projektu.

Można się było zapoznać z ofertą 
słubickich szkół: Zespołu Szkół Lice-

alnych, Zespołu Szkół Technicznych, 
Centrum Kształcenia Zawodowego i 
Ustawicznego, Specjalnego Ośrodka 
Szkolno - Wychowawczego oraz nowo 
powstałego Uniwersyteckiego Liceum 
Ogólnokształcącego. O swoich szko-
łach opowiedzieli także przedstawiciele 
Technikum Leśnego w Starościnie i Ze-
społu Szkół w Rzepinie.

Wykłady, relacje i warsztaty

– Dzięki takim prezentacjom gim-
nazjaliści uzyskują w jednym miejscu 
informacje o szkołach oraz proponowa-
nych przez nie kierunkach kształcenia 
– mówiła Sylwia Cor, koordynatorka 

wspomnianego projektu.
Nie zabrakło licznych wykładów, 

prelekcji i warsztatów. Przy okazji pre-
zentacji kierunków kształcenia, obok 
nauczyciela zawodowego, zaproszono 
praktyków - przedstawicieli zawodów, 
m.in. dietetyka, ekonomistę, informa-
tyka, spedytora, mechanika, leśnika, 
mechanika, prawnika, policjanta czy 
żołnierza.

Dodatkowo w holu każda z zapro-
szonych szkół rozstawiła swoje stoiska 
promocyjne, przy których można było 
uzyskać szczegółowe informacje o profi-
lu nauczania danej placówki i porozma-
wiać z ich uczniami lub nauczycielami.

Dziękujemy wszystkim za obecność i 
do zobaczenia za rok! (red.)

- Gratuluję wszystkim maturzystom! Oraz nauczycielom, którzy, 
mimo trudnego dla nich czasu, wzorowo przygotowali egzamin 
dojrzałości - mówił 7 maja, podczas pożegnania absolwentów 
Zespołu Szkół Licealnych w Słubicach starosta Leszek Bajon

- Powiat słubicki zawsze będzie wspierał tego typu imprezy. I mam nadzieję, że zobaczymy się za 
rok! - Mówił 27 kwietnia starosta Leszek Bajon podczas podsumowania pierwszego amatorskie-
go Turnieju Siódemek Piłkarskich o Puchar Przewodniczącego NSZZ Policjantów Województwa 
Lubuskiego

POWIAT SŁUBICKIPOWIAT SŁUBICKI

W słubickim ogólniaku 
pożegnano absolwentów

To prawdziwe Diablice! Dały w kość 
zwycięskim strażakom!

- A jeśli chodzi o wyniki, jestem 
spokojny. Wszak szkoła ta słynie ze 
stuprocentowej zdawalności matur - 
dodał starosta, były uczeń ogólniaka, 
i, jak się dowiedzieliśmy, matematycz-
ny orzeł, wręczając dyrektorowi szkoły 
Marii Jaworskiej bukiet kwiatów.

Dla pani dyrektor kwiaty, a dla in-

nych nagrody! Otrzymali je od staro-
sty: Michał Wroniewicz i Maciej Len-
dzion, jako uczniowie o najwyższej 
średniej. Brawo!

Raz jeszcze gratulujemy wszystkim 
absolwentom, a że matury w toku - 
nie możemy nie życzyć powodzenia! 
(red.)

 Starosta był jednym z organizatorów 
zmagań, które były jednocześnie me-
moriałem ku czci zmarłego niedawno 
Mariusza Łuckiego, słubickiego poli-
cjanta.

W turnieju wzięło udział sześć dru-
żyn oraz jedna, która zagrała poza kon-
kursem. Nie przeszkodziło to jej jednak 
rozgromić... zwycięzców turnieju!

Mowa o Diablicach z Komendy Po-
wiatowej Policji w Słubicach, które w 
spektakularny sposób pokonały zdo-
bywców I miejsca, czyli zawodników 
słubickiej Komendy Powiatowej Straży 
Pożarnej. Brawo! Dodajmy, że Diablice 
to pierwsza w województwie policyjna 
drużyna piłkarska kobiet, a jej kapita-
nem jest żona M. Łuckiego.

Kolejne miejsca na podium wywal-
czyła drużyna policjantów z Nowej Soli 

oraz piłkarze z Wydziału Konwojowego 
Komendy Wojewódzkiej Policji w Go-
rzowie Wlkp.

Najlepszym zawodnikiem turnieju 
został Romuald Mazak, bramkarzem 
- Radosław Tymiński, zaś tytuł najlep-

szego strzelca wywalczył Marcin Adam-
czewski.

Raz jeszcze w imieniu starosty gratu-
lujemy wszystkim zawodnikom i dzię-
kujemy za niesamowite emocje!

(red.)
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- Spójrzcie tylko na te kostiumy, na tę scenografię! Już za to należą się ogromne brawa! – Oni w 
ogóle nie boją się sceny, grają jak profesjonalni aktorzy!

O transgranicznej ochronie zdrowia, współpracy służb mundurowych z obu stron Odry, termi-
nalu w Świecku oraz o współdziałaniu przy organizacji Dnia Europy rozmawiali 15 kwietnia sta-
rosta Leszek Bajon i nadburmistrz Frankfurtu nad Odrą René Wilke

15 tysięcy metrów kwadratowych, supernowoczesne technologie, a obok ludzi pracuje tu ponad 
pół setki... robotów! To nie opis miasteczka przyszłości, tylko nowego centrum logistycznego 
MW Logistics, które uroczyście otwarto 16 maja na osiedlu Przemysłowym w Słubicach

Mamy powody do dumy! Hen-
ryk Gocki, pracownik staro-
stwa, został wybrany na sołty-
sa Świecka!

Boisko Orlika w Ośnie Lubuskim było miejscem  pierwszego tej 
wiosny testu Coopera w powiecie słubickim. To dzięki Piotrowi 
Kiedrowiczowi i jego Słubickiej Akademii Biegowej

POWIAT SŁUBICKI

POWIAT SŁUBICKI

POWIAT SŁUBICKI

POWIAT SŁUBICKI

POWIAT SŁUBICKI

Młodzi artyści zachwycili publiczność!

Z wizytą u nadburmistrza Frankfurtu

To centrum logistyczne na miarę XXI wieku!

Pan Henryk ze starostwa sołtysem 
Świecka!

Sprawdzili swoje  
możliwości. Są niezłe!

Te i podobne głosy można było 
usłyszeć 25 maja na widowni Gmin-
nego Ośrodka Kultury w Cybince, 
gdzie pojawiło się kilkudziesięciu 
młodych artystów.

Przybyli, by wziąć udział w jubile-
uszowym, XX Powiatowym Festiwalu 
Twórczości Dzieci i Młodzieży PRO-
-ARTE.

W tym roku na scenie pojawiły się 
trzy zespoły: grupa teatralna Zespołu 
Szkół w Rzepinie, grupa "Trzynastka" 

ze Szkoły Podstawowej w Białkowie 
oraz grupa "Misz-Masz" z Miejskiego 
Domu Kultury w Rzepinie.

Nie zabrakło podopiecznych Śro-
dowiskowego Domu Samopomocy w 
Bieganowie, którzy mimo, że wystą-
pili poza konkursem, to otrzymali od 
starosty Leszka Bajona upominki.

Jury w składzie: przedstawiciel Re-
gionaalnego Centrum Animacji Kul-
tury Kinga Rosińska, szefowa Miej-
sko – Gminnego Ośrodka Kultury w 

Cybince Ewelina Skórska oraz Gra-
żyna Łyżwińska, dyrektor biblioteki 
w Cybince i organizator festiwalu, 
po burzliwej naradzie najwyżej oce-
niło występy grupy teatralnej Zespo-
łu Szkół w Rzepinie i „Trzynastki” z 
Białkowa. Impreza była współfinan-
sowana ze środków powiatu słubic-
kiego, który reprezentowali inspek-
torzy z Wydziału Spraw Społecznych 
w starostwie: Ewelina Górska i Woj-
ciech Obremski. (red.)

Nie zabrakło także wicestarosty 
Roberta Włodka, prezesa słubic-
kiego szpitala Łukasza Kaczmarka 
oraz Sörena Bollmanna, szefa Słu-
bicko - Frankfurckiego Centrum 
Kooperacji.

Nadburmistrza interesowa-
ły unijne projekty, realizowane 
przez powiat słubicki i partner-

skie powiaty zza Odry, m.in. zwią-
zane ze drogownictwem i kształ-
ceniem zawodowym, ale również 
te mniejsze, dotyczące integracji 
seniorów i osób niepełnospraw-
nych z Polski i z Niemiec. Nie-
wykluczone, że kolejne podobne 
przedsięwzięcia będą realizowane 
wspólnie z naszymi sąsiadami z 

Frankfurtu.
Poruszono też kwestię związaną 

z wymianą kulturalną, w której 
uczestniczyłyby wszystkie gminy 
powiatu słubickiego.

- Bardzo się cieszę, że doszło 
do tego spotkania. Dzięki naszej 
rozmowie widzę, że istnieje duże 
pole do współpracy Frankfurtu z 

Centrum jest "dzieckiem" znanej w 
Słubicach firmy MBB Logistics oraz 
koncernu Wingsing Supply Chain. 
Oba przedsiębiorstwa połączyły siły, 
czego efektem jest centrum logi-
styczne na miarę XXI wieku.

- Firmy takie jak te przyczyniają 
się nie tylko do rozwoju gminy czy 
powiatu, ale także gospodarki całego 
kraju - podkreślał podczas uroczy-
stości starosta Leszek Bajon, wrę-
czając prezesowi MBB Logistics Gao 
Songowi list gratulacyjny. Towarzy-
szył mu wicestarosta Robert Włodek.

- Wszystko tutaj sterowane jest 
za pomocą specjalnego systemu, co 
powoduje, że pomyłka człowieka jest 
praktycznie niemożliwa. Całkowi-
ta automatyzacja - takie było nasze 

16 kwietnia gratulacje złożył mu 
starosta Leszek Bajon, w towa-
rzystwie członka zarządu powiatu 
Macieja Błońskiego.

Pana Henryka nie trzeba przed-
stawiać, i to nie tylko mieszkań-
com Świecka: już od lat działa 
tu społecznie, jest też wielolet-
nim łowczym Koła Myśliwskiego 
"Bór". Był m.in. inicjatorem bu-
dowy stanicy myśliwskiej.

Jakie plany ma nowy sołtys?
- Chciałbym poprawić wizeru-

nek Świecka. Trzeba też dokoń-
czyć budowę dróg w sołectwie i 
przywrócić dawną świetność po-
mnika pamięci więźniów obozu 
pracy. Myślę również o reaktywa-

Pobiegło 20 osób, wśród których 
prym wiedli miejscowi członkowie 
klubu morsów. Nie zabrakło powia-
towych radnych: Krzysztofa Bohusz-
ki i Marcina Błońskiego. Najlepszy 
wynik uzyskał Arkadiusz Blacharski 

z Garbicza. Tylko 30 metrów zabra-
kło mu do rekordu powiatu, który 
wynosi 3410 i należy do Grzegorza 
Ulanowskiego. Wśród pań najlepsze 
wyniki uzyskały: Iga Mizerska i Ka-
rina Garczyk. Gratulujemy! (red.)

powiatem słubickim - mówił R. 
Wilke.

Ustalono, że podobne spotkania 

odbywać się będą raz na kwartał. 
Dziękujemy za zaproszenie i do 
zobaczenia! (red.)

założenie - podkreślał Krzysztof Ro-
szyk, dyrektor operacyjny MW Logi-
stics.

I my byliśmy pod wrażeniem no-
watorskich rozwiązań, jakie zastoso-

wano w nowym centrum logistycz-
nym.

Zarówno ludziom jak i robotom 
życzymy powodzenia w zawojowaniu 
rynku! (red.)

cji Święta Ziemniaka - zapowia-
da pan Henryk, któremu również 

gratulujemy i życzymy samych 
sukcesów! (red.)
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- Pomimo rozwoju technologii nic nie jest w stanie zastąpić 
człowieka, jego umiejętności i zaangażowania. Tak jest rów-
nież, a może przede wszystkim, w medycynie - podkreślał 17 
maja starosta Leszek Bajon podczas uroczystego spotkania 
pracowników słubickiego szpitala

POWIAT SŁUBICKI

POWIAT SŁUBICKI

To było święto wszystkich pracowników naszego szpitala

Święta … i po świętach!

- Okazją do jego zorganizowania 
był obchodzony niedawno Dzień Pie-
lęgniarki i Położnej. Jednak zapro-
siliśmy wszystkich pracowników, bo 
wszystkim należą się podziękowania 
za ich pełną poświęcenia pracę - mó-
wił prezes lecznicy Łukasz Kaczma-
rek.

- Pomimo nie zawsze łatwych wa-
runków pracy nigdy nie odmawiacie 
pomocy. Dlatego nie mogło mnie tu 

nie być - dodał przewodniczący Rady 
Powiatu Wiesław Kołosza.

Lekarzom, pielęgniarkom, salo-
wym i innym pracownikom szpitala 
życzenia złożyli też wicestarosta Ro-
bert Włodek i komendant Powiato-
wej Straży Pożarnej mł. bryg. Woj-
ciech Śliwiński.

Dołączamy się do życzeń, dzięku-
jemy za zaproszenie i zapraszamy do 
naszej galerii. (red.)

Jak przygotować wielkanocny 
poczęstunek? Doskonale wiedzą to 
uczestnicy Powiatowego Ośrodka 
Wsparcia w Rzepinie, Warsztatu 
Terapii Zajęciowej w Żabicach oraz 

pensjonariusze Dziennego Domu Se-
nior+, którzy zaprosili nas na przed-
świąteczne przysmaki. W imieniu 
starosty i wicestarosty raz jeszcze 
dziękujemy za zaproszenie! (red.)
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INFORMACJA STARO-
STY SŁUBICKIEGO

W siedzibie Starostwa Po-
wiatowego w Słubicach na 
okres 21 dni wywieszono 
wykaz nieruchomości Skar-
bu Państwa położonej w 
Słubicach, oznaczonej dział-
ką ewidencyjną nr 649/1, 
której część przeznacza się 
do najmu na okres do 3 lat 
na rzecz dotychczasowych 
najemców.
Wykaz wywieszono 
07.05.2019 r.
www.bip.powiatslubicki.pl

INFORMACJA STAROSTY 
SŁUBICKIEGO

W siedzibie Starostwa Powia-
towego w Słubicach na okres 
21 dni wywieszono wykaz 
nieruchomości Skarbu Pań-
stwa położonej w Pamięci-
nie, gm. Górzyca, oznaczonej 
działką ewid. nr 254/1, którą 
przeznacza się do dzierżawy 
na okres do 10 lat w drodze 
przetargu ustnego nieograni-
czonego.
Wykaz wywieszono 
14.05.2019 r.
www.bip.powiatslubicki.pl

INFORMACJA STAROSTY 
SŁUBICKIEGO

W siedzibie Starostwa Po-
wiatowego w Słubicach na 
okres 21 dni wywieszono
wykaz nieruchomości 
Skarbu Państwa położonej 
w Świecku, oznaczonej dz. 
nr 12/7,12/11, 15/9 i  15/10 
przeznaczonych do najmu 
i użyczenia na rzecz do-
tychczasowych najemców i 
dzierżawców, na okres do 1,2 
i 3 lata. Wykaz wywieszono 
17.05.2019r .

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach w dniu 11 kwietnia br. rozpoczę-
ło realizację programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w 
rodzinie. Zakłada się przeprowadzenie w bieżącym roku jednej edycji programu.
Program korekcyjno - edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie jest 
prowadzony przez 2 osoby w oparciu o założenia Programu The Model Duluth w 
wymiarze 60 h tj. 15 spotkań. Zajęcia w ramach programu są realizowane w for-
mie sesji indywidualnych i grupowych. Sposób realizacji programu to wykłady, 
warsztaty, ćwiczenia oraz treningi edukacyjne ukierunkowane na zmianę postaw 
i zachowań.
Realizowanymi w ramach programu działaniami korekcyjno – edukacyjnymi 
chcielibyśmy objąć przede wszystkim osoby, które w związku ze stosowaniem prze-
mocy w rodzinie zostały zobowiązane przez sąd do uczestnictwa w ww. programie, 
sprawców przemocy skazanych prawomocnymi wyrokami za przestępstwa prze-
ciwko rodzinie i opiece popełnione z użyciem przemocy, zarówno korzystających z 
warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności, jak i warunkowo 
przedterminowo zwolnionych z odbycia reszty kary, wobec których Sąd orzekł do-
zór kuratorski.
MIEJSCE REALIZACJI: siedziba Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słu-
bicach (dokładny adres: ul. Sienkiewicza 28, 69 – 100 Słubice)
Program realizowany jest dla osób z terenu Powiatu Słubickiego (zakładamy możli-
wość dołączenia do programu nowych uczestników w trakcie jego trwania).

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

Podczas ostatniej sesji Rady Powiatu, która odbyła się 30 kwiet-
nia, radni rozpatrzyli sprawozdanie kierownika Nadzoru Wod-
nego w Kostrzynie nad Odrą z działań Wód Polskich podejmo-
wanych na terenie powiatu słubickiego oraz sprawozdanie z 
działalności Zarządu Dróg Powiatowych w Słubicach w ubiegłym 
roku

Wolontariuszka, laureatka wielu konkursów, m.in. Instytutu Pamięci Narodowej i fundacji Frydery-
ka Chopina, kilkakrotna stypendystka, w tym dwukrotnie marszałka województwa - szesnastolet-
nia Wiktoria Samulska z Cybinki to prawdziwy człowiek orkiestra. I wciąż nie zwalnia tempa!

POWIAT SŁUBICKI
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Radni uchwalili…

Jej po prostu chce się chcieć!

Naczelnik Wydziału Spraw Spo-
łecznych w starostwie przedstawił 
sprawozdanie z realizacji w 2018 
roku programu współpracy powiatu 
słubickiego z organizacjami pozarzą-
dowymi. Nie zabrakło raportu Komi-
sji Rewizyjnej z kontroli działalności 
Powiatowego Ośrodka Wsparcia w 

Rzepinie. Podjęto uchwały w spra-
wie m.in.: rozwiązania Zespołu Szkół 
Ekonomicznych w Ośnie Lubuskim 
oraz w sprawie przyjęcia rekomen-
dacji dla oceny zasobów pomocy spo-
łecznej dla powiatu słubickiego za 
zeszły rok.

(red.)

Na szczęście 26 kwietnia znalazła 
czas, by wraz z tatą Grzegorzem i sio-
strą Hanią odwiedzić starostę Lesz-
kę Bajona. Towarzyszyła im Eugenia 
Niedźwiedzka, szefowa młodzieżowego 
wolontariatu PRO-EKO w Cybince, w 
którym działa Wiktoria. A działa na-
prawdę prężnie! Ostatnio głośno było o 
wymyślonej przez nią akcji, dzięki której 
do polskiej szkoły i jednego z oddziałów 
Związku Polaków na Litwie trafiło...1,5 
tony książek!

Wiktoria opowiedziała staroście o 
swoich osiągnięciach. Dzielna gimna-
zjalistka dostała upominki i list gratu-
lacyjny.

OGŁOSZENIE
Wykaz wolnych powierzchni biurowych i magazynowych z przeznaczeniem do najmu / dzierżawy na terenie terminala w Świecku

1. Budynek Główny
parter:

 - pomieszczenie biurowe nr 19 pow. 18,80 m ²
 - pomieszczenie biurowe nr 110 pow. 28,10 m ²
 - pomieszczenie - box nr 8 pow. 15,00 m ²
 - pomieszczenie - box nr 9 pow. 15,00 m ²
 - pomieszczenie - box nr 10 pow. 15,00 m ²
 - pomieszczenie – box nr 11 pow. 15,00 m ²
 - pomieszczenie – box nr 12 pow. 15,00 m ²
 - sanitariat – pomieszczenia nr 54-55 pow. 33,10 m ²

 piwnica:
 - pomieszczenie magazynowe nr 1 pow. 72,20 m ²
 - pomieszczenie magazynowe nr 9 pow. 39,10 m ²
 - pomieszczenie magazynowe nr 10 pow. 26,80 m ²
 - pomieszczenie magazynowe nr 11 pow. 26,80 m ²
 - pomieszczenie magazynowe nr 12 pow. 15,20 m ²
 - pomieszczenie magazynowe nr 13 pow. 26,80 m ²
 - pomieszczenie magazynowe nr 42 pow. 94,80 m ²

2. Budynek nr 2:
parter:

 - pomieszczenie biurowe  nr 1/1 pow. 16,10 m ²
I piętro:

 - pomieszczenie biurowe nr 2/1 pow. 16,10 m ²
 - pomieszczenie biurowe nr 2/9,2/10 pow. 22,80 m ²
 - pomieszczeniem biurowe 2/7 pow. 7,90 m ²
 - pomieszczenie biurowe 2/8 pow. 7,80 m ²
 - pomieszczenie biurowe nr 2/15 pow. 33,50 m ²

3. Budynek nr 3:
parter:

 - pomieszczenie biurowe nr 1/2 pow. 15,99 m ²
 - pomieszczenie biurowe nr 1/4 pow. 23,26 m ²
 - pomieszczenie biurowe nr 1/6 pow. 16,80 m ²
 - pomieszczenie biurowe nr 1/9 pow. 17,56 m ²

 - pomieszczenie biurowe nr 1/10 pow. 11,52 m ²
 - pomieszczenie biurowe nr 1/11 pow. 23,26 m ²
 - pomieszczenie biurowe nr 1/13 pow. 15,99 m ²

I piętro:
 - pomieszczenie biurowe nr 2/1 pow. 23,26 m ²
 - pomieszczenie biurowe nr 2/2 pow. 11,52 m ²
 - pomieszczenie biurowe nr 2/3 pow. 17,56 m ²
 - pomieszczenie biurowe nr 2/4 pow. 17,56 m ²
 - pomieszczenie archiwum nr 2/5 pow. 11,52 m ²
 - pomieszczenie biurowe nr 2/6 pow. 23,26 m ²
 - pomieszczenie biurowe nr 2/1 pow. 23,26 m ²
 - pomieszczenie biurowe nr 2/8 pow. 15,99 m ²
 - pomieszczenie biurowe nr 2/13 pow. 16,17 m ²
 - pomieszczenie biurowe nr 2/14 pow. 15,99 m ²

Rampa niezabudowana nr 1/18 pow. 1 542,13 m ²
4. Budynek nr 4 całość pow. 469,78 m ²
5. Budynek nr 14 całość pow. 78,80 m ²
6. Budynek nr 33:

 - pomieszczenie biurowe nr 05 pow. 12,64 m ²

Aktualnie obowiązujące stawki czynszu za 1 m ² powierzchni:
 - pomieszczenia biurowe w budynku głównym – 36,61 zł netto,
 - pomieszczenia biurowe w budynkach ościennych i boksach – 31,38 zł 

netto,
 - pomieszczenia magazynowe – 17,78 zł netto

 Dane kontaktowe:
Biuro Administrowania Terminalem w Świecku
69-100 Słubice, Świecko  37
Budynek nr 16
tel. 95 7585620, 95 7585711
e-mail: j.hanuszczak@powiatslubicki.pl

- Tacy mieszkańcy to prawdziwy 
skarb! Cieszę się, że Wiktoria w tak god-
ny sposób reprezentuje powiat słubicki - 

mówił L. Bajon. I trudno się nie zgodzić.
Wiktorio, jesteśmy pod wrażeniem! 

(red.)

W tym roku mijają trzy dekady od przeprowadzenia pierwszych, 
częściowo wolnych wyborów w powojennej Polsce. Cieszy nas 
bardzo, że ta doniosła rocznica zbiegnie się z dwoma niezwykle 
ważnymi wydarzeniami, organizowanymi przez powiat słubicki

POWIAT SŁUBICKI

Przekazaniem sztandaru powiatu i 
medalami starosty uczcimy 30-lecie 
wolnych wyborów w Polsce!

To będzie historyczna chwila.
Po latach powiat ma swój sztandar!

Podczas obchodów 30 – lecia wolnych 
wyborów w Polsce nastąpi przekazanie 
sztandaru powiatu słubickiego, który po 
latach starań wreszcie jest gotowy! 

Przypomnijmy: w 2013 roku zawiązał 
się Komitet na rzecz ufundowania sztan-
daru dla powiatu słubickiego. Jego prze-
wodniczącą została Kazimiera Jakubow-
ska, która wraz z pozostałymi członkami 
zachęcała mieszkańców do przekazywania 
datków potrzebnych do uszycia sztandaru.

Zgłosiło się około trzydziestu osób, firm i 
instytucji, które wsparły działania Komite-
tu. Udało się zebrać potrzebną kwotę, jed-
nak w międzyczasie zmieniły się insygnia 
powiatu, przez co wykonanie sztandaru 
trzeba było przesunąć. Na szczęście dziś, 
po sześciu latach, możemy z radością ob-
wieścić: sztandar już jest, a jego uroczyste 
przekazanie nastąpi 3 czerwca, w Colle-
gium Polonicum, podczas wspomnianych 
obchodów 30 – lecia wolnych wyborów. 

Uroczystość rozpocznie się o godz. 
15.00, a o oprawę artystyczną zadbają 

uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej I 
Stopnia w Słubicach.

Kto zasłużył na miano 
"Człowieka w służbie powiatu"?

To jednak niejedyne podniosłe wyda-
rzenie, jakie odbędzie się 3 czerwca. Tego 
dnia zostaną również wręczone medale 
Starosty Słubickiego „Człowiek w służbie 
powiatu”. Mają one na celu uhonorowanie 
tych mieszkańców i podmiotów z powiatu 
słubickiego, którzy poprzez swoją aktyw-
ność przyczyniają się bądź przyczyniali do 
rozwoju społeczności lokalnej. 

Medale będą wręczana corocznie, a kan-
dydatów do ich otrzymania wskażą człon-
kowie Powiatowej Rady Seniorów, Powia-
towej Rady Kobiet oraz zarząd powiatu. A 
sześcioosobowa kapituła, w skład której 
wchodzą przedstawiciele ww. organów, 
wyłoni trójkę laureatów, których nazwiska 
poznamy 3 czerwca, w Collegium Poloni-
cum. To będzie wielki dzień! Serdecznie 
zapraszamy!

(red.)


