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Ponadto w numerze:
-- Jerzy Szymczak Honorowym Obywatelem Miasta
-- Targowisko miejskie po kapitalnym remoncie
-- Cannes, Kolonia, Mediolan – ofensywa gospodarcza
w Europie
-- Walka o obwodnicę Krosna Odrzańskiego

„Laptop dla każdego ucznia” nagrodzony
Gmina Krosno Odrzańskie wyróżniona tytułem Lubuski Lider e-Administracji za zakup
ze środków unijnych ponad 500 komputerów w ramach projektu e-Inclusion.

MOST - KROŚNIEŃSKI INFORMATOR SAMORZĄDOWY

W maju świętowaliśmy jubileusz 30-lecia kapłaństwa księdza proboszcza
kanonika Zbigniewa Samociaka.

W Gimnazjum ponownie odbyły się „Gimnazjaliki”. Nie zabrakło występów artystycznych, pokazów i wielu innych atrakcji.

Jubileuszowy festyn z okazji Dnia Dziecka zorganizowano w Czarnowie.
Liczne atrakcje czekały zarówno na najmłodszych, jak i ich rodziców.

Krośnieńskie szkoły i przedszkola w ostatnich miesiącach zapewniły
nam doskonałą rozgrzewkę m.in. podczas licznych festynów.

SP1 już po raz trzeci wzięła udział w ogólnopolskim konkursie „Czas na
zdrowie”. W etapie pn. „Rozgrzewka” zajęła drugie miejsce w Polsce!

Mieszkańcy mają realny wpływ na rzeczywistość. Podczas Rybobrania
przeprowadzono ankietę dotyczącą zagospodarowania „szachownicy”.

W trakcie uroczystego apelu z okazji Dnia Strażaka wręczono nominacje W krośnieńskim porcie odbyły się uroczyste obchody z okazji Święta
na wyższe stopnie służbowe, odznaki oraz medale.
Wojsk Inżynieryjnych zwanego potocznie „Dniem Sapera”.
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Spis treści:

Szanowni Czytelnicy,
oddajemy w Państwa ręce kolejny numer naszego kwartalnika.
Fantastyczne koncerty, wspaniała atmosfera, rewelacyjna iluminacja krośnieńskiego mostu, raj dla podniebienia – to tylko niektóre
z określeń, jakie dało się słyszeć od uczestników tegorocznego
Rybobrania. Organizatorzy święta miasta dołożyli z pewnością
wszelkich starań, by weekend 12-13 czerwca na długo pozostał
w naszej pamięci. Na stronach 10-11 wracamy do rybobraniowych
atrakcji, już teraz zastanawiając się co czeka nas za rok.
Ale to nie jedyna uroczystość w ciągu mijających tygodni. Za nami
obchody jubileuszu 25-lecia samorządu terytorialnego. W Krośnie
Odrzańskim tym bardziej wyjątkowe, że Miasto zyskało nowego
Honorowego Obywatela – Pana Jerzego Szymczaka. Świętowali
także mundurowi – Funkcjonariusze Nadodrzańskiego Oddziału
Straży Granicznej, Saperzy z 5. Kresowego Batalionu, Strażacy,
czy emerytowani żołnierze WOP. Wszystkim składamy najserdeczniejsze życzenia.
Swoje święto będą już wkrótce mieli wszyscy uczniowie. Tyle,
że ono trwać będzie nieco ponad dwa miesiące! Przed nimi zasłużone wakacje. Mamy nadzieję, że pogoda dopisze i sprzyjać
będzie aktywnemu wypoczynkowi, do czego gorąco zachęcamy.
Za moment również sezon urlopowy trwać będzie w pełni. Życzymy
przyjemnych wakacji i do zobaczenia we wrześniu.
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Krosno ma nowego Honorowego Obywatela Miasta
Człowiek pełen miłości do Krosna Odrzańskiego, wielki
pasjonat historii, gdyby żył kilka wieków temu zapewne
nadano by mu przydomek „Wielki”. Mowa o Jerzym Szymczaku – od kilkudziesięciu dni Honorowym Obywatelu Krosna
Odrzańskiego.
Społeczny opiekun zabytków, regionalista,
popularyzator historii
Krosna Odrzańskiego,
pasjonat sztuki, autor
licznych publikacji poświęconych barwnym
dziejom miasta, wieloletni opiekun Zespołu
Pieśni i Tańca „Polanie”,
osoba w pełni oddana
swojej pracy i inspirująca kolejne pokolenia
krośnian. Wszystkie zasługi Jerzego Szymczaka
dla miasta i regionu moJerzy Szymczak – Społeczny Opiekun
Zabytków, przewodnik, nauczyciel. Żona głyby stać się tematem
Barbara, syn Marcin, córka Anna. Pasjoniejednej publikacji. Dlanat historii w każdej postaci - począwszy
tego też nie dziwi fakt, że
od pradziejów po czasy współczesne
dołączył do chlubnego
grona wybitnych osób, którym nadano zaszczytny tytuł „Honorowego Obywatela Miasta Krosna Odrzańskiego”.
Każdy, kto zna Jerzego Szymczaka przyzna, że historia nie ma
przed nim tajemnic. Potrafi z pamięci cytować daty i zdarzenia
związane z Krosnem Odrzańskim, nikogo nie dziwią jego spacery

brzegiem Odry, szczególnie, gdy stan wody jest wyjątkowo niski
– wtedy w wyschniętym mule wypatruje skarbów, które ukryły
się pod wodą. „Człowiek renesansu” – to określenie w przypadku
Jerzego Szymczaka absolutnie nie jest frazesem. Jego liczne
zasługi dla Krosna Odrzańskiego od lat budzą podziw i uznanie.
Tytuł „Honorowego Obywatela Miasta Krosna Odrzańskiego” został przyznany 23 maja br. podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej, upamiętniającej 25-lecie samorządności.
Nie sposób wyobrazić sobie lepszego momentu, bowiem
sam Jerzy Szymczak, na płaszczyźnie kultury i oświaty, był
i jest jedną z najjaśniejszych postaci mijającego 25-lecia.
Co do tego nie mieli wątpliwości zgromadzeni goście, ale przede
wszystkim Radni Rady Miejskiej, którzy jednogłośnie uchwalili
nadanie tytułu po uprzednim rozpatrzeniu wniosku złożonego
przez burmistrza Marka Cebulę przez Kapitułę. – Serdecznie
dziękuję, to dla mnie wyjątkowy moment. Proszę wybaczyć, ale
w tej chwili nie mam słów, aby opisać to, co czuję – tłumaczył
Jerzy Szymczak. Emocje towarzyszyły także osobom, które oficjalnie wręczyły symboliczny medal „Honorowego Obywatela
Miasta”. – Dla mnie to moment wyjątkowy. Czuję się ogromnie
zaszczycony, że mogę ogłosić nadanie tego wyjątkowego tytułu Panu Jerzemu Szymczakowi – podkreślał Radosław Sujak,
przewodniczący Rady Miejskiej.
Jerzy Szymczak od lat inspiruje kolejne pokolenia krośnian do zgłębiania fascynujących dziejów miasta i regionu.
Na swoim koncie ma liczne publikacje poświęcone tej tematyce.
Ostatnia z nich pt. „Krosno nasze Krosno, ty piastowski grodzie...”
to wyjątkowy album, zestawiający ze sobą przedwojenny oraz
współczesny wizerunek miasta. Pisaliśmy o niej w poprzednim
numerze Mostu.
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25 lat samorządności w Gminie Krosno Odrzańskie
Rok 2015 obfituje w wiele rocznic i wydarzeń, które ukształtowały najnowszą historię naszego kraju. Wśród nich jednym
z najważniejszych są pierwsze wolne wybory. Obchody
25-lecia samorządności odbyły się także w Gminie Krosno
Odrzańskie podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej.
25 lat temu 8 marca 1990 r. Sejm Rzeczypospolitej
Polskiej przyjął ustawę o samorządzie gminnym, która
wprowadziła w życie decentralizację władzy oddając
zarządzanie samorządem gminnym mieszkańcom.
Po tej zmianie ustrojowej 27 maja 1990 roku odbyły się
pierwsze w pełni wolne wybory samorządowe.
Uroczysta sesja była nie tylko okazją do przypomnienia w jaki
sposób rodził się krośnieński samorząd, ale także zmian, które
zaszły w Gminie w minionym 25-leciu. W swoim wystąpieniu
Burmistrz Marek Cebula, podkreślił, jak ogromnym przywilejem
jest samorządność. Przywilejem, z którym związana jest jednak
równie duża odpowiedzialność. – Codziennie musimy wykonywać
ciężką pracę, aby po latach móc docenić jej owoce. Już samo
słowo „samorząd” niesie ze sobą niezwykle ważne przesłanie:
sami się rządźcie. Możemy zatem decydować, jak będzie wyglądało miejsce, w którym żyjemy. To ogromna odpowiedzialność
– wyjaśnił. W podobnym tonie wypowiadali się także zaproszeni
goście m.in. Waldemar Sługocki, poseł na Sejm RP oraz sekretarz
stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju. – Narodziny
samorządności niosły ze sobą wielki entuzjazm, umożliwiając
ten rodzaj aktywności, która ma niebagatelny wpływ na naszą
rzeczywistość – podkreślał. – Aktywność ta jest jednak związana
z ogromem zadań, zwłaszcza dziś, gdy samorządy mogą tak wiele
czerpać z członkostwa naszego kraju w Unii Europejskiej – dodał.
Uroczyste obchody były także doskonałą okazją, aby wspomnieć wszystkie osoby, które pełniąc funkcję radnych po 1990
roku, budowali samorządność Gminy Krosno Odrzańskie. Spośród wszystkich siedmiu kadencji cztery osoby sprawują bądź
sprawowały mandat cztery lub więcej kadencji: Kazimiera
Potocka - radna szóstą kadencję (I, II, III, IV, VI, VII), Mariusz
Grycan - radny szóstą kadencję (II-VII), Bogdan Śnieżek - radny
pięciu kadencji (II-VI), Jan Nowakowski - radny czterech kadencji (II-V). Najmłodszym w trakcie wyboru radnym spośród
wszystkich radnych siedmiu kadencji był Radosław Sujak.
Zdobywając mandat radnego V kadencji miał zaledwie 20 lat
i 4 m-ce, tylko miesiąc starszy był w dniu wyboru na radnego
II kadencji Mariusz Grycan (miał wówczas 20 lat i 5 miesięcy).
Podczas uroczystej sesji podjęto również apel z okazji 25-lecia
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Uroczysta sesja Rady Miejskiej była okazją do spotkania wielu
znamienitych postaci zasłużonych dla krośnieńskiego samorządu.
samorządności w Gminie Krosno Odrzańskie, nadano również
tytuł „Honorowego Obywatela Miasta Krosna Odrzańskiego”.
Otrzymał go Jerzy Szymczak, społeczny opiekun zabytków
i regionalista. Odznaczenie przyznane przez Sejmik Województwa Lubuskiego w uznaniu osiągnięć oraz zasług na rzecz rozwoju naszego regionu, na wniosek Marka Cebuli, przyznano
także Andrzejowi Chinalskiemu, byłemu burmistrzowi Krosna
Odrzańskiego. Odznakę wręczył przewodniczący Sejmiku Województwa Lubuskiego Czesław Fiedorowicz.

Wystawa towarzysząca uroczystej sesji wywoływała wśród
radnych i gości wiele dyskusji.
Spotkanie uświetnił koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej Gminy Tarnowo Podgórne. Fundatorem tortu jubileuszowego była
Cukiernia - Piekarnia „Nowa” Pana Rajmunda Dratwy, a ciasto
ufundowała Cukiernia „Stenia” Państwa Stanisławy i Michała Baszura.
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Krosno Odrzańskie Liderem e-Administracji
„Internet w domu, Internet w szkole – szansą na rozwój wykluczonych cyfrowo mieszkańców” to jeden z tych projektów,
który okazał się w ostatnim czasie ogromnym sukcesem
krośnieńskiego samorządu. M.in. dzięki realizacji przedsięwzięcia śmiało można stwierdzić, że gminna oświata idzie
z duchem czasu, a uczniowie, którzy wcześniej nie mieli takiej
możliwości, mogą korzystać z nowoczesnych komputerów
i pomocy dydaktycznych. Działania te zostały nagrodzone,
a Gminie przyznano zaszczytny tytuł Lidera e-Administracji.

Taka nagroda zobowiązuje – mówi Marek Cebula, burmistrz
Krosna Odrzańkiego odbierając statuetkę cyfrowego lidera.
W środę 17 czerwca odbyła się konferencja zatytułowana „Cyfrowy start w Lubuskie 2020”, podczas której ogłoszono pierwszy konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
- działanie 2.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego. Jego
celem jest kontynuacja realizacji zadań na rzecz przełamywania
barier komunikacyjnych poprzez wdrażanie w życie e-usług.
Jak podkreśla marszałek województwa lubuskiego, Elżbieta
Polak, to już ostatnia prosta, której efektem będzie dostarczenie
Internetu do domów kolejnych Lubuszan. – Wcześniej, dzięki

pozyskaniu środków unijnych, na terenie
województwa wykonano sieć światłowodów.
Teraz naszym celem jest podpięcie do sieci
mieszkańców najmniejszych miejscowości
naszego regionu. Budowanie społeczeństwa informacyjnego to
nasz priorytet – zaznacza.
Konferencja była także okazją
do nagrodzenia zwycięzców III edycji
Lubuskiego Lidera e-Administracji. Krosno Odrzańskie zostało
uhonorowane tytułem e-Lidera za zrealizowanie i rozliczenie
projektu „Internet w domu, internet w szkole – szansą na rozwój
wykluczonych cyfrowo mieszkańców”. – To niezwykle ważny
projekt w naszym województwie. Gmina Krosno Odrzańskie
poczyniła milowy krok na rzecz społeczeństwa informacyjnego.
Doposażenie placówek oświatowych w nowoczesne komputery
i pomoce dydaktyczne to wyraźny znak, że oświata w tej gminie
podąża z duchem czasu – podkreśla Elżbieta Polak. A jeszcze kilkanaście miesięcy temu zadanie zakrojone na tak szeroką skalę
wydawało się mało prawdopodobne. Tymczasem w kolejnych
miesiącach do 120 rodzin trafiły 542 nowoczesne komputery.
Dodatkowo wraz z początkiem roku szkolnego 2013/2014 program „Laptop dla każdego ucznia” wszedł w życie we wszystkich
szkołach na terenie gminy. Pamiętna była inauguracja roku m.in.
w krośnieńskim Gimnazjum, gdzie uczniowie mogli zasiąść przy
stu stanowiskach komputerowych, aby wziąć w udział w pierwszych interaktywnych zajęciach. – Na początku wiele osób skazywało ten odważny pomysł na porażkę. Nowoczesna oświata
w gminie to jeden z moich celów, dlatego mocno zaangażowałem
się w jego realizację. Teraz możemy cieszyć się jego efektami –
podkreślał wówczas burmistrz Marek Cebula. I tak też się stało,
a kolejne placówki oświatowe z terenu Gminy były sukcesywnie
doposażane w nowoczesne komputery. Obecnie śmiało możemy
już mówić, że oświata w gminie Krosno Odrzańskie jest na miarę
XXI wieku, a rodziny, które ze względów materialnych wcześniej
nie mogły sobie pozwolić na zakup komputera, dzięki naszemu
projektowi uzyskały dostęp do tego ważnego dla rozwoju, pracy
i nauki urządzenia. Przypomnijmy, łączna wartość projektu
„Internet w domu, Internet w szkole – szansą na rozwój wykluczonych cyfrowo mieszkańców” to ponad 2,2 mln zł. Całość tej
sumy została pokryta dzięki pozyskaniu przez Gminę środków
unijnych z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gopodarka.
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Poszukiwania inwestorów na szeroką skalę
Ostatnie miesiące upłynęły pod znakiem ofensywy promocyjnej prowadzonej w ramach projektu gospodarczego. Jednym
z jej elementów jest m.in. udział w zagranicznych targach,
podczas których samorządowcy oraz przedsiębiorcy z gmin
Krosno Odrzańskie, Gubin, Skwierzyna i Kargowa miały
możliwość zaprezentowania walorów inwestycyjnych oraz
potencjału poszczególnych branż. To także doskonała okazja
do wymiany cennych doświadczeń i kontaktów.
Na początku marca samorządowcy oraz przedsiębiorcy wzięli
udział w misji gospodarczej we francuskim Lyonie, a konkretnie w międzynarodowych targach poświęconych przemysłowi
drzewnemu. Następnie przyszedł czas na Cannes i 25. Między-

Każda z konferencji była okazją do wymiany doświadczeń
i poglądów na temat skutecznego pozyskiwania inwestorów.
narodowe Targi Nieruchomości, jedno z największych wydarzeń
w Europie poświęconych tej branży. Był to jednak dopiero
początek ofensywy, bowiem w następnych tygodniach „czterej
muszkieterowie”, jak zwykło się mawiać o burmistrzach gmin
realizujących projekt, wzięli udział w kolejnych zagranicznych
misjach. Jednym z celów był rynek włoski, a konkretnie targi
TuttoFood dedykowane branży spożywczej. – W targach uczestniczyli wystawcy niemal z całego globu, dzięki czemu mieliśmy
wyjątkową okazję, aby przyjrzeć się branży spożywczej z różnych
perspektyw. Dla naszego samorządu ogromne znaczenie miało
m.in. spotkanie z Michałem Górskim, kierownikiem
Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP
w Rzymie. Przedstawił nam w jaki sposób prowadzona
jest promocja naszego kraju na rynku włoskim, dzięki
której do Polski sprowadzani są zagraniczni inwestorzy
– wyjaśnia burmistrz Marek Cebula. Była to okazja nie

tylko do poznania ekonomicznych i prawnych mechanizmów
rządzących rynkiem włoskim, ale także uwarunkowań, jakie
należy spełnić, aby zainteresować tamtejszych przedsiębiorców
perspektywą inwestycyjną na terenie naszego kraju. To jednak
nie wszystkie doświadczenia nabyte podczas włoskiej misji gospodarczej czterech gmin. Samorządowcy oraz przedsiębiorcy
mieli bowiem także możliwość wzięcia udziału w wystawie EXPO
2015, która w tym roku odbywa się w Mediolanie. – Wystawa robi
ogromne wrażenie, a uczestniczą w niej przedstawiciele ponad
140 państw, dzięki czemu mogliśmy obrać zupełnie nową perspektywę. Mieliśmy bowiem możliwość kontaktu z inwestorami,
którzy zostali wychowani nie tylko w zupełnie innej kulturze,
ale także w innych realiach biznesowych. Takie doświadczenia
w znaczący sposób poszerzają horyzonty i przynoszą nową,
jakże cenną wiedzę – podkreśla burmistrz.
Kolejnym jakże ważnym przystankiem na mapie ofensywy
promocyjnej była Kolonia i targi INTERZUM - Międzynarodowe
Targi Poddostawców dla Przemysłu Meblowego oraz Elementów Wykończenia Wnętrz. Pierwszego dnia samorządowcy oraz
przedsiębiorcy mogli zapoznać się z warunkami makroekonomicznymi gospodarki niemieckiej, polsko-niemiecką współpracą gospodarczą, a także specyfiką rynku meblowego oraz
możliwościami kooperacyjnymi. Drugi dzień to z kolei cenne
spotkanie z niemiecką firmą MEDA Küchen GmbH & Ko KG w Kolonii - dystrybutorem mebli i wyposażenia wnętrz. Następnie
krośnieński samorząd ponownie skierowały swoje działania
na rynek francuski. W miejscowości Longueau uczestniczyły
w Międzynarodowych Targach Rzemieślnictwa i Gastronomii
REGAL, podczas których przedstawiły swoją ofertę turystyczna
i handlową. W tym samym czasie samorządowcy i przedsiębiorcy
sukcesywnie brali również udział w licznych misjach gospodarczych na terenie całego kraju. Dodatkowo w ramach projektu
organizowano także konferencje dedykowane przedstawicielom
poszczególnych branż. Misje gospodarcze oraz wyjazdy na targi
inwestycyjne są efektem projektu pn. „Wspólna promocja gospodarcza Gubina, Krosna Odrzańskiego, Kargowej i Skwierzyny”
dofinansowanego kwotą 1,7 mln zł z Lubuskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego w ramach działania 1.2. „Tworzenie
obszarów aktywności gospodarczej i promocja gospodarcza”.

Mediolan – targi EXPO 2015 i delegacja z czterech miast biorących udział w projekcie.
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Kolejne kroki w sprawie obwodnicy
Budowa obwodnicy to inwestycja, która zdaniem wielu
mieszkańców, ale i samorządowców jest jedną z najważniejszych dla dalszego rozwoju Krosna Odrzańskiego, ale
także poprawy jakości i bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Zarówno burmistrz Marek Cebula, jak i radni Rady Miejskiej
kontynuują stanowcze działania na najwyższych szczeblach
administracyjnych.
Każdej doby przez Krosno Odrzańskie przejeżdża kilkanaście
tysięcy samochodów, w tym olbrzymia liczba wielotonowych
ciężarówek. Rozwiązaniem tego problemu jest budowa obwodnicy oraz nowego mostu. Chociaż inwestycja została zapisania
w Kontrakcie Terytorialnym oraz Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego, nie oznacza to jej szybkiej realizacji. – Aby
rozpocząć inwestycję, ten zapis musiałby się jeszcze znaleźć
w dokumentach planistycznych, a mianowicie w Programie
Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023. Konsultacje nad
nim zakończyły się 30 stycznia i niestety zabrakło w nim zapisu
o budowie obwodnicy – wyjaśnia burmistrz Marek Cebula i zapowiada stanowcze działania, bowiem budowa obwodnicy to nie
luksus, a konieczność. – Jestem zdeterminowany, aby walczyć
o tę inwestycję na najwyższych stopniach administracyjnych.
Wszyscy widzimy, jak wiele problemów generuje przebieg drogi
krajowej nr 29 przez Krosno Odrzańskie. Wzmożony ruch utrudnia naszym mieszkańcom funkcjonowanie, a także negatywnie
wpływa na stan dróg – podkreśla.
Rozwój, który obecnie notuje gmina, jest bardzo intensywny.
Komfort komunikacyjny to zatem rzecz obowiązkowa. Dlatego
też 1 czerwca podczas Sesji Radni Rady Miejskiej przedstawili
apel skierowany do Minister Infrastruktury i Rozwoju Marii Wasiak, w którym podkreślają, jak ważne jest włączenie tej inwestycji do Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023.
W Krośnie Odrzańskim dynamicznie rozwijają się zakłady pracy,
a tereny inwestycyjne oraz nieruchomości firmy Homanit Krosno
Odrzańskie Sp. z o.o. są objęte statusem Kostrzyńsko-Słubickiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Wiąże się to z coraz większym
ruchem samochodów ciężarowych, który dodatkowo wzrośnie

Tysiące aut, które przejeżdżają przez Krosno Odrzańskie są utrapieniem dla mieszkańców. Obwodnica staje się koniecznością.
po uruchomieniu nowych ciągów produkcyjnych w firmie Homanit (obecnie jest to ok. 150 zestawów ciężarowych na dobę.
(…) Radni Rady Miejskiej wyrażają przekonanie, że pominięcie
w projekcie PBDK budowy obwodnicy Krosno Odrzańskie będzie
niepowetowaną stratą dla regionu lubuskiego, a także dla rozwoju sieci transportowej Polski – czytamy w apelu. Przywołując
argument o rosnącej liczbie pojazdów, należy także wciąż pod
uwagę warsztaty techniczne, obsługiwane przez ciężki sprzęt
wojskowy. Przez brak odpowiedniego szlaku komunikacyjnego
pojazdy takie jak leopardy pokonują blisko 300 km, aby dojechać
do Krosna Odrzańskiego, choć poligon w Świętoszowie jest oddalony o ok. 80 km. Poza tym w Krośnie Odrzańskim, jako stolicy
powiatu, mają swoją siedzibę inne służby mundurowe, których
działanie także zależy m.in. od sprawnego poruszania się na
drogach. Budowa obwodnicy jest zatem konieczna, dlatego też
burmistrz oraz radni zapowiadają kontynuowanie starań o jej
realizację. Pełną treść apelu do minister infrastruktury i rozwoju
Marii Wasiak można znaleźć na stronie www.krosnoodrzanskie.pl
oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

ŚLUB POZA LOKALEM URZĘDU STANU CYWILNEGO
Zawarcie związku małżeńskiego – doniosłe wydarzenie w życiu każdej pary, które teraz może zostać jeszcze
lepiej zapamiętane. Narzeczeni sami mogą bowiem wybrać miejsce, w którym złożą przysięgę małżeńską.
Musi jednak zostać spełnionych kilka podstawowych warunków.
W myśl nowej ustawy z dnia 28 listopada 2014 r., która weszła w życie 1 marca br., ślub cywilny może zostać
zawarty poza Urzędem Stanu Cywilnego. Pary mogą złożyć taki wniosek, pod warunkiem, że wybrane miejsce
znajduje się w okręgu objętym przez USC w Krośnie Odrzańskim (gminy: Krosno Odrzańskie, Bobrowice, Bytnica i Dąbie). Dodatkowo wskazane we wniosku miejsce powinno gwarantować zachowanie powagi i doniosłości ceremonii oraz bezpieczeństwa uczestników. Możliwe jest również zawarcie związku małżeńskiego na
wolnej przestrzeni, pod warunkiem spełnienia wymienionych zasad.
Jeżeli przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński nastąpiło poza lokalem USC, pobiera się
opłatę dodatkową w wysokości 1000 zł, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia
22 stycznia 2015 r. w sprawie opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński
poza urzędem stanu cywilnego. Opłata dodatkowa, o której mowa, stanowi dochód gminy. Nie można w tym
miejscu pominąć również standardowej opłaty za sporządzenie aktu małżeństwa, wnoszonej przez nupturientów, zamierzających zawrzeć związek małżeński w wysokości 84 zł, zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada
2006 r. o opłacie skarbowej.
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Pasowanie na Małego Obywatela Gminy
Takich przeżyć, doniosłych chwil, dumy rodziców i dziadków
z dzieci oraz łez wzruszenia krośnieńska hala Ośrodka Sportu
i Rekreacji dawno nie widziała. Podczas rybkobraniowego
weekendu odbyło się wydarzenie, które ma szansę stać się
nową tradycją Krosna Odrzańskiego. Blisko 200 przedszkolaków, którzy od września br. rozpoczną naukę w szkole
podstawowej, zostało pasowanych na Małych Obywateli
Gminy, przygotowanych do życia szkolnego.
W uroczystości wzięły udział sześciolatki z Przedszkoli nr 1,
2, 3 i 4 oraz Przedszkola w Starym Raduszcu. Pasowanie poprzedziły występy artystyczne oraz quiz sprawdzający wiedzę
przedszkolaków na temat gminy Krosno Odrzańskie. Przyszli
uczniowie nie mieli najmniejszych problemów z odpowiedziami na pytania, choć niektóre z nich mogłyby sprawić trudność
nawet dorosłym. - Wasza wiesza jest imponująca, zdaliście ten
mały test wyśmienicie. Jesteście w pełni przygotowani, aby
rozpocząć naukę w szkole podstawowej - chwalił wychowanków przedszkoli burmistrz Marek Cebula. Następnie odbyło się
uroczyste ślubowanie. „Ślubuję uroczyście: być dobrym Polakiem i krośnianinem, wzorowym uczniem, przyjacielem roślin
i zwierząt, szanować wszystkich ludzi, swą nauką i zachowaniem
sprawiać radość Rodzicom i Nauczycielom, godnie reprezentować i promować Gminę Krosno Odrzańskie” - brzmiała treść
ślubowania, które odczytał Franciszek Forster z Przedszkola
nr 1. Po nim przedszkolaki odebrały z rąk burmistrza, któremu
towarzyszyła para książęca w osobach Henryka Brodatego i św.
Jadwigi Śląskiej, specjalnie na tę uroczystość przygotowane
„Świadectwo pasowania na Małego Obywatela Gminy Krosno
Odrzańskie”. - Jestem przekonana, że to bardzo przyjemne
wydarzenie, zarówno dla przedszkolaków, jak i ich rodziców
i opiekunów. Podobne uroczystości mają miejsce w innych samorządach, dlatego też bardzo się cieszę, że dołączyło do nich
także Krosno Odrzańskie- wyjaśnia jedna z pomysłodawczyń
pasowania, Halina Stefańczyk, dyrektor Przedszkola nr 2. - Dzieci

były bardzo podekscytowane uroczystością, jednak największe
emocje z pewnością towarzyszyły rodzicom. Część z nich była
autentycznie wzruszona. To może być początek nowej, pięknej
tradycji w naszej gminie - dodaje. Po części oficjalnej przyszedł
czas na zabawę pod okiem Idy Ochockiej, która zabrała dzieci
na „Wakacje u Tosi”.

Rozmawiali o współpracy
„Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły” to ogólnopolski, systemowy
projekt Ministerstwa Edukacji Narodowej współfinansowany
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zaangażowały się
w niego dwie placówki oświatowe z terenu gminy Krosno
Odrzańskie – Przedszkole nr 1 oraz Szkoła Podstawowa
nr 2. Jego efekty podsumowano 15 czerwca na konferencji
w Warszawie.
Projekt rozpoczął się
w marcu 2013 r. i trwał do
końca lutego 2015 roku.
Jednym z najważniejszych
jego celów było wprowadzenie nowoczesnego modelu współpracy pomiędzy
uczniami, rodzicami i nauczycielami w zakresie
organizacji życia placówki. W Przedszkolu nr 1
utworzono Klub Rodzica
i Nauczyciela. Jak mówi Zuzanna Adułło, dyrektor placówki
dzięki warsztatom zorganizowanym w ramach projketu, Zespół
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Rodzicielsko - Nauczycielski wypracował ponadto zarys planu
współpracy na najbliższe dwa lata.
Szkoła Podstawowa nr 2 wdrożyła Budżet Społeczności Szkolnej,
wzorowany na idei Budżetu Obywatelskiego. - Sami, wspólnymi
siłami rodziców, uczniów i nauczycieli zebraliśmy środki finansowe do tego budżetu, po czym wspólnie zdecydowaliśmy czego
nam w szkole najbardziej brakuje, spośród zebranych propozycji
wybraliśmy demokratycznie te, które są dla nas najważniejsze
i mieszczą się w naszym zasięgu finansowym – mówi Izabela
Sańko, dyrektor SP-2. Pomysł spotkał się z uznaniem realizatorów projektu, dzięki czemu przedstawiciele Szkoły Podstawowej
nr 2 otrzymali wyróżnienie. Gratulujemy!
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Targowisko zmodernizowane od podstaw
11 dzień kwietnia zarówno kupcy jak i klienci targowiska
w Krośnie Odrzańskim zapamiętają na długo. W tym dniu,
po wielu latach batalii, dyskusji, nierzadko gorączkowej
wymiany poglądów otwarto, po gruntownym remoncie,
obiekt przy ulicy Parkowej.
Wcześniej odstraszało swym wyglądem, jednak na przestrzeni
kilku ostatnich miesięcy Miejskie Targowisko zmieniło się nie
do poznania. Funkcjonalne boksy, nowe zadaszenie, zaplecze
sanitarne oraz estetyczny, ozdobny mur – to tylko niektóre
efekty gruntownej przebudowy obiektu. Miejskie Targowisko
zostało oficjalnie otwarte. Pod względem estetyki i funkcjonalności jeszcze niespełna rok temu było w bardzo złym stanie. Po
wielu latach przymiarek udało się jednak znaleźć rozwiązanie
problemu. Targowisko przeszło długo wyczekiwaną modernizację, a w kwietniu oficjalnie rozpoczęło drugie życie. – Targowisko przeszło przebudowę nie tylko z myślą o handlujących,
ale i kupujących. Obecnie możemy się cieszyć doskonałymi
warunkami. Mieszkańcy doczekali się miejsca z handlu, które
jest zarówno funkcjonalne, jak i estetyczne – wyjaśnia burmistrz
Marek Cebula. – To ogromny sukces, nie tylko miasta, ale i całej
gminy – dodaje. Podkreślają to także zarówno handlujący, jak
i mieszkańcy, którzy uczestniczyli w oficjalnym otwarciu i zrobili

pierwsze zakupy po przebudowie obiektu. – Wszyscy są zadowoleni. Jestem przekonana, że targowisko przyciągnie teraz
nowych klientów, możemy się bowiem pochwalić miejscem
handlu z prawdziwego zdarzenia – podkreśla Danuta Klepacka,
prezes Stowarzyszenia Handlowców. – Wcześniej targowisko odstraszało swoim wyglądem, teraz mamy obiekt przypominający
nowoczesną galerię, w której aż chce się przebywać – dodaje.
Na targowisku swój biznes prowadzą 54 osoby. I etap przebudowy Miejskiego Targowiska objął m.in. wykonanie zespołów
boksów handlowych, boksu toalet ogólnodostępnych, nowego
zadaszenia oraz ozdobnego muru. Jeszcze w tym roku zostaną
zrealizowane kolejne prace związane z budową boksów dla kolejnych handlowców. – Obejmą one także teren wokół obiektu –
wyjaśnia Grzegorz Garczyński. – Powstanie m.in. ogólnodostępny
parking, który bez wątpienia przyciągnie nowych klientów na
samo targowisko. Będzie to duże udogodnienie – dodaje. Ale
to nie wszystko – przy targowisku stanie także ogólnodostępna
toaleta. Przebudowa miejskiego targowiska to jedna z ważniejszych inwestycji zrealizowanych w Gminie Krosno Odrzańskie
w ostatnich latach. Koszt prac wyniósł ponad 2 miliony złotych
i został pokryty z budżetu gminy. Dzięki temu powstał obiekt
spełniający najwyższe standardy.

Usterki „pod ścisłym nadzorem”

Na stronie internetowej Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim uruchomiono bardzo pożyteczny formularz. Jest to
zakładka, dzięki której mieszkańcy mogą zgłosić problem
związany z źle funkcjonującą, wadliwą, ogólnie pojętą infrastrukturą miejską.

Zauważyłeś przechylone drzewo, którego przewrócenie zagraża bezpieczeństwu mieszkańców? Widziałeś zapadnięty
chodnik? A może ktoś wygiął znak drogowy i mimo upływu
czasu wciąż jest on niewidoczny? Jeśli widzisz, że coś w Gminie wymaga szybkiej interwencji, jesteś świadkiem awarii
czy uszkodzenia zgłoś to na maila: usterka@krosnoodrzanskie.pl dołączając zdjęcie lub poprzez specjalny formularz.
Zgłoszenia anonimowe nie będą brane pod uwagę, dlatego
też na stronie należy podać dane kontaktowe – imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz tel. kontaktowy. Pozostają jednak one do wiadomości Urzędu i nie będą dalej ujawniane.
Do tej pory otrzymaliśmy 50 zgłoszeń. Dotyczyły one głównie złej

nawierzchni ulic i chodników oraz awarii oświetlenia. Ich wykaz
znajduje się na stronie internetowej Urzędu Miasta. Większość
usterek została od razu usunięta – mówi Anna Mikołajczyk, naczelnik Wydziału Organizacyjnego krośnieńskiego
magistratu. Z popularności serwisu cieszy
się jego pomysłodawca
przewodniczący Rady
Miejskiej Radosław Sujak.
– Mieszkańcy zauważyli, że
mają realny wpływ na otaczającą ich rzeczywistość.
Zgłaszane awarie mogą na
bieżąco śledzić w Internecie, sprawdzając na
jakim etapie jest ich
naprawa – dodaje.
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Rybobranie 2015 – kulinarny raj w koncertowej oprawie
Za nami Rybobranie, wydarzenie, które pretenduje do miana
jednej z najlepszych imprez plenerowych w województwie
lubuskim. Ogromne zainteresowanie tegoroczną edycją
udowadnia, że to miano jest w pełni uzasadnione.

Tegoroczna edycja Rybobrania została podzielona na dwie
odsłony. Pierwsza z nich, Rybkobranie, była dedykowana najmłodszym z okazji ich święta - Dnia Dziecka. Kolejny weekend to
już kulminacja rybobraniowych emocji. Wydarzenie tradycyjnie
zainaugurowała Parada z udziałem mieszkańców. Celem był
krośnieński port, w którym, podobnie, jak w roku ubiegłym,
doszło do przekazania sterów miasta Wodnikowi. O godz. 15
ruszyły pierwsze koncerty, a o dobry humor zadbał m.in. doskonale znany krośnieńskiej publiczności zespół Samowar. Nie
brakowało także wielu atrakcji, zarówno dla nieco młodszych,
jak i starszych mieszkańców – Rybobranie to wszak impreza
rodzinna, świetne humory dopisywały zatem wszystkim. Główną
gwiazdą pierwszego wieczoru był Mesajah. Zespół udowodnił,
że scena to ich żywioł, a miano „jednej z najlepszych koncertowych kapel w kraju” jest w pełni uzasadnione. Wieczór zwieńczył
niesamowity pokaz laserowy oraz prezentacja muzyki klubowej.
Po takich emocjach zapewne przydałaby się chwila oddechu.
Nic z tego! Był to zaledwie półmetek Rybobrania. W sobotę, podobnie jak w roku ubiegłym, w krośnieńskim porcie królowały
potrawy z ryb. – Ambasadorem Rybobrania ponownie został
Robert Makłowicz, znawca kuchni, ale i doskonały gawędziarz.
Pod jego czujnym okiem powstały wyśmienite potrawy. Mieszkańcy mogli wziąć udział także w konkursach kulinarnych. Nie
zabrakło również warsztatów dla najmłodszych. Tego dnia odbyły się także rejsy na pokładzie Zefira, oczywiście z udziałem
Roberta Makłowicza – wymienia Anna Januszkiewicz, naczelnik
Wydziału Promocji i Rozwoju Gospodarczego. – Krośnieński port
był prawdziwym rajem dla wszystkich smakoszy, nie zabrakło
bowiem licznych stoisk m.in. z potrawami regionalnymi. Zgodnie
z ideą wydarzenia, tego dnia królowały jednak ryby – dodaje.
Szczupak, sum czy lin – to tylko niektóre gatunki ryb, których
można było skosztować podczas tegorocznego Rybobrania. –
Cieszę się, że organizowane jest wydarzenie, które popularyzuje
dania z ryb. Niestety, dziś w wielu domach królują one jedynie raz
w roku, na wigilijnym stole. Nie bójmy się gotować, z ryb można
przyrządzić naprawdę wyborne potrawy – podkreśla Robert
Makłowicz – Rybobranie to świetna okazja do przypomnienia
kulinarnych tradycji i naturalnego bogactwa, z jakiego słynie
ten region. Pyszne ryby i doskonałe wino. Czy może być lepsze
połączenie? – dodaje.
Tego dnia rybami zajadali się wszyscy. Dania Roberta Makłowicza,
ogromny gar wyśmienitej zupy, przyrządzonej wraz z Gospodarstwem Rybackim „Karp” oraz Krośnieńsko-Gubińską Grupą
Rybacką, a także stoiska rybne wabiły smakiem i zapachem.
– Przygotowaliśmy wiele rybnych propozycji dla krośnieńskich
smakoszy. Wszyscy byli zachwycenie i wracali po więcej – zapewnia Halina Gagat z Firmy Gastronomicznej „Oleńka”. – Zainteresowanie było ogromne. Przez cały czas musieliśmy dowozić
kolejne porcje, a i tak wszystko zniknęło w mgnieniu oka. Mam
nadzieję, że dzięki temu wydarzeniu ryby częściej będą gościć
na naszych stołach – dodaje. Łącznie właściciele stoisk gastronomicznych przygotowali kilkaset kilogramów ryb na różne
sposoby. O rozkosze podniebienia zadbali jednak nie tylko
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specjaliści, którzy z gotowaniem mają do czynienia na co dzień,
ale także sami mieszkańcy m.in. za sprawą II edycji Otwartego
Konkursu Kulinarnego o Wazę Wodnika. W tym roku najlepsza
okazała się drużyna Synergia pod wodza Ewy Nowickiej, kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej w Krośnie Odrzańskim. – Już
w ubiegłym roku poziom zmagań był bardzo wysoki. Teraz także
patrzyłem z podziwem na zmagania uczestników. To udowadnia,
że nasza świadomość kulinarna jest coraz większa. Wszystkie
potrawy bardzo mi smakowały, pojawiły się wyłącznie dania
dobre i bardzo dobre – podkreśla Robert Makłowicz.
Popołudnie należało artystów – Shakira Imitation, Abba Imitation, czy Black Fusion, mimo przelotnych opadów, grały bardzo
słoneczne rytmy. Muzyczną gwiazdą wieczoru była Ania Wyszkoni,
która tylko sobie znanym sposobem w mgnieniu oka przegnała
burzowe chmury, po czym dała niezapomniany, magiczny koncert. To muzyczne show jeszcze na długo zapadnie w pamięci,
bowiem artystka nie tylko wykonała swoje największe przeboje,
ale przede wszystkim miała doskonały kontakt z publicznością.
Mieszkańcy odwdzięczyli się jej gromkimi brawami niemal po
każdym zaśpiewanym utworze. Emocji nie zabrakło także podczas finału Loterii Promocyjnej, w której główną nagrodą był
w tym roku voucher na wycieczkę w wybrane miejsce. Szczęśliwym zwycięzcą głównej nagrody został pan Zdzisław, który
przyznał, że wygraną zawdzięcza córce, bowiem to ona kupiła
szczęśliwe losy. Finałem imprezy była iluminacja z okazji 110-lecia krośnieńskiego mostu. Przez kilka minut niebo nad rzeką
Odrą rozświetlały sztuczne
ognie, a tysiące mieszkańców
mogły zobaczyć prawdziwy
pirotechniczny spektakl. Tegoroczne Rybobranie ponownie cieszyło się ogromnym
zainteresowaniem mieszkańców, turystów, ale i mediów.
W tygodniu poprzedzającym
imprezę do udziału zachęcały m.in. Radio Zachód
i Radio Zielona Góra, które
także wraz z TVP Gorzów,
prowadziły relację z krośnieńskiego portu. Również prasa nie szczędzi
słów pochwał w stronę
organizatorów Rybobrania. Jeżeli ktoś nie miał
okazji zobaczyć atrakcji obszerne podsumowanie
wydarzenia można również zobaczyć na kanale
YouTube Krośnieńskiej TV.
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Już tracą prawa jazdy
W poniedziałek 18 maja br. weszły w życie przepisy, które
drastycznie zaostrzają kary przede wszystkim dla kierowców
znacznie przekraczających prędkość w terenie zabudowanym
oraz wsiadających za kierownicę pod wpływem alkoholu.
A tych niestety nie brakuje także na krośnieńskich drogach.
– W sytuacji, w której kierowca przekroczy prędkość w terenie zabudowanym
o 50 km/h, zostanie mu zatrzymane prawo
jazdy na okres trzech miesięcy. Kierowca,
który zostanie złapany na kierowaniu pojazdu
podczas trwania kary, nie odzyska prawa jazdy przez kolejne 3 miesiące. Gdy po raz drugi
zostanie przyłapany na kierowaniu samochodu, prawo jazdy zostanie cofnięte mu przez
starostę. By je odzyskać trzeba będzie spełnić
wszystkie wymagania stawiane osobom, które
po raz pierwszy ubiegają się o prawo jazdy
– wyjaśnia asp. szt. Justyna Kulka, rzecznik
prasowy KPP w Krośnie Odrzańskim. Pierwsi
kierowcy, którym odebrano prawo jazdy w zgodzie
z nowymi przepisami, zostali już złapani. W niedzielę 31 maja
policjanci z krośnieńskiej drogówki zatrzymali mężczyznę,
który przekroczył dozwoloną prędkość aż o 54 km/h. W tym
samym dniu policjanci z Zespołu Patrolowo-Interwencyjnego
zatrzymali do kontroli kierowcę Mercedesa, który kierował mimo
wydanej decyzji o cofnięciu uprawnień. Kolejny dzień i kolejny
zatrzymany kierowca. Tym razem kobieta, która przekroczyła
dozwoloną prędkość o 56 km/h. To potwierdza, że wprowadzenie nowych przepisów było uzasadnione. – Sytuacja wymagała
wprowadzenia tak surowych przepisów. Nagminne było bowiem
m.in. niedostosowanie prędkości do warunków panujących na
drodze. A to, jak wiemy, bardzo często niesie ze sobą tragiczne

skutki. Brawura kierowców niejednokrotnie brała górę nad zdrowym rozsądkiem – podkreśla Justyna Kulka. Problemem jest
także alkohol. W pierwszy weekend po wprowadzeniu nowych
przepisów na terenie powiatu zostało zatrzymanych czterech
kierowców jadących na tzw. podwójnym gazie. Obecnie, oprócz
kary więzienia, na osoby prowadzące pod wpływem alkoholu
nałożona jest także kara finansowa. Mimo tych kilku przypadków
można zauważyć poprawę sytuacji na krośnieńskich drogach.
– Znacznie spadła liczba wykroczeń w ruchu drogowym. Jest
to widoczne zwłaszcza na tzw. odcinkach podwyższonego ryzyka
w miejscowościach takich jak Radnica, Marcinowice czy Osiecznica. Wcześniej kierowcy nagminnie przekraczali dozwoloną
prędkość. W ciągu zaledwie kilku minut notowaliśmy kilkanaście
wykroczeń. Obecnie zaś kilkanaście na jedną zmianę – zaznacza Agnieszka Pawłow, komendant Straży Miejskiej w Krośnie
Odrzańskim. – Nowe przepisy mają przede wszystkim spełniać
rolę prewencyjną. I pod tym względem w pełni się sprawdzają
– dodaje. Zasadność wprowadzenia nowych przepisów, w tym
odbierania prawa jazdy za przekroczenie prędkości w terenie
zabudowanym, podkreślają także sami mieszkańcy, jednak
kary, nawet najbardziej surowe, nic nie wskórają, jeśli zabraknie wyobraźni. Tej życzymy zarówno kierowcom, jak i pieszym.

Bezpłatne porady prawne
Sprawne poruszanie się w gąszczu zawiłości prawnych sprawia
duży kłopot. Niejednokrotnie potrzebna jest pomoc fachowców, którzy doradzą i wskażą ścieżkę rozwiązania trudności.
By sprawnie rozwiązywać problemy mieszkańców Gminy
Krosno Odrzańskie uruchomiono bezpłatne poradnictwo
prawne i obywatelskie.
Miejsce i termin udzielania bezpłatnych porad prawnych:

telefonicznie w każdy wtorek w godzinach od 16.00 do 18.00.
Oprócz bezpłatnych porad prawnych i obywatelskich można
będzie uzyskać również pomoc asystenta obywatelskiego, który
może towarzyszyć w załatwianiu spraw w urzędzie lub sądzie.
Zapewnione jest również wsparcie psychologa oraz mediatora,
który pomoże w polubownym rozwiązaniu konfliktów. Termin
spotkań z prawnikiem, asystentem, psychologiem oraz mediatorem należy uzgadniać telefonicznie pod numerem 68 45 48 247.

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
ul. Parkowa 1, Krosno Odrzańskie
każdy czwartek w godzinach od 12.30 do 15.30
Dzięki współpracy Stowarzyszenia Wspierania Aktywności Obywatelskiej CIVIS SUM z Gminą Krosno Odrzańskie w mieście
powstało mobilne Biuro Porad Obywatelskich. 11 czerwca na
ul. Poznańskiej (przy ławeczce Klabunda) odbyła się akcja promocyjna, podczas której wolontariusze Stowarzyszenia CIVIS
SUM informowali mieszkańców o możliwości skorzystania z ich
bezpłatnych porad. Następnie w Urzędzie Miasta przedstawiciele
Stowarzyszenia spotkali się z Burmistrzem Markiem Cebulą,
by podpisać porozumienie i współpracy i wspólnie dokonać
otwarcia mobilnego Biura Porad Obywatelskich.
Dyżur doradcy odbywa się w każdy czwartek w godzinach od
12:30 do 15:30. Porady z zakresu prawa pracy będą udzielane
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Biuro porad obywatelskich to wyjście naprzeciw potrzebom
mieszkańców gminy.
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Świętowali 6. rocznicę powstania oddziału
Rola Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej w historii
Krosna Odrzańskiego jest bez wątpienia niezwykle istotna.
Nic więc dziwnego, że majowe święto wszystkich funkcjonariuszy jest szczególnie ważnym wydarzeniem.

W Krośnie Odrzańskim uroczyste obchody upamiętniające
24. rocznicę powołania Straży Granicznej odbyły się w piątek,
22 maja i były połączone z 6. rocznicą powstania Nadodrzańskiego
Oddziału. Tegoroczne obchody były szczególne, zwłaszcza dla
Komendanta NoOSG, Andrzeja Kamińskiego, bowiem uczestniczył
w nich już jako generał brygady. Nominację z rąk Prezydenta
RP Bronisława Komorowskiego otrzymał w sobotę, 2 maja,
w Warszawie. – Wciąż podkreślam, że nie byłoby tej zaszczytnej
nominacji, gdyby nie ciężka i sumienna praca wszystkich funkcjonariuszy Nadodrzańskiego Oddziału. To dzięki nim notujemy
tak świetne wyniki, dbając o bezpieczeństwo mieszkańców naszego regionu. To niezwykle odpowiedzialne zadanie, zwłaszcza
w kontekście obecnej sytuacji politycznej w Europie – wyjaśnił.
– Obchody Święta Straży Granicznej to doskonała okazja, aby
podziękować wszystkim funkcjonariuszom za ich służbę oraz
nagrodzić za ciężką pracę. Tego dnia mamy także możliwość
uhonorowania osób, które każdego dnia współpracują z nami
na rzecz obywateli – dodał. Znalazło to swoje odzwierciedlenie
podczas uroczystego przyznania Medali za Zasługi dla Straży
Granicznej. Srebrny Medal otrzymał m.in. burmistrz Krosna
Odrzańskiego, Marek Cebula. – Niezmiernie cieszy mnie fakt, że
Nadodrzański Oddział jest tak dobrze oceniany w skali całego
kraju. Działania funkcjonariuszy darzę ogromnym szacunkiem,
to m.in. dzięki nim możemy się czuć bezpieczni w tych trudnych
dla całej Europy czasach. Wielkim powodem do dumy jest także
nominacja generalska dla Komendanta Kamińskiego. Krosno
Odrzańskie nie jest dużym miastem i znacznie łatwiej byłoby
oczekiwać takich awansów w większych ośrodkach. Chciałbym
podkreślić, że nasza współpraca z Nadodrzańskim Oddziałem
Straży Granicznej jest wzorowa, zawsze możemy liczyć na ogromne zaangażowanie funkcjonariuszy oraz samego Komendanta
Kamińskiego. Dlatego tym bardziej gratuluję mu tej zaszczytnej
nominacji, która jest odwzorowaniem jego ogromnych zasług –
podkreślał burmistrz. W podobnym tonie wypowiadała się także
Wojewoda, Katarzyna Osos. – Województwo lubuskie jest jednym

z trzech województw objętych działaniami Nadodrzańskiego
Oddziału. Odkąd pełnię funkcję Wojewody Lubuskiego już kilkukrotnie miałam okazję gościć w tej jednostce, m.in. podczas
odprawy rocznej. Działania prowadzone przez funkcjonariuszy
mają niebagatelne znaczenie dla naszego bezpieczeństwa.
Nadodrzański Oddział wywiązuje się ze swoich obowiązków
znakomicie – podkreślała Katarzyna Osos.
Podczas uroczystych obchodów obecni byli również szefowie
służb mundurowych szczebla wojewódzkiego, dowódcy wojskowi, a także przedstawiciele władz samorządowych i innych
instytucji i urzędów współpracujących z Nadodrzańskim Oddziałem SG na terenie trzech województw: lubuskiego, dolnośląskiego i wielkopolskiego. W obchodach uczestniczyli także
przedstawiciele policji niemieckiej federalnej i landowej oraz
policji czeskiej. Tego dnia zostały wręczone odznaczenia oraz
awanse. Obchodom 24. rocznicy powołania naszej formacji i 6.
rocznicy powstania Nadodrzańskiego Oddziału towarzyszyły
Drzwi Otwarte. Na odwiedzających Komendę NoOSG czekały
specjalnie na tę okazję przygotowane atrakcje: pamiątkowe
paszporty, wystawa fotograficzna, stoiska informacyjne SG oraz
służb współdziałających, a także pokaz sprzętu. Chętni mogli
również sprawdzić swoje umiejętności w strzelaniu z broni
laserowej lub łuku. Nie zabrakło tradycyjnego „granicznego”
poczęstunku – grochówki i kiełbaski z grilla, a najmłodsi goście
otrzymali w prezencie opaski odblaskowe, które zwiększą ich
bezpieczeństwo po zmroku.

Gen. bryg. SG Andrzej Kamiński jest absolwentem Wojskowej
Akademii Technicznej w Warszawie, a także studiów podyplomowych na Politechnice Zielonogórskiej i w Dolnośląskiej
Wyższej Szkole Edukacji we Wrocławiu. W latach 2011-2013
pełnił służbę na stanowisku zastępcy komendanta do spraw
logistycznych Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu, wykonywał również obowiązki zastępcy komendanta
Sudeckiego Oddziału SG. Od 23 lutego 2013 r. pełni obowiązki,
a z dniem 7 maja 2013 r. mianowany został na stanowisko
Komendanta Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej.
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Wyborcze emocje w sołectwach
To była wiosna pełna emocji związanych z wyborami. Także tymi lokalnymi. W okresie od 9 kwietnia
do 18 maja br. na terenie Gminy Krosno Odrzańskie odbyły się wybory Sołtysów i członków Rad
Sołeckich. W 13 sołectwach funkcje sołtysów pełnić będą dotychczasowe osoby. Zmiany nastąpiły
w sołectwach: Retno, Chojna, Marcinowice, Nowy Raduszec, Stary Raduszec i Bielów. Poniżej przedstawiamy nazwiska sołtysów, oraz członków rad sołeckich.

SOŁECTWO MARCINOWICE
Sołtys: Dawid Wiewiórowski
Skład Rady Sołeckiej: Leonid Junik, Damian Niedzielski, Mariusz Szewczuk, Mariusz Taciak, Mieczysław
Zarzycki, Małgorzata Zientarska
SOŁECTWO OSIECZNICA
Sołtys: Leszek Fijałkowski
Skład Rady Sołeckiej: Anna Chinalska, Antonina
Nowicka, Piotr Kuśmierek, Błażej Grysztar, Bogdan
Śneiżek, Stawomir Sadowski
SOŁECTWO CZETOWICE
Sołtys: Andrzej Dogoda
Skład Rady Sołeckiej: Kazimierz Rachwalik, Elżbieta
Matusewicz, Marta Włodarczyk, Krzysztof Haniewicz,
Grażyna Rapacewicz
SOŁECTWO BIELÓW
Sołtys: Mirosław Szkudlarek
Skład Rady Sołeckiej: Marcin Mucha, Roman Marciński, Damian Leśko, Paweł Jankowski, Danuta Szafrańska, Renata Gawrońska
SOŁECTWO ŁOCHOWICE
Sołtys: Mirosław Szwed
Skład Rady Sołeckiej: Sebastian Frencel, Jadwiga
Ścisła, Daria Kluk-Rogacewicz, Marta Frencel, Jadwiga
Szwed, Anna Puzyrewska
SOŁECTWO WĘŻYSKA
Sołtys: Kazimierz Kasowski
Skład Rady Sołeckiej: Beata Kuzdrowska, Robert
Kasowski, Lilla Busz, Anna Kasowska, Ilona
Kasperaszek, Irena Małyszko
SOŁECTWO GOSTCHORZE
Sołtys: Ewa Klepczyńska
Skład Rady Sołeckiej: Ewa Bieńkowska, Anna Dorsz,
Grażyna Piątek, Aleksandra Romanowska, Ewa
Szafraniec, Łukasz Zalewski
SOŁECTWO CHYŻE
Sołtys: Wioletta Mateuszów
Skład Rady Sołeckiej: Joanna Zając, Anna Śniatała,
Fabian Adamczuk
SOŁECTWO RADNICA
Sołtys: Marian Kopczyński
Skład Rady Sołeckiej: Krzysztof Czechowski, Paweł
Fabisiak, Joanna Scheffler, Jan Tarłowski
SOŁECTWO SZKLARKA RADNICKA
Sołtys: Marta Małysz
Skład Rady Sołeckiej: Piotrowska Renata, Katarzyna
Para, Mirosław Zaparty, Danuta Dekiert
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SOŁECTWO BRZÓZKA
Sołtys: Danuta Korona
Skład Rady Sołeckiej: Maria Siepiora, Ewa Szulc,
Cezary Żmijewski, Ewa Lorc
SOŁECTWO STARY RADUSZEC
Sołtys: Grażyna Myśliwiec
Skład Rady Sołeckiej: Anna Czernecka, Mateusz
Filipiak, Justyna Kasowska, Lech Narkun, Renata
Szachowicz, Marta Wojtyna
SOŁECTWO NOWY RADUSZEC
Sołtys: Adam Pacer
Skład Rady Sołeckiej: Patrycja Janiszewska, Katarzyna
Kuprynowicz, Regina Kasprowiak, Beata Woźniak
SOŁECTWO SARBIA
Sołtys: Dawid Zygmuntowski
Skład Rady Sołeckiej: Iwona Czachowska-Wieczorek
Iwona, Ewa Janusauskiene, Piotr Kapusta, Alicja
Każmierczak, Krystian Ziemkiewicz, Bogumiła
Zygmuntowska
SOŁECTWO STRUMIENNO
Sołtys: Ewa Kobita
Skład Rady Sołeckiej: Grzegorz Kruszewski, Zofia
Dopart, Ewelina Knappik, Anna Nowak, Ewa
Mańkiewicz
SOŁECTWO CZARNOWO
Sołtys: Krzysztof Grzelak
Skład Rady Sołeckiej: Lidia Grzelak, Jerzy Węsek,
Barbara Dalecka, Agnieszka Przygoda, Anna Walaszko,
Eugeniusz Stryjek
SOŁECTWO CHOJNA
Sołtys: Monika Kamienik-Gamrat
Skład Rady Sołeckiej: Sebastain Hyży, Magdalena
Kamienik, Emilia Maciołek, Ewa Rychlik
SOŁECTWO KAMIEŃ
Sołtys: Małgorzata Ćwirko
Skład Rady Sołeckiej: Grzegorz Jarmonik, Małgorzata
Staszak, Dariusz Sarnowski, Ewa Trzyna
19. Sołectwo Retno
Sołtys: Karolina Tararako
Skład Rady Sołeckiej: Lucyna Mazurek, Damian
Kosowicz
Więcej informacji o sołectwach na:
http://www.krosnoodrzanskie.pl/solectwa
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Jubileusz - XX Flis Odrzański na 25 lat
Samorządu
W sobotę 27 czerwca z Kędzierzyna-Koźla ruszy Flis Odrzański. Wydarzenie jest ze wszech miar wyjątkowe, bowiem to
jubileuszowa, XX edycja spływu, który na trwałe zmienił
sposób postrzegania rzeki Odry.
Flisacy tradycyjnie dopłyną także do gminy Krosno Odrzańskie,
stałego punku na mapie wydarzenia. W poniedziałek i wtorek
(6 i 7 lipca) będzie można ich powitać w krośnieńskim porcie,
a wcześniej także w Gostchorzu, w którym tuż po Świętach Wielkiej
Nocy ruszyły prace nad jedną z dziesięciu przystani rzecznych
na szlaku Doliny Środkowej Odry. Tegoroczny Flis, ze względu
na swój jubileusz, będzie doskonałą okazją do przypomnienia,
jak wiele zmian zaszło w ostatnim dwudziestoleciu na rzece
Odrze. – Każdy etap flisowania zakładał osiągnięcie konkretnych
celów. Naszym marzeniem było pokazanie, że Odra to przede
wszystkim przyjazne miejsce otwarte dla turystów. Cieszę się, że
dzięki współpracy m.in. z gminą Krosno Odrzańskie udało się to
osiągnąć – zapewnia dr Elżbieta Marszałek. – Najlepszy dowód to
nowe przystanie, które sukcesywnie powstają wzdłuż Odry. Cieszę
się, że potencjał wynikający z lokalizacji Krosna Odrzańskiego, jest
tak dobrze wykorzystywany z myślą zarówno o mieszkańcach,
jak i turystach – dodaje. Ponowne zwrócenie się w stronę rzeki
to jednak nie tylko wykorzystywanie potencjału turystycznego.
Zmiany w postrzeganiu samej rzeki oraz chęć wykorzystywania
potencjału wynikającego z jej obecności, będą ważnym akcentem jubileuszowej edycji wydarzenia. Jedną z atrakcji będzie
udział statku pasażerskiego, Zefira, który jest jednym z symboli
rozwoju turystyki rzecznej w ostatnich latach. – Czegoś takie
wcześniej nie było. To ogromne wyzwanie logistyczne, ale będziemy towarzyszyć flisakom do samego Szczecina – zapewnia
Łukasz Kozłowski, prezes stowarzyszenia „Odra dla Turystów”.

– Nasze rejsy wycieczkowe cieszą się ogromną popularnością,
a to udowadnia, jak bardzo mieszkańcy otwarci są na taką formę
turystyki. Możemy jeszcze bardziej wykorzystywać potencjał, jaki
daje nam bliskość Odry. A sam udział w jubileuszowej edycji Flisu
będzie z pewnością niezapomnianym wydarzeniem – dodaje.
Finał XX edycji Flisu Odrzańskiego odbędzie się dniach 11-12
lipca w Szczecinie. Wówczas zaplanowano tradycyjne obchody
Dni Rzeki Odry. Szczegółowy harmonogram tegorocznej edycji
wydarzenia można znaleźć na stronie www.flisodrzanski.pl.

Jeżeli stan wody pozwoli – do Szczecina popłynie także
krośnieński Zefir.

Ponad 800 wniosków w dwa miesiące
Już 627 mieszkańców naszej Gminy może pochwalić się
dowodem osobistym nowego wzoru, który obowiązuje od
1 marca 2015 roku. Kolejnych 178 osób oczekuje na odbiór
dokumentu.
Przypominamy mieszkańcom Gminy, że wniosek o dowód należy
składać wyłącznie osobiście. W imieniu osób niepełnoletnich,
wniosek składa opiekun prawny. Udogodnienie wynikające
z nowych przepisów polega na tym, że wniosek składa jeden
z rodziców (opiekunów prawnych), a przy składaniu wniosku
musi być obecne tylko takie dziecko, które ukończyło piąty rok
życia w chwili składania wniosku. Nowością jest też możliwość
składania wniosku, przez osoby, które będą obchodzić osiemnaste
urodziny – tacy wnioskodawcy mogą złożyć wniosek osobiście
(bez opiekuna prawnego), jeżeli do dnia urodzin pozostało
mniej niż 30 dni. Dużym usprawnieniem pracy, a jednocześnie
odciążeniem wnioskodawców jest możliwość drukowania gotowego wniosku o wydanie dowodu osobistego – nie ma więc
konieczności uciążliwego, wcześniejszego pobierania wniosków
i wypisywania formularzy, tak jak to było w poprzednim stanie
prawnym. Osoby, które składają wniosek o wyrobienie dowodu
osobistego nie muszą już przedkładać w biurze dowód osobistych
odpisów aktu urodzenia, czy małżeństwa. Nadal do wniosku
o dowód załączamy fotografię, ale od 1 marca, już tylko jedną,

innego niż poprzednio wzoru, nie „starszą” niż 6 miesięcy, typu
„paszportowego”.
Na koniec, bardzo istotna informacja związana z ważnością
poprzednio wydanych dowodów. Otóż wszystkie dowody osobiste poprzedniego wzoru zachowują swoją ważność do czasu
określonego „terminem ważności”. W praktyce oznacza, to że nie
musimy wymieniać poprzednio wydanych dowodów w związku
z wprowadzeniem dowodu nowego wzoru. Po 1 marca 2015 roku
nie ma też konieczności wymiany dowodu z powodu zmiany
adresu zameldowania. Konieczność wymiany wymusza jednak
zmiana nazwiska, np. po zawarciu związku małżeńskiego.
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Koszykarskie święto po raz dziesiąty
O tej imprezie głośno było w całej koszykarskiej Polsce. Obsada także nie pozostawiała złudzeń - KO Streetball Summer Cup
staje się imprezą ogólnopolską. Za nami jubileuszowa edycja
turnieju. Zgodnie z zapowiedziami tegoroczne wydarzenie
było wyjątkowe. Jedna rzecz pozostała taka sama: świetna
atmosfera i wspaniała zabawa dla wszystkich miłośników
koszykówki ulicznej i nie tylko.
KO Streetball Summer Cup to wydarzenie, którego ranga już
dawno przekroczyła granice województwa lubuskiego. W tym
roku impreza miała szczególny charakter, bowiem mija dokładnie
10 lat od zorganizowania pierwszego turnieju. Z tej okazji jubileuszową edycję zainaugurowała specjalna wystawa, upamiętniająca poprzednie odsłony imprezy. – Podczas wystawy mogliśmy
zobaczyć, w jaki sposób turniej ewoluował przez ostatnią dekadę.
Autorami zdjęć, które składają się na tę wyjątkową galerię, są
Tomasz Browarczyk, Sergiusz Janusiak, Krzysztof Gabrysz, Adam
Przybysz oraz Michał Banaszyński. Dla wielu osób była to okazja,
aby przypomnieć sobie czasy młodości. Świetna sprawa – podkreśla Radosław Sujak, prezes Stowarzyszenia Młode Krosno.
Kulminacja tegorocznej edycji nastąpiła w sobotę, 31 maja, tym
razem, wyjątkowo, w Hali Sportowo-Widowiskowej. – Woleliśmy
nie ryzykować ze względu na pogodę. Dzień wcześniej rozgrywki eliminacyjne odbywały się w strugach ulewnego deszczu,
zatem decyzja o przeniesieniu finału impreza była konieczna.
Nie przeszkodziło to jednak w świetnej zabawie, atmosfera
jak co roku była wyśmienita – zaznacza Radosław Sujak. Takie
samo zdanie mieli m.in. dunkerzy, dla których w tym roku po
raz pierwszy zorganizowano konkurs wsadów. – To naprawdę
wspaniały turniej, z doskonałym klimatem i świetną organizacją.
Cieszy fakt, że koszykówka uliczna jest popularyzowana właśnie
w taki sposób. Ogromny w tym udział mają także kibice, którzy
zapewnili genialną oprawę. Z wielką chęcią w przyszłym roku
wrócę do Krosna Odrzańskiego – zapewnia Fabian „Ferbie” Le-

sner, zwycięzca konkursu wsadów. Ostatecznie w rozgrywkach
KO Streetball Summer Cup zwyciężyła drużyna CC Wrocław.
Kolejne miejsca na podium zajęli FulloFame i obrońcy tytułu
Wiecznie Młodzi. Tytuł MVP turnieju otrzymał Kuba Der, zaś w turnieju rzutów za trzy triumfował Mario Ristić. Krzysztof „Masło”
Masłowski został z kolei doceniony w kategorii Skills Challenge.
Obszerną relację z jubileuszowej edycji KO Streetball Summer
Cup można zobaczyć m.in. na kanale YouTube Krośnieńskiej TV.

Imprezowe Krosno Odrzańskie
Czerwiec upłynął pod hasłem Rybobrania, ale także w maju
mieszkańcy Gminy nie mogli narzekać na brak rozrywek.
Zaczęło się już na początku miesiąca za sprawą tzw. „długiego
weekendu”. Upłynął on m.in. pod znakiem kolejnej edycji „Majówki nad Odrą”. W piątkowe popołudnie, w Parku Tysiąclecia
Centrum Artystyczno-Kulturalne „Zamek” przygotowało wiele
atrakcji. Tradycyjnie majówkowym spotkaniom towarzyszyła
muzyka. W tym roku mogliśmy zobaczyć i usłyszeć m.in. zespoły Nadodrze oraz Perfectly. Na miłośników sportu także
czekała prawdziwa gratka w postaci turnieju w siłowaniu na
rękę, w którym mogli się sprawdzić nie tylko panowie, ale także
panie. Turniej wzbudził wiele emocji, a kibice dzielnie wspierali
uczestników. Sporym zainteresowaniem cieszyło się również
stoisko krośnieńskiej Biblioteki, na którym wielbiciele książek
mogli znaleźć wiele ciekawych pozycji za symboliczną złotówkę.
Jak co roku główną atrakcją „Majówki nad Odrą” było jednak
bicie rekordu w długości flagi narodowej. Mieszkańcy utworzyli
długi biało-czerwony łańcuch, łącząc przygotowane wcześniej
flagi. Ubiegłoroczny rekord wynosił aż 141,7 m, wszyscy wierzyli
jednak, że zostanie on pobity. Niestety, do rekordu zabrakło
ponad 20 m, a ostateczny wynik to 121,4 m.
W połowie maja amatorzy mocnych wrażeń mieli okazję uczestniczyć w „Nocnym zwiedzaniu zamczyska”. Taką atrakcję przy-
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gotowało Centrum Artystyczno-Kulturalne „Zamek”. Wszystko
to z okazji Europejskiej Nocy Muzeów. Śmiałkowie wybrali się
w podróż wehikułem czasu do średniowiecza. Towarzyszyły im
duchy, mary i inne zamkowe straszydła, a jak wiadomo w krośnieńskim zamku jest ich na pęczki. Każdy, kto lubi historię,
dreszcz emocji i zamkowe tajemnice, znalazł tej nocy coś dla
siebie. W tym dniu otwarto również nową wystawę historyczną
w części krużgankowej – „Ze skarbca wysypane”. Ekspozycja
ta, to zbiór monet krośnieńskich (znalezionych lub wybitych
w Krośnie) oraz skarb z Marcinowic po renowacji.

Tym razem się nie udało – rekord w długości flagi ma zostać
pobity w przyszłym roku.
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Akademia PGE Skry Bełchatów i współpraca
rywali zza miedzy
To może być początek budowania nowej siatkarskiej siły
w naszym regionie. W sobotę 13 czerwca doszło do podpisania porozumienia o współpracy, na mocy którego już
od września w Krośnie Odrzańskim rozpocznie szkolenia
Akademia Siatkówki PGE Skry Bełchatów. Dzień wcześniej
podobną umowę podpisano także w Gubinie.
Pierwsze informacje o rozpoczęciu współpracy pojawiły się już
w kwietniu. Wówczas w Gubinie odbyło się spotkanie z przedstawicielami PGE Skry Bełchatów oraz włodarzami obu gmin.
– Podczas spotkania obecny był wiceprezes Skry Bełchatów
wraz z dwoma pracownikami odpowiedzialnym za szkolenie
młodzieży. Klub był najbardziej otwarty na współpracę z Krosnem
Odrzańskim i Gubinem i zorganizowanie Akademii Siatkówki dla
młodych zawodników – wyjaśnia zastępca burmistrza Grzegorz
Garczyński. Niespełna dwa miesiące później umowa o współpracy stała się faktem. – Na początku Akademia funkcjonowała
wyłącznie w Bełchatowie i okolicznych gminach. Z czasem jednak
postanowiliśmy zwiększyć zakres jej działalności i w ten sposób
trafiliśmy także do województwa lubuskiego – wyjaśnia Grzegorz
Stawinoga, wiceprezes PGE skry Bełchatów. – Dlaczego akurat
Krosno Odrzańskie i Gubin? To miasta z ogromnym potencjałem
sportowym, tutejsi młodzi siatkarze każdego roku udowadniają
jak świetnymi są zawodnikami. Chcemy pomóc obu klubom
i podzielić się naszą wiedzą oraz doświadczeniem – dodaje.
Wsparcie ze strony tak potężnej pod względem sportowym i marketingowym marki może przynieść wiele korzyści. – Chcieliśmy
podjąć współpracę z tak dużym klubem z wielu powodów m.in.
ze względu na możliwość dalszego rozwoju naszych młodych
siatkarzy. Na rynku bardzo często, podobnie jak w przypadku
piłki nożnej, jest prowadzona tzw. polityka rabunkowa, która
skutkuje podkupywaniem zawodników – podkreśla Tomasz
Struk, dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krośnie Odrzańskim.
– Skra zapewni nam pomoc prawną z jednej strony, z drugiej
zaś wsparcie merytoryczne, w tym szkolenia, na które bardzo
liczymy – dodaje. To jednak ogromna szansa przede wszystkim
dla młodych adeptów siatkówki. Dzięki podjętym działaniom,
Skra będzie bowiem mogła jeszcze lepiej monitorować nasz
region. – Tak jak większość profesjonalnych marek stara się
wspierać kluby z mniejszych miejscowości, zdając sobie sprawę
z tego, że później może to zaowocować wielkimi nazwiskami.
Wystarczy przypomnieć, że województwo lubuskie w ostatnim
czasie wydało tak wybitnych siatkarzy, jak choćby Sebastian
Świderski, Dawid Murek czy Łukasz Żygadło. Mam nadzieję, że
współpraca przyniesie obopólną korzyść – zaznacza Tomasz
Struk. Obok podpisania porozumienia w ostatnim czasie została
podjęta jeszcze jedna niezwykle ważna decyzja: dawni rywale zza
miedzy, Tęcza i Volley, postanowili podjąć współpracę i połączyć

siły. To szansa na stworzenie teamu, który może w przyszłości
realnie zawalczyć o najwyższe cele w rozgrywkach ogólnopolskich. Obie drużyny stanowią lubuską czołówkę, jednak wciąż nie
mogą w pełni zaistnieć w krajowej elicie. – Obie drużyny osiągają
świetne wyniki na szczeblu wojewódzkim, jednak trudno jest
im rywalizować jak równy z równym z największymi ośrodkami
w Polsce. Ta współpraca jest szansą na realne zaistnienie na
szczeblach krajowych – podkreśla Grzegorz Garczyński. Obie
drużyny pod wspólnym szyldem Tęcza-Volley mają już za sobą
pierwsze mecze sparingowe.

KOMUNIKAT

Przypominamy, iż każdą zmianę (np. zgony, urodzenia) dotyczącą ilości osób zamieszkałych na nieruchomości należy
zgłosić w ciągu 14 dni składając nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
do Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim ul. Parkowa 1.
Zgodnie z nowo obowiązującymi przepisami w przypadku złożenia korekty lub nowej deklaracji zmniejszającej
wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, nie stwierdza się nadpłaty w tej
opłacie za miesiące, w których usługa odbierania odpadów komunalnych była świadczona.
Jednocześnie informujemy, że Straż Miejska ma prawo kontroli w przypadku wątpliwości Gminy co do poprawności
danych zawartych w deklaracjach.
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Poznają i opisują Ojczyznę
Ten ogólnopolski konkurs ma długą tradycję, bowiem organizowany jest od początku lat 90-tych. Występ w nim,
a szczególnie zdobycie nagrody jest wielkim wyróżnieniem.
Mowa o Ogólnopolskim Młodzieżowym Konkursie Krajoznawczym „Poznajemy Ojcowiznę” organizowanym przez
Radę Programową do spraw Młodzieży Szkolnej Zarządu
Głównego PTTK oraz redakcję „Poznaj swój kraj”.
Głównym celem konkursu jest zachęcenie młodych ludzi do
poznawania Ziemi Ojczystej, poprzez dostrzeganie i opisywanie w ciekawy sposób obiektów krajoznawczych czy tradycji
kulturowych, a także wspomnień i wydarzeń historycznych.
Czyli tego wszystkiego, co znajduje się wokół nas - w naszym
otoczeniu, w życiu codziennym, podczas wędrówek. W kolejnej
edycji uczestniczyło szesnastu uczniów z kl. 4-6 Szkoły Podstawowej w Osiecznicy. Realizując swe projekty, samodzielnie
zbierali informacje o losach przodków, rodzinnych tradycjach,
zabytkach Osiecznicy, Czetowic, Krosna Odrzańskiego i jego
okolic. Wyznaczali trasy wycieczek rowerowych, przygotowywali
dokumentację fotograficzną, przeprowadzali wywiady, uważnie
selekcjonowali zgromadzone materiały. W swych zmaganiach
bardzo wspierani byli przez rodziców oraz opiekunkę projektu
- nauczycielkę historii Beatę Iskrę. Efekt tych wspólnych działań zwieńczony został sukcesem. Na etap powiatowy wysłano
12 prac, w tym 9 indywidualnych i 3 grupowe. Aż cztery z nich
zdobyły tytuł laureata wojewódzkiego, a jedna reprezentowała
nasz lubuski region w etapie centralnym.

»»
»»

Wiktoria Szafrańska (kl.4) – Wesela moich przodków
Hanna Wywrocka (kl.4) – Zwyczaje wielkanocne w domach
moich dziadków
W etapie powiatowym wyróżniono piątoklasistki:
»» Martynę Chwalisz - Tradycje trzypokoleniowe
»» Oliwię Chudyk - Moja kochana rodzinka
»» Karolinę Rentel - Moja rodzina – moja historia
»» Dominikę Sawko - Kościół i młyn jako obiekty zabytkowe
w Czetowicach
»» Oliwię Zajmę - Z pamiętnika wnuczki sołtysa
Tytuł laureata etapu powiatowego otrzymali:
»» Roksana Sawicka, Barbara Wróbel (kl.4) – Ścieżka rowerowa
z Osiecznicy nad jezioro Moczydło
»» Michał Gwiazdowski, Michał Grydziuszko, Dominik Sawicki
(kl.6) – Osiecznica i okolice
Tytułem finalisty etapu powiatowego uhonorowano:
»» Dominika Rapacewicza (kl.4) - Szlaki turystyczne moich
okolic
Uczestnikom konkursu – młodym miłośnikom regionu serdecznie gratulujemy!

Laureatkami etapu wojewódzkiego zostały:
»» Wiktoria Samulska (kl.5) „Swoje chwalimy, swoje znamy –
okolice Cybinki na rowerze” Praca ta zakwalifikowała się
do etapu centralnego
»» Karolina Barszczowska, Natalia Olesiak (kl.5) - Osiecznica
w obiektywie

SISMS – bądź na bieżąco
Gmina Krosno Odrzańskie stawia na bezpośredni kontakt
z mieszkańcami, także w sferze informacyjnej. Nowa strona
internetowa czy profil na facebooku to tylko niektóre dostępne media. Od kilku lat najświeższe informacje dotyczące
wydarzeń w gminie możemy otrzymywać także na nasze
telefony komórkowe i smartfony za sprawą Samorządowego
Informatora SMS.

wanych przez Gminę, przede wszystkim Rybobrania – wyjaśnia
Grzegorz Garczyński, zastępca burmistrza Krosna Odrzańskiego.
– Wśród komunikatów znalazł się także harmonogram rejsów
naszego statku wycieczkowego Zefir, ale także szczegóły innych
ważnych przedsięwzięć – dodaje. Drogą SMS-ową lub poprzez
wiadomości typu SMS Cloud przekazywane są także najważniejsze informacje dotyczące możliwych zagrożeń w postaci wichur
czy powodzi, ale także usług lekarskich lub zmian w rozkładzie
jazdy autobusów. Ogółem, dzięki platformie zawsze będziemy
na bieżąco. – Spotykamy się przede wszystkim z ciepłym przyjęciem informacji, które mieszkańcy od nas otrzymują. Platforma
znacznie ułatwia bowiem bezpośredni kontakt. W związku
z wieloma pozytywnymi opiniami zakładam, że mieszkańcy są
zadowoleni – podkreśla Grzegorz Garczyński.
Aby zarejestrować się w platformie wystarczy wysłać
SMS o treści Tak.fkr06 pod numer 661 000 112.

– Każda wiadomość, którą my, jako Urząd Miasta, wysyłamy,
dociera do osób zapisanych w platformie SMS-owej. Przez ostatni
rok wysyłaliśmy głównie informacje na temat imprez organizo-
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Jest to podstawowy kod dla całej gminy. Poszczególny wykaz
kodów dla konkretnych usług oraz obszarów jest dostępny na
stronie Urzędu Miasta. Koszt SMS-a jest zgodny z cennikiem
właściwego operatora sieci telefonii komórkowej.
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Krośnieńscy sportowcy ponownie w czołówce
Rekordy życiowe, miejsca w pierwszej dziesiątce, doskonały
występ biorąc pod uwagę lubuskie zespoły – krośnieńskie
biegaczki Mistrzostwa Polski LZS mogą zaliczyć do udanych.
W trakcie drugiego weekendu czerwca w Słubicach odbyły
się Mistrzostwa Polski LZS. To jednak nie jedyne sukcesy
naszych młodych sportowców w ostatnim czasie.
LKS Lubusz Słubice uplasował się na 26. miejscu w kraju i jest to
bardzo dobry wynik biorąc pod uwagę, że rywalizowało ze sobą
98 drużyn. Wygrała ekipa KS Podlasie Białystok.
Anna Tarczewska zanotowała dobry występ na dystansie 400
metrów przez płotki. Wśród juniorek młodszych zajęła siódme
miejsce. Jej czas to 68.48. Trener Krzysztof Wesołek cieszy się
z jej formy, tym bardziej, że jest to rekord życiowy zawodniczki.
Poprawiła go o ponad 2,5 sekundy. W tym biegu była też najlepszą reprezentantką województwa lubuskiego. Dobrze pobiegła
również Anna Szopna, która na 100 metrów również uzyskała
najlepszy osobisty wynik (13.77). Sztafeta 4x400m w składzie:
Anna Tarczewska, Weronika Brusiło, Dorota Nawój i Anna Szopna,
którą trenuje także Krzysztof Wesołek zajęła dziewiąte miejsce.
Patrząc z punktu widzenia lubuskich zespołów - LKS Lubusz

Słubice zajął drugie miejsce na 16 klubów. Zawodnicy ze Słubic
zdobyli trzy złote medale – Szymon Karasiewicz w biegu na 1500
oraz 800m, a także dyskobolka Aleksandra Małysz.
W Słubicach odbyły się także Mistrzostwa Województwa Młodzików. Kolejne zawody i kolejne sukcesy naszych lekkoatletów!
Antoni Plichta zdobył dwa złote medale – w biegu na 100 m
(czas 11.34) oraz w skoku w dal (6.02). Antek pobił tym samym
swoje dotychczasowe rekordy zyciowie, a jego wyniki należą do
jednych z najlepszych w całym kraju. Srebrne medale wywalczyli
z kolei Filip Rudnicki (skok w dal, 5.69) oraz Przemysław Żarski
(bieg na 300 m, 39.81).
Ogromny sukces osiągnęli także nasi młodzi siatkarze. Zawodnicy
Siatkarskiego Klubu Sportowego Tęcza Krosno Odrzańskie: Wojciech i Krzysztof Zalewscy znowu okazali się bezkonkurencyjni
i w Nowej Soli wywalczyli Mistrzostwo Województwa Lubuskiego w Siatkówce Plażowej Kadetów. Wcześniej zajęli 3. miejsce
w kategorii juniorów. Tym samym popularne „Miśki” wywalczyły
awans do półfinału Mistrzostw Polski. Pierwsze miejsce daje im
prawo rozstawienia. Przypomnijmy, w ubiegłym roku bracia
Zalewscy zajęli IV miejsce w Polsce.
Gratulujemy.

„Nigdy więcej okręgówki!”. Tęcza wraca do IV ligi
Wielkie serce do gry, zaangażowanie, ambicja i walka do
samego końca – po tegorocznych rozgrywkach te cechy
z pewnością powinny zostać na stałe wpisane w klubowy
herb krośnieńskiej Tęczy. Nasi piłkarze po dwóch latach
w pięknym stylu awansowali do IV ligi do końca utrzymując
się na pozycji lidera.
Na ten sukces czekali wszyscy: piłkarze, kierownictwo, ale przede
wszystkim kibice. Zespół stworzony z wychowanków i prowadzony przez trenera Macieja Kulikowskiego nie zawiódł i od nowego
sezonu ponownie zagra w IV lidze. – Ogromnie się cieszymy, że
osiągnęliśmy cel, który przyświecał nam od samego początku.
Patrząc na statystyki i miejsce w tabeli ten sezon bez wątpienia
można uznać za bardzo udany. Mnóstwo zdobytych bramek,
niewiele straconych, tytuł najlepszego strzelca dla Tomka Urbańskiego, brak porażki na
własnym stadionie. To wszystko sprawia,
że jesteśmy bardzo szczęśliwi – podkreśla
Maciej Kulikowski. Wyników tych nie byłoby
jednak bez odpowiedniego przygotowania,
ale i nastawienia. Można powiedzieć, że wola
walki jest wpisana w DNA piłkarzy Tęczy. –
W zespole przez cały czas panowała bardzo
dobra atmosfera, a to także przekłada się na
wyniki. Odpowiednie nastawienie jest jak
wiadomo jednym z najważniejszych aspektów

– zaznacza trener. Tym bardziej, że Tęcza spisywała się świetnie
na kilku frontach. Oprócz doskonałych wyników w rozgrywkach
ligowych, notowała także sukcesy w Pucharze Polski na szczeblu wojewódzkim, zostawiając w tyle m.in. Formację Port 2000
Mostki, lidera III ligi. Dopiero w półfinale mocniejszy okazał się
gorzowski Stilon, choć bramkę wypracował w ostatnich minutach
spotkania. To doskonały prognostyk przed powrotem Tęczy do
IV ligi. – Budujemy te drużynę od 2012 roku, obecnie grają w niej
sami wychowankowie. W tych młodych chłopakach drzemie
naprawdę ogromny potencjał. Wierzę, że świetnie Poradzą sobie
w IV lidze, są głodni kolejnych sukcesów – podkreśla Grzegorz
Walczak, prezes MKS Tęcza Krosno Odrzańskie. Piłkarzom Tęczy serdecznie gratulujemy awansu i już teraz zachęcamy do
śledzenia ich poczynań. Tym razem już w IV lidze.
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Wakacje w mieście (i nie tylko)

W okresie wakacyjnym Centrum Artystyczno-Kulturalne „Zamek” oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krośnie Odrzańskim zapraszają najmłodszych mieszkańców gminy na zajęcia, które zostaną poprowadzone
na osiedlach lub placach w miejscowościach wiejskich, czyli tam, gdzie dzieci najczęściej spędzają swój wolny
czas. W każdy wtorek, w różnych miejscach gminy, zajęcia artystyczne przygotuje CAK Zamek, zaś w czwartki
na zajęcia sportowo-rekreacyjne zaprosi OSiR. Początek zajęć o godzinie 10.00.
CAK Zamek

Realizator

Miejsce

OSiR

7 lipca - wtorek

9 lipca - czwartek

Plac zabaw – ulica Grobla

14 lipca - wtorek

16 lipca - czwartek

Plac zabaw – ulica Matejki

21 lipca - wtorek

23 lipca - czwartek

Plac przy Świetlicy – Osiecznica

28 lipca - wtorek

30 lipca - czwartek

Plac zabaw – ulica Kopernika / boiska przy Hali
Sportowo- Widowiskowej

4 sierpnia - wtorek

6 sierpnia - czwartek

Boisko – Czarnowo

11 sierpnia - wtorek 13 sierpnia - czwartek Plac zabaw – ulica Metalowców
18 sierpnia - wtorek 20 sierpnia - czwartek Plac przy Świetlicy – Łochowice
25 sierpnia - wtorek 27 sierpnia - czwartek Plac zabaw – Park Tysiąclecia
Już teraz zapraszamy także na Dożynki Gminne, które odbędą się w II połowie sierpnia w Osiecznicy.

