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RYBOBRANIE 2016

za nami

Rybobranie pełne atrakcji i gwiazd.
Krosno Odrzańskie w czołówce krajowej.
Koniec ze śmieciowym zamieszaniem?
Sukces Mariana Kopczyńskiego z Radnicy i Ewy Klepczyńskiej
z Gostchorza.
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sport

Najlepsi z najlepszych

wydarzenia

Nie od dziś wiadomo, że Krosno Odrzańskie może się pochwalić, zdolnymi i utalentowanymi uczniami. Osiągają oni
zarówno doskonałe wyniki w nauce, ale także w sporcie,
reprezentując Gminę nie tylko na arenie wojewódzkiej, ale
i krajowej. 61 uczniów – najlepszych z najlepszych – otrzymało stypendia burmistrza w wysokości kilkuset złotych
za osiągnięcia w II semestrze roku szkolnego 2015/2016.

Wojciechowicz (5,45), Bartłomiej Warzecha (5,45), Jan Jasik
(5,45), Igor Korzeń (5,45), Maja Tomkiewicz (5,45), Maja Olgrzymek (5,45), Małgorzata Wojtyra (5,45), Konrad Konopski (5,45),
Franciszek Kaźmierak (5,44), Katarzyna Kaczoruk (5,44), Karol
Jabłoński (5,44), Maria Jóźwiak (5,44), Karolina Dunajska (5,43),
Dawid Tokarski (5,41), Zuzanna Sakowicz (5,40), Oliwia Sowisło
(5,40), Joanna Michalska (5,40), Anita Skorupska (5,33), Oliwia

Uczniowie, którzy otrzymali nagrody Burmistrza za wysokie
wyniki w nauce i sporcie za rok szkolny 2015/2016 to:

Jakubowska (5,33), Matuesz Ejsmont (5,27), Iwona Wlazło (5,27),
Maja Nosewicz (5,22), Michał Gwiazdowski (5,20), Szymon Banach
(5,20), Michał Górski (5,20).

Błażej Basaj (6,00), Hanna Samulska (5,91), Martyna Sosnowska
(5,90), Wiktoria Szafrańska (5,90), Barbara Wróbel (5,90), Igor
Lisowski (5,82), Julia Dąbrowska (5,82), Wiktoria Sosnowska
(5,82), Zuzanna Brysz (5,80), Julia Cyganiak (5,75), Inga Karaś
(5,73), Karolina Rentel (5,72), Klaudiusz Dankowski (5,70), Maja
Weretko (5,64), Milena Adamowicz (5,64), Jakub Dąbrowski
(5,64), Kamila Dunajska (5,64), Aleksandra Gaczyńska (5,64),
Natalia Bielewicz (5,64), Wiktoria Samulska (5,63), Julia Struk
(5,56), Nicola Machcińska (5,56), Ihnat Astrovka (5,55), Adrian
Kasperski (5,55), Julia Frencel (5,54), Malwina Kudełka (5,54),
Agata Krych (5,53), Maksymilian Serbinowski (5,50), Jan Romanek (5,50), Piotr Wieczorek (5,50), Gabriela Jachacz (5,50),
Aleksandra Pawłowska (5,45), Kamila Kuciewicz (5,45), Monika
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Nagrody Burmistrza za sukcesy sportowe otrzymali:
Aleksandra Jodłowska (Srebrna Medalistka w Wojewódzkiej Olimpiadzie Sportowej w Lekkoatletyce), Antoni Plichta
(Złoty Medalista Polski w biegu na 100 m, Srebrny Medalista
Polski w biegu na 200 m, Mistrz Polski w sześcioboju, Złoty Medalista w rzucie oszczepem oraz biegach na 100 m
i 200 m w Lubuskiej Olimpiadzie Młodzieży) oraz Karolina Przybylska (I miejsce w Mistrzostwach Powiatu Krośnieńskiego
w lekkoatletyce dziewcząt, I miejsce w Finale Wojewódzkim
w Lekkoatletyce za pchnięcie kulą)
Gratulujemy!
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Szanowni Państwo,

Spis treści:

Krosno Odrzańskie jeszcze żyje Rybobraniem. I oczywiście
Mistrzostwami Europy w Piłce Nożnej. Zaczynając od komentarza o trzecim weekendzie czerwca, trzeba przyznać,
że organizatorzy stanęli na wysokości zadania i przygotowali
wiele atrakcji, które wypełniały imprezowe dni w sposób
przemyślany i atrakcyjny dla odwiedzających krośnieński
port. Przygotowane punkty programu, zarówno dla dzieci,
młodzieży jak i dorosłych, bez wątpienia mogły się podobać.
Co prawda „jeszcze się taki nie narodził, który by wszystkim
dogodził”, jednak sądząc po komentarzach mieszkańców
i gości – Rybobranie się udało. Powiedzą to także fani ryb
i kulinariów, jak również osoby zachwycone koncertem
Haliny Frąckowiak i tysiące, które śpiewały razem z Lady
Pank największe przeboje zespołu. Wielkim hitem, którego
nie było widać z portu, było także wesołe miasteczko, a dokładniej dmuchane kule na wodzie, do których ustawiała
się długa kolejki dzieci spragnionych „przewracanych”
wrażeń. A przechodząc do mistrzostw – białoczerwone flagi
z napisem Krosno Odrzańskie widoczne w Marsylii chwytają
za serce podobnie jak zwycięstwa drużyny.
W tym numerze Mostu nie możemy pominąć tematów
związanych z sukcesami mieszkańców, a dokładniej sołtysów. Marian Kopczyński i Ewa Klepczyńska mogą być
dumni – z jakiego powodu? Zapraszam do lektury. Sama
Gmina z burmistrzem na czele także ma kolejny laur na
koncie – Perłę Dziennika Gazeta Prawna.
Nie zapominamy także o mundurowych – szczególnie,
że w Krośnie Odrzańskim miało miejsce ważne wydarzenie
– przysięga NSR.
Przed nami urlopy i wakacje. Wykorzystajcie ten czas
na relaks.
Redaktor Naczelny

Najlepsi z najlepszych
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Powstanie Zespół Szkół
25 maja podczas XXI sesji Rady Miejskiej Radni jednogłośnie przyjęli uchwałę o utworzeniu Zespołu Szkół w Krośnie
Odrzańskim. Utworzą go Szkoła Podstawowa nr 3 oraz krośnieńskie Gimnazjum. Obie jednostki pozostaną jednak autonomiczne, w placówkach obligatoryjnie będą działały rady rodziców. W lipcu zostanie rozstrzygnięty
konkurs na dyrektora Zespołu Szkół, 1 września, wraz z początkiem roku szkolnego, prace
rozpocznie zaś zespół pedagogiczny.
O utworzeniu Zespołu Szkół zadecydowało wiele czynników. Jak podkreśla Barbara
Groncik, naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu, głównym argumentem jest bliskość budynków, które na dodatek są połączone. Poza
tym od lat w obu placówkach notuje się systematyczny spadek
liczby uczniów ze względu na niż demograficzny. Kolejnym argumentem, przemawiającym za utworzeniem Zespołu jest fakt,
iż zdecydowana większość uczniów SP3 kontynuuje dalszą naukę
w Gimnazjum. Pedagogom umożliwiona będzie zatem ciągłość
nauczania. Uczniowie korzystają także z tej samej Hali Sportowo-Widowiskowej, biblioteki czy stołówki.
Wydawca:
Gmina Krosno Odrzańskie
ul. Parkowa 1,
66-600 Krosno Odrzańskie
tel.: 68 41 09 700
Redakcja:
Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
ul. Parkowa 1
66-600 Krosno Odrzańskie

Kontakt: media@krosnoodrzanskie.pl
Redakcja: Sławomir Pawlak - Redaktor Naczelny
Damian Łobacz - Dziennikarz
Zdjęcia:

Michał Ciesielczyk, Tomasz Browarczyk
archiwum Urzędu Miasta w Krośnie
Odrzańskim

Skład:

Adam Sobolewski

Druk:

Fabryka Reklamy SANDMEDIA
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Rybobranie hitem eksportowym Krosna
O tym, że tegoroczne Rybobranie aspiruje do miana jednej
z najlepszych imprez plenerowych województwa lubuskiego
wiedzieliśmy od dawna. Tym bardziej rosły oczekiwania wobec organizatorów, którzy… stanęli na wysokości zadania.
Rybobranie już jest imprezą, bez której lubuski kalendarz
imprez nie może się obyć.
Program naszpikowany był wieloma atrakcjami. Począwszy od
kulinarnych „fajerwerków” Roberta Makłowicza, poprzez Paradę Rybobraniową, konkursy, koncert zespołu Loka czy występ
Haliny Frąckowiak, skończywszy na show Lady Pank. „Modlitwy
o pogodę” dały rezultat w postaci słońca, które tylko chwilami
było przysłaniane przez chmury.
Rybobranie rozpoczął barwny korowód ulicami miasta. Ponad
500 osób przebranych w różnorodne, kolorowe stroje przeszło
od Gimnazjum do portu, robiąc przy tym mnóstwo pozytywnego
„hałasu”. Furorę robił burmistrz Marek Cebula przebrany za pirata, z którym fotografowanie się było obowiązkowym punktem i
wielką frajdą zarówno dla dorosłych, jak i dzieci.
Rybobranie jest coraz lepsze – twardymi dowodami na potwierdzenie tej tezy są wystawcy, którzy w tym roku licznie zjechali
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z różnych stron województwa, a nawet kraju. „Biznes jest tam,
gdzie dzieje się coś ciekawego, dlatego tu jesteśmy” – zdradził
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okiem mistrza były gratką zarówno dla kucharzy zawodowych,
jak i amatorów. A spragnieni wiedzy na temat win popłynęli
w rejs Zefirem, podczas którego Robert Makłowicz zdradzał
tajniki przygotowania i degustacji win „znad rzek”. Ten kulinarny znawca jest już twarzą Rybobrania, która ściąga do Krosna
Odrzańskiego wielu fanów.
Zwracajcie uwagę na regionalne potrawy, których w Lubuskiem
nie brakuje – nawoływał, dodając, że karp za rzadko gości na
naszych stołach, podobnie jak i wina i trzeba to zmieniać.
Rybobranie 2016 z roku na rok staje się coraz „lepsze”, jak wina,
o których opowiadał Robert Makłowicz. Ciekawe co wymyślą
organizatorzy za rok, skoro już teraz poprzeczka wisi bardzo
wysoko.
Oczywiście nie mogło się obyć także bez Złotej Rybki, czyli
turnieju wędkarskiego organizowanego od lat i cieszącego się
ogromną popularnością wśród wędkarzy. Ci w tym roku także
dopisali pokazując, że Krosno Odrzańskie także wędkarzami (w
tym przyjezdnymi) stoi. Burmistrz Marek Cebula podkreślał, że
współpraca z prezesem ZO PZW w Zielonej Górze, Mirosławem
Kamińskim układa się tak dobrze, że bez Złotej Rybki (organizowanej naprzemiennie z Nową Solą) już sobie Rybobrania nie
wyobraża.
Realizacja Rybobrania w tak okazałej formule była możliwa
dzięki sponsorom. Byli to Homanit Krosno Odrzańskie Sp. z o.o.,
Kromet Grupa Dora Metal, Nadleśnictwo Bytnica, Nadleśnictwo
Krosno, Nadleśnictwo Brzózka, Polset Meble Tapicerowane,
Tercet, Kabet, Nordis, Bank Spółdzielczy w Krośnie Odrzańskim,
Eurovia i firma Pana Rajmunda Szewciwa.

Odrzańskiego
jeden z kupców. Rybobraniowych gości zaskakiwał widok „miasteczka”, które zostało utworzone w porcie. To już nie są chaotycznie rozstawione stragany, jest już co pooglądać nie tylko na
scenie – mówili. Możliwość skosztowania ryb, kupienia żywych,
do tego gotowanie z Robertem Makłowiczem – Rybobranie „rybą
stoi” bez dwóch zdań.
Program Rybobrania gwarantował
ciągłość interesujących wydarzeń,
których ukoronowaniem były koncerty – w sobotę zespołu LOKA,
natomiast w niedzielę Haliny Frąckowiak oraz Lady Pank.
Jak zwykle showman – Robert
Makłowicz pokazał, że ma wielki
talent do porywania publiczności.
Najpierw pogadanki o gotowaniu
i prezentacja książki wraz z barwnymi opowieściami, potem pokaz
gotowania udowadniający, że jego
umiejętności są na wysokim poziomie. Warsztaty kulinarne pod

#

Rybobranie jest jednym
z elementów promocji Gminy.
Do Krosna Odrzańskiego warto
przyjeżdżać, a aktywność mieszkańców zasługuje na podziw –
mówi burmistrz Marek Cebula
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Loteria wielkich emocji
w której możliwość wygrania atrakcyjnych nagród wywołuje
wypieki na twarzach rozemocjonowanych właścicieli losów.

Jeżeli Rybobranie to i… „ruletka emocji”. Święto Krosna
Odrzańskiego nie może się już odbyć bez Wielkiej Loterii,

Trzymane w drżących dłoniach kupony, wpatrzone w losującą
„sierotkę” oczy, przyspieszone tętno podczas odczytywania
numerów i jęk zawodu setek osób oraz radość tej jednej – tak
można w skrócie opisać to, co działo się w niedzielne popołudnie
przed rybobraniową sceną.
Wartość wszystkich nagród wyniosła ponad 12 tysięcy złotych,
przy czym główną był bon na dowolne zakupy o wartości 5000 zł.
Druga nagroda była nie mniej atrakcyjna, dla wielu osób nawet
wymarzona – był to iPhone 5S. Kolejne nagrody to rowery, zaproszenia na romantyczne pakiety w hotelu, kupony podarunkowe,
smartwatch’e. Kupić można było dowolną liczbę losów zwiększając tym samym szansę na wygraną – i tak większość zwycięzców
zrobiła. Nagrodę główną, czyli bon o wartości 5000 zl wygrała
Irena Smórawińska, której gratulujemy.

#

Już myślimy o przyszłorocznym
Rybobraniu – zdradza burmistrz
Marek Cebula i zaznacza,
że będzie nie mniej „wystrzałowe”
niż tegoroczne fajerwerki i gwiazdy
razem wzięte

„Podziel się kulturą”. Znamy zwycięskie projekty!
Centrum Artystyczno-Kulturalne „Zamek” w Krośnie
Odrzańskim zostało beneficjentem prestiżowego programu
Narodowego Centrum Kultury „Dom Kultury + Inicjatywy
Lokalne”. Projekt CAK pod nazwą „Podziel się kulturą” został wyłoniony w drodze konkursu jako jeden z 50 w Polsce.
– Program ten ma na celu diagnozę społeczności lokalnej
pod kątem działań i inicjatyw kulturalnych i co za tym idzie,
budowanie trwałych relacji ośrodka kultury ze społecznością, a następnie realizację tych inicjatyw – wyjaśnia Tomasz
Miechowicz - Dyrektor CAK ZAMEK.
W ramach programu Centrum otrzymało dofinansowanie w wysokości 8000 złotych na badanie inicjatyw kulturalnych mieszkańców gminy Krosno Odrzańskie. W drugiej części projektu
części zadania to krośnianie mogą wydać ze środków NCK od
3 do 7 tys. złotych na swoje kulturalne pomysły. Łączna pula
środków na ten cel to 22 000 złotych.
W połowie czerwca w Zamku Piastowskim odbyło się głosowanie
z udziałem wszystkich wnioskodawców. W ten sposób wyłoniono 5 inicjatyw, które otrzymają dofinansowanie. Oficjalnie
poznaliśmy ich podczas rybobraniowej soboty.
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Zwycięskie projekty to:
-- „Rockowe zakończenie wakacji”,
-- „Utalentowane Krosno Odrzańskie”
-- „Musicalowe wariacje”
-- „Odra Gaming E – Sport Cup 2016”
-- „W poszukiwaniu Klabunda. Krośnieńska gra miejska”.
Projekty będą realizowane od 15 sierpnia.
Gratulujemy!

`
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RYBKOBRANIOWEJ

Tego dnia pogoda i humory nie mogły nie dopisać. Podczas
rybkobraniowego Dnia Dziecka nie było mowy ani o deszczu,
ani tym bardziej nudzie. Przygotowano moc atrakcji, które
znalazły uznanie zarówno wśród najmłodszych, jak i ich
rodziców oraz opiekunów.
Dmuchańce, stoiska z animacjami i warsztatami artystycznymi
dla dzieci w różnym wieku, stoiska gastronomiczne oraz przegląd
artystyczny dzieci i młodzieży, podczas którego zaprezentowali
się młodzi mieszkańcy gminy Krosno Odrzańskie – od przedszkolaków po nastolatków – to z pewnością mogło się podobać.
Na scenie nie zabrakło również występów tanecznych. Swoje
punkty mieli także m.in. Centrum Artystyczno-Kulturalne „Zamek”, krośnieńscy Policjanci, przedstawiciele Krośnieńskiego
Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej
Nasi milusińscy mogli liczyć na moc atrakcji. Przejażdżka motocyklem z Moto Forum Krosno Odrzańskie, warsztaty plastyczne
czy pieczenie babeczek według własnego pomysłu cieszyły się
ogromnym zainteresowaniem.
W niedzielę 5 czerwca odbyło się zaś pasowanie na małych
obywateli Krosna Odrzańskiego. Uroczystość odbyła się w Centrum Artystyczno-Kulturalnym „Zamek”. Nie zabrakło także
elementów rozrywkowych. Wszystkie dzieci wspólnie recytowały wiersz oraz śpiewały piosenkę. Niedziela to także atrakcje
sportowe. Na stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji odbył się
bowiem II finał makroregionu VI edycji Orlik Volleymania 2016.
Sześć najlepszych drużyn uzyskało prawo gry w Ogólnopolskim
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Finale Orlik Volleymania, który w dniach 20-22 czerwca został
rozegrany w Kaliszu. Współorganizatorami Rybkobrania byli:
Zespół Szkół Specjalnych, Komenda Powiatowa Policji,
KPWK Sp. z o.o., Oddział Wojskowy PTTK, Fundacja Feniks,
WTZ, Hotel Odra, OHP, PKS Zielona Góra, MKS Tęcza,
Krośnieńskie Stowarzyszenie Gier Umysłowych, 5. Kresowy
Batalion Saperów, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, Football
Academy.

Flis Odrzański oraz
koncert charytatywny
dla Tosi Piechockiej
3 lipca, Gostchorze
(godz. 13.00)

,
Turniej Rycerski
.pl
www.cak-zamek
Bieg „
17-18 września,
Krośni
e
ń
s
k
a Krosno Odrzańskie
Dziesią
tka”,
28 sie
Krosno rpnia,
Odrzań
skie
Rejsy Zefirem
z Krosna
Odrzańskiego
Od 28 do 31 lipca
Święto Karpia
22 do 28 sierpnia
Od
13 sierpnia,
7,18, 30 września
16,1
Osiecznica
1,2,28-31 października
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zachwyciło tłumy.
35 lat historii rocka
Na ten koncert czekaliśmy od dawna. Zespół prowadzony
przez Janusza Panasewicza i Jana Borysewicza miał być największą gwiazdą tegorocznej edycji Rybobrania. Niedzielny
koncert udowodnił, że w pełni na to miano zasłużył, a mimo
35-lat na polskiej scenie z pewnością daleko mu do miana
„dinozaurów rocka”.
„Kryzysowa narzeczona”, „Mniej niż zero”, „Sztuka latania” czy
„Zawsze tam gdzie ty” to tylko niektóre z najbardziej znanych
przebojów grupy założonej w 1981
roku. Przez kolejne lata zespół
wydał 17 albumów studyjnych, 5
płyt live, zagrał tysiące koncertów
i zyskał tytuł jednej z ikon polskiej
sceny muzycznej. Mimo tak pokaźnego dorobku zespół Lady Pank
z pewnością nie wybiera się jeszcze
na muzyczną emeryturę, tym bardziej, że ich nieśmiertelne przeboje
nucą kolejne pokolenia fanów. Tak
było również podczas Rybobrania.
Skąd Lady Pank, mimo aż 35-lat
działalności wciąż czerpie energię,
którą emanuje podczas koncertów.
Tuż przed koncertem rąbka tajemnicy w rozmowie z Krośnieńską
TV wyjawił gitarzysta grupy, Jan
Borysewicz. Jak mówi, siłę daje
im przede wszystkim muzyka oraz
fani zespołu. Sam podkreśla, że
obecnie jest w doskonałej formie
kompozytorskiej, czego dowodem
można być choćby najnowszy album zespołu zatytułowany „Miłość
i władza”. To z niego pochodzi singiel „Miłość”, który także usłyszeliśmy podczas koncertu. Krośnieński
występ, jak na 35-lecie, był jednak
swoistą wiązanką największych
szlagierów grupy. A tych przecież
w repertuarze mają mnóstwo.
Jan Borysewicz był zachwycony atmosferą panującą podczas
Rybobrania, a także lokalizacją
sceny. Jak mówił, bliskość rzeki
Odry oraz obecność Zefira były
bardzo klimatyczne.
Ogromne wrażenie mogła także
zrobić frekwencja. Mimo deszczu
jeszcze przed godz. 21:00 pod sceną
zbierały się tłumy. Morze ludzi czekało na występ rockowej legendy.
Chwilę później rozbrzmiały pierw-

sze dźwięki, a widzowie śpiewali wraz z zespołem. Lady Pank
popisało się świetną formą sceniczną. Gitara Jana Borysewicza,
będąca wizytówką zespołu, czarowała brzmieniem, sekcja rytmiczna parła do przodu, niczym dobrze naoliwiona maszyna,
zaś Jan Panasewicz raz za razem pokazywał energię i charyzmę
jak za dawnych dobrych lat.
Ten koncert był prawdziwym świętem zarówno samego Lady
Pank, jak i wszystkich mieszkańców. Takie występy pamięta się
latami. Żywa rockowa legenda udowodniła, nad Odrą że nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa na polskiej scenie muzycznej.
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Hacliknoawiak
Frą ła publiczność

oczarowa
Rybobraniowa niedziela
od początku
zapowiadała się, jako wyjątkowe spotkanie z żywymi legendami polskiej sceny
muzycznej. Bez wątpienia należy do nich
Halina Frąckowiak, która tego dnia przypomniała krośnieńskiej publiczności swoje
największe szlagiery. A tych w jej dorobku
nie brakuje. „Bądź gotowy dziś do drogi”,
„Pogoda dla bogaczy”, „Napisz, proszę”
czy „Papierowy księżyc”, to tylko kilka
z nich, które artystka wykonała w niedzielne popołudnie.
Halina Frąckowiak swoim koncertem zaczarowała krośnieńską publiczność. W każdym
utworze zachwycała swoim przepięknym
wokalem, a tłum pod sceną odwdzięczył się
jej gorącym przyjęciem. Wszyscy, bez wyjątku, oklaskiwali kolejne piosenki rozbrzmiewające w krośnieńskim porcie. Publiczność
była zachwycona, domagając się kolejnych
bisów. Zachwytu nie kryła także sama Halina
Frąckowiak, co przyznała tuż po koncercie.
Odbierając bukiet kwiatów z rąk burmistrza
Marka Cebuli, nie kryła wzruszenia. W rozmowie z Krośnieńską TV podkreśliła, że dla
takich występów i tak entuzjastycznego przyjęcia publiczności warto dawać z siebie jak
najwięcej.
Ten wspaniały, przepiękny występ udowodnił, że muzyka łączy pokolenia. Zresztą Halina Frąckowiak ma w swoim dorobku wiele
utworów, które na przestrzeni lat ponownie
wykonywała z młodymi artystami. Warto przypomnieć m.in. nową wersję utworu „Papierowy księżyc”, który kilka lat nagrała w nowej
wersji z poznańskim zespołem Muchy.
Dla artystki nie była to pierwsza wizyta w Krośnie Odrzańskim. Przypomina, że miała już
przyjemność zaśpiewać dla krośnieńskiej publiczności dokładnie 20 lat temu. Zapewnia, że
wówczas również cieszyła się wspaniały przyjęciem, jednak koncert podczas Rybobrania
był dla niej szczególnym wydarzeniem.
Cała rozmowa z Haliną Frąckowiak na kanale
YouTube Krośnieńskiej TV.
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„W mundurze trzeba się urodzić”. Przysięga NSR
Służba ojczyźnie, odwaga, honor, odpowiedzialność – te
słowa najczęściej padały na początku czerwca w piątkowe
przedpołudnie na placu św. Jadwigi Śląskiej. Tego dnia
odbyła się uroczysta przysięga elewów Narodowych Sił Rezerwy. Wydarzenie było szczególne zarówno dla żołnierzy,
ich rodzin, jak i całego Krosna Odrzańskiego. Szczyciło się
bowiem rangą wojewódzką.

- Krosno Odrzańskie jest miastem garnizonowym od setek lat.
To tutaj w pobliżu krośnieńskiego rynku stacjonowały wojska
Bolesława Chrobrego. To tutaj Henryk Brodaty wybudował Zamek Piastowski. To tutaj funkcjonowały oddziały pruskie, a po
II wojnie światowej gościło wielu żołnierzy Wojska Polskiego.
Dziś mamy 5. Kresowy Batalion Saperów – mówił burmistrza
Marek Cebula podczas uroczystości.
Dziś zaprzysiężeni będą kontynuować tę chlubną tradycję stojąc na straży bezpieczeństwa ojczyzny i obywateli. – Nie trzeba
chyba przypominać, czym dla żołnierza są słowa roty przysięgi
wojskowej. Ślubowanie to z pewnością niezwykle doniosłe
wydarzenie, zarówno dla żołnierzy jak i ich rodzin. Ma ona także
wymiar szczególny ze względu na obecne wydarzenia m.in. wielkie
manewry w ramach ćwiczeń pk. Anakonda – podkreśla gen. Jarosław Mika, dowódca 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej.
Przysięga to jednocześnie symboliczne otwarcie nowego rozdziału, na który decyduje się coraz większa liczba młodych osób.
Część z nich będzie służyć na rzecz krośnieńskiego garnizonu.
Uroczystość miała niezwykle podniosły charakter. Zaprzysiężonych elewów przed dalszą służbą pobłogosławił
ks. Kapelan
inicjatywy
Edward Olech.
Podczas uroczystości za wyniki w szkoleniu i dyscyplinie w I etapie
szkolenia przygotowawczego dowódcy poszczególnych jednostek
informacje
przyznali wyróżnienia w postaci listów gratulacyjnych
i urlopów
nagrodowych. Rodzice, szczególnie mamy, nie kryły wzruszenia.
Mówiły o ogromnej radości i dumie.
sport
Słowa roty przysięgi wojskowej wypowiedziało
łącznie 320
elewów II turnusu służby przygotowawczej do Narodowych
Sił Rezerwowych.
wydarzenia
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„www” najlepsze w kraju
Był ranking Rzeczpospolitej, wydawnictwa Wspólnota, był
także sukces w rankingu gmin województwa lubuskiego.
Tym razem Krosno Odrzańskie „błysnęło” w Warszawie
przy okazji Pereł Gazety Prawnej.

Kapituła konkursowa dziennika doceniła stronę internetową
Krosna Odrzańskiego, która pośród zgłoszonych stron samorządowych okazała się najwszechstronniejszą, najlepszą informacyjnie i łatwą w nawigacji. Nagrodę w Warszawie odbierał
burmistrz Marek Cebula, który podkreślał, że dzisiaj Internet
jest narzędziem, które ma ułatwiać mieszkańcom życie. Strona
internetowa ma takie zadanie – być „przyjazną” dla surfującego
internauty – zarówno tego, który ma duże doświadczenie, jak
i początkującego.
Nagroda Gazety Prawnej jest ukoronowaniem wielu pozytywnych
zmian zachodzących w Gminie, także na polu promocyjnym. Po
wprowadzeniu nowego logotypu strona www.krosnoodrzan-

wydarzenia

skie.pl została
zmieniona na
bardziej funkcjonalną, by
jeszcze lepiej
służyć odwiedzającym.
Rankingi i oceny działalności
krośnieńskiego samorządu
publikowane
w ciągu ostatnich dwóch, trzech
lat pozwalają na wyciąganie wniosków, że Krosno Odrzańskie mocno przyspieszyło w rozwoju i stawaniu
się nowoczesną gminą.
Z województwa lubuskiego wśród nagrodzonych był jeszcze
tylko wójt gminy Świdnica oraz prezydent Zielonej Góry.
W Gazecie Prawnej tak podsumowano wyniki rankingu:
„Należy zwrócić uwagę na ogromny potencjał drzemiący w ludziach – zarówno w liderach samorządów, jak i w mieszkańcach
gmin, którzy ich wspomagają. Wszyscy prezydenci,
burmistrzowie
inicjatywy
i wójtowie z tytułem „Perły Samorządu 2016” są przykładem, jak
można pracować na sukces swojej gminy, motywować zarówno
swoich pracowników, jak i osoby spoza urzędu, do wspólnej
informacje
pracy”(Dziennik Gazeta Prawna, 25.05.2016).
Przypominamy, że Krosno Odrzańskie dostępne jest na Facebook`u (facebook.com/krosnoodrzanskie) i portalach YouTube
sport
(krosno24.tv) oraz Twitter (twitter.com/GminaKrosnoOdrz).

Sołtys Radnicy wśród najlepszych
Gazeta Sołecka oraz Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów już po
raz XIV rozstrzygnęły konkurs na sołtysa roku. W Warszawie
w Senacie przyznano wyróżnienia 13 najbardziej aktywnym
sołtysom z całego kraju, którzy pracują na rzecz społeczności lokalnej. Za działalność w 2015 roku
został doceniony sołtys Radnicy, Marian
Kopczyński. To jednak nie jedyny wyróżniony w ostatnim czasie sołtys z terenu
gminy Krosno Odrzańskie.
Jak sam mówi, werdykt przyjął z radością,
ale także zaskoczeniem. – O wyróżnieniu
dowiedziałem się w samochodzie. Na początku nie mogłem uwierzyć, ale rozmowa
z redaktor naczelną Gazety uświadomiła mi,
że to prawda. Oczywiście, tytuł laureata to
powód do ogromnej radości – komentuje
sołtys Kopczyński.
Marian Kopczyński został zgłoszony do konkursu przez Stowarzyszenie Sołtysów Powiatu Krośnieńskiego i był jedynym laureatem
pochodzącym właśnie z naszego powiatu.
Nagroda to ukoronowanie długoletniej pracy
sołtysa. Funkcję tę pełni bowiem już od ponad 18 lat. Przez ten czas sumiennie pracował
na rzecz mieszkańców, a także samej Radni-

wydarzenia

cy. – Myślę, że nasza wspólna praca pozwoliła rozwinąć się tej
miejscowości. Wcześniej nie było ani świetlicy, remiza strażacka
była w złym stanie. Mieliśmy zaledwie dobre boisko piłkarskie.
Przez kolejne lata wiele się zaś zmieniło – przyznaje sołtys.
Dlatego też nie dziwi tak prestiżowe wyróżnienie. Jak podkreśla laureat ważna jest
efektywna współpraca z władzami gminy.
To przyznaje także Ewa Klepczyńska, sołtys
Gostchorza, która także została doceniona.
Zajęła bowiem trzecie miejsce w prestiżowym konkursie na Sołtysa Roku 2016,
zorganizowanym przez Gazetę Lubuską.
– Wspólnie działamy na rzecz naszych mieszkańców. Dzięki temu wiele udało się zmienić
na lepsze. Gostchorze jest tego przykładem.
Mamy piękną wyremontowaną świetlicę,
powstanie droga łącząca naszą miejscowość z miejscowością Chyże, rozwijamy się
także pod względem turystycznym, o czym
świadczy m.in. coroczna obecność flisaków
– wymienia Ewa Klepczyńska.
Na wszystko potrzebne są jednak nie tylko
chęci, ale także pieniądze. W gminie Krosno
Odrzańskie działania na wsiach wspierane
są poprzez m.in. fundusz sołecki.
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O. James Manjackal w Krośnie Odrzańskim
To może być jedno z ważniejszych wydarzeń 2016 roku. Parafia św. Jadwigi Śląskiej w Krośnie Odrzańskim serdecznie
zaprasza na rekolekcje z ojcem Jamesem Manjackalem, Misjonarzem Miłosierdzia, które odbędą się w Krośnie Odrzańskim
w dniach 4-6 listopada 2016 roku.

Rekolekcje, które prowadzi O. James Manjackal są wydarzeniem
zawsze gromadzącym rzesze ludzi chcących pogłębić swoją wiarę,
uporządkować swoje życie i doświadczyć bliskiej obecności Boga
przez Chrystusa i Ducha Świętego. Podczas tych niezwykłych
spotkań mają miejsce liczne uzdrowienia zarówno fizyczne,
jak i duchowe. Rekolekcje składają się z części modlitewnych,

w tym modlitw o uzdrowienie oraz konferencji, podczas których
głoszona jest nauka w oparciu o Pismo św. i zasady wypływające
z nauczania Kościoła.
Podczas swej posługi ten urodzony w Indiach misjonarz, odwiedził ponad 100 krajów. W 1976 roku został wysłany przez
Zgromadzenie z misją ewangelizacji świata. Z jego nauczania
i uzdrawiania skorzystały już tysiące ludzi. W głoszeniu Ewangelii
jest otwarty, bezpośredni, ale też jasny w swych poglądach,
wymagający i bezkompromisowy. W Polsce gościł kilkanaście
razy za każdym razem spotykając się z rzeszami ludzi chcących
słuchać nauki głoszonej z mocą, „dotknąć” żywych świadectw
wiary i odnowić swoje życie.
Atmosfery, jaka panuje podczas tych niezwykłych spotkań nie
można doświadczyć nigdzie indziej. Ludzie modlą się o uzdrowienie z choroby, rzucenie nałogów, uzdrowienie wewnętrzne
– z lęków, depresji, zniewoleń duchowych, o nawrócenie dzieci
albo współmałżonka. Wielu prosi o wzmocnienie wiary. Jest też
radość, śpiew i poczucie bliskości Boga. Sam o. James daleki jest
od nazywania siebie uzdrowicielem. Wielokrotnie powtarza, iż to
nie on uzdrawia, lecz Jezus. Nie może być bowiem wątpliwości,
że moc, która przez niego przepływa, jest Duchem Jezusa, który
inicjatywy
żyje tu i teraz. W lutym 2016 roku podczas uroczystości
w Watykanie o. James został posłany przez Papieża Franciszka jako
Misjonarz Miłosierdzia, by w imieniu następcy św. Piotra głosić
Boże Miłosierdzie i o nim świadczyć. „Misjonarze Miłosierdzia
mają
informacje
być znakiem i narzędziem Bożego przebaczenia” – powiedział
wówczas Papież Franciszek.
Więcej informacji o ojcu Jamesie Manjackalu na stronie
sport
www.jmanjackal.net
Informacje o rekolekcjach na stronie:
www.krosnoodrz-ewangelizacja.pl
wydarzenia
inicjatywy

Proces zmiany nazw ulic rozpoczęty
Nazwy ulic będą musiały ulec zmianie, a przynajmniej tych
niektórych. Wszystko za sprawą przyjętej przez Sejm 1
kwietnia, a podpisanej 20 maja przez Prezydenta RP ustawy
dekomunizacyjnej. Zakazuje ona propagowania komunizmu
lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli,
obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.
Ustawa wejdzie w życie 2 września 2016 r. Po tym czasie samorządy będą miały rok na usunięcie z przestrzeni publicznej
nazw upamiętniających osoby, organizacje, wydarzenia i daty
symbolizujące komunizm lub propagujące go. Krosno Odrzańskie
nie jest wyjątkiem. – Jeżeli nie wprowadzimy tych zmian, wojewoda lubuski może zrobić to za nas. My chcielibyśmy jednak
skonsultować działania z naszymi mieszkańcami. Burmistrz
powołał w tym celu specjalny zespół roboczy, któremu przewodzi zastępca burmistrza, Grzegorz Garczyński – wyjaśnia
Agnieszka Czarnolewska, sekretarz Gminy. – Zadaniem zespołu
było wytypowanie tych ulic, których nazwy zostaną zmieniony
w myśl ustawy – dodaje. Wstępnie wytypowano 11 ulic. Są to:
ul. Armii Czerwonej, Armii Ludowej, ZBoWiD, 22. lipca, 40-lecia
PRL, Obrońców Stalingradu, Karola Świerczewskiego, Żymierskiego, Karola Marksa, Walki Młodych i Partyzantów. Wątpliwości
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dotyczą jeszcze ul. 20. Lutego oraz 17 Pionierów.
sportNastępnym
krokiem będzie powołanie zespołu merytorycznego, do którego zostaną zaproszeni m.in. Radni Rady Miejskiej. – Sam już
od dawna byłem zwolennikiem zmian nazw
ulic, które kojarzą
wydarzenia
się z dawnym ustrojem. Nie chciałbym natomiast, aby było to
realizowane wbrew mieszkańcom, pamiętajmy, że ulice muszą
bowiem uzyskać nowe nazwy. Dlatego też tak ważne są konsultacje społeczne – podkreśla Radosław Sujak, przewodniczący
Rady Miejskiej.
Tomasz Struk, historyk, opracował analizę i historyczne uzasadnienie zmian nazw krośnieńskich ulic, która z pewnością pomoże
w rozpoczętych pracach nad nowymi propozycjami nazw.
Jaki będzie koszt zmiany nazw? Pisma oraz postępowania sądowe i administracyjne w sprawach dotyczących ujawnienia
w księgach wieczystych oraz uwzględnienia w rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych zmiany nazwy dokonanej
na podstawie ustawy są wolne od opłat. Zmiana nazwy dokonana
na podstawie ustawy nie będzie miała wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową. I tak. np. nie
będzie trzeba wymieniać dowodu osobistego. Z uzasadnienia
do projektu ustawy wynika, że obywatele będą ponosić koszty
związane z wymianą dokumentów (np. koszty przejazdów,

MOST - KROŚNIEŃSKI INFORMATOR SAMORZĄDOWY
inicjatywy

Straż Miejska czuwa i kontroluje
Pogoda sprzyja zabawie w plenerze. Świetnym do tego
miejscem jest m.in. Park Tysiąclecia, gdzie ukończono już
prace nad nowymi przyrządami dla dzieci. Niestety, wciąż są
osoby, które dobrą zabawę postrzegają w zły sposób. A już
na pewno niezgodny z prawem, bo z procentami w miejscach
niedozwolonych określonych w Ustawie o wychowaniu
w trzeźwości.
M.in. takie sytuacje stale monitoruje Straż Miejska. – W Parku
Tysiąclecia niejednokrotnie dochodzi do zdarzeń ustawowo
zabronionych. Nagminne jest przede wszystkim spożywanie
alkoholu, po którym odnotowywaliśmy wulgarne, a nawet agresywne zachowania – wyjaśnia Agnieszka Pawłow, komendant
Straży Miejskiej. – Park jest miejscem wypoczynku, a osoby pod
wpływem alkoholu po prostu uprzykrzają życie innym, są także
niekiedy niebezpieczni, dlatego interweniujemy – podkreśla.
Strażnicy prowadzą stałe kontrole. Czekają także na zgłoszenia
mieszkańców, którzy są świadkami tego typu zdarzeń. Tym
bardziej, że chodzi o komfort, a przede wszystkim bezpieczeństwo samych mieszkańców. Przypominamy, że
za spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych
określonych w ustawie grozi grzywny w wysokości 50
do nawet 500 zł.
Problem „procentów” w miejscach niedozwolonych
to jednak nie jedyny proceder monitorowany przez
Strażników. Pogoda sprzyja także spacerom ze swoimi
pupilami, jednak nie wszyscy właściciele dbają o porządek. – Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach, na podstawie której określony został regulamin dla gminy Krosno Odrzańskie, wyraźnie nakazuje
wszystkim właścicielom czworonogów sprzątanie po
swoich pupilach. Niestety, nie wszyscy się do tego
stosują – podkreśla Artur Baturo ze Straży Miejskiej.
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Dlatego też funkcjonariusze reagują, prowadząc akcje prewencyjne, takie jak ta pod hasłem „Pupil” prowadzona
w dniach od
sport
30 maja do 3 czerwca na terenie miasta. Czy działania przynoszą
oczekiwany skutek? – Zauważamy, że mimo wszystko coraz więwydarzenia
cej osób sprząta po swoich pieskach. Wielu właścicieli
zwraca
także uwagę innym, aby postępowali podobnie – podkreśla
Artur Baturo. To jednak wciąż za mało. – Oczywiście, podczas
interwencji zazwyczaj pouczamy właściciela, o ile jest to zdarzenie incydentalne. Jeśli jednak sytuacja się powtarza, może on
otrzymać mandat w wysokości nawet do 500 zł. Do dyspozycji
mamy nie tylko piesze patrole, ale także monitoring – podkreśla.
Patrole Straży Miejskiej kontrolują także czy posiadacze psów
wyprowadzają swoich podopiecznych na smyczy (jeżeli pies jest
rasy agresywnej to czy posiada także kaganiec).
Na koniec przypominamy o nr alarmowym 986 do Straży Miejskiej, dostępnym zarówno z telefonów stacjonarnych, jak i komórkowych.

utracony zarobek), tabliczek oznaczających
posesje oraz takie
koszty jak wymiana
szyldów, wizytówek,
papieru firmowego,
koszty poinformowania nadawców korespondencji, koszty
zmiany ogłoszeń
i reklam. Samorząd
poniesie zaś koszt
wymiany tabliczek
z nazwami ulic.
Z harmonogramu
d z ia ł a ń w y n i k a ,
że konsultacje społeczne odbędą się
za kilka miesięcy,
o c zym będziemy
Państwa informować w kolejnych wydaniach Mostu.
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inicjatywy

Nowe stawki, nowe standardy

informacje

Od 1 lipca obowiązują w gminie Krosno Odrzańskie nowe stawki za wywóz śmieci. W maju został rozstrzygnięty przetarg
na operatora wywozu odpadów w Gminie, co oznacza, że można było zawrzeć nowe zapisy w specyfikacji przetargowej.
sport

Przetarg wygrał ten sam operator, który był do tej pory czyli
A.S.A. Eko Polska. Nowa umowa na odbiór i zagospodarowanie
odpadów została podpisana na okres 15 miesięcy, od 1 lipca
2016 do 30 września 2017 roku. Współpraca ma tym razem
wyglądać jednak inaczej.
Przy przygotowaniu nowego przetargu zwrócono szczególną
uwagę na dostosowanie częstotliwości wywozu odpadów do
wymogów ustawy oraz zapotrzebowania mieszkańców - głównie
nieruchomości wielolokalowych na terenie miasta ze względu na
trudności z utrzymaniem czystości i porządku. Mając powyższe
na uwadze Gmina Krosno Odrzańskie zwiększyła ilość odbioru
z tego terenu plastiku i papieru na raz w tygodniu oraz szkła,
które będzie odbierane 1 raz w miesiącu, a w okresie od maja
do września 2 razy w miesiącu. Operator ma także obowiązek
częstszego dezynfekowania i mycia pojemników na odpady
komunalne (zwiększenie z dwóch akcji rocznie do sześciu w trakcie 15 miesięcy). Zaplanowano także zwiększenie kontroli nad
realizacją zapisów umowy m.in. poprzez kary umowne.
Od 1 lipca będą także obowiązywały nowe stawki za śmieci. Głównym czynnikiem kształtującym cenę jest koszt zagospodarowania

jednej tony odpadu w Regionalnej
wydarzenia
Instalacji Przetwarzania
Odpadów
Komunalnych w Marszowie. Od
1 stycznia 2016 r. cena ta uległa
zwiększeniu z 225 zł do 272 zł za
zagospodarowanie 1 tony odpadów zmieszanych. Gdy zaczynała obowiązywać nowa ustawa
„śmieciowa”, a więc w 2014 roku,
koszt zagospodarowania 1 tony
odpadów zmieszanych wynosił
ok. 160 zł. Mimo regulacji cen,
więcej niż w Krośnie Odrzańskim
za wywóz śmieci płacą dla przykładu mieszkańcy Gubina, Żar
czy Żagania.
Różnice w częstotliwości odbioru odpadów z terenów wiejskich
i miejskich zawarte są już w ustawie o utrzymaniu czystości i wiążą
się z kosztami jakie firmy odbierające odpady ponoszą w związku
z obsługą danych terenów. Zbita zabudowa terenu miasta
oraz liczne wspólnoty mieszkaniowe sprawiają, że zapełnienie
śmieciarki jest kwestią przejechania kilku kilometrów i kilku
odbiorów. Tymczasem na terenach wiejskich przeważają domki
jednorodzinne. Ponadto poszczególne wsie oddalone są od siebie od kilku do kilkunastu kilometrów. W związku z powyższym
zapełnienie pojazdu odbierającego odpady na terenach wiejskich
to kwestia przejechania kilkudziesięciu kilometrów (co często
nie gwarantuje tego, że śmieciarka będzie w pełni załadowana).
Stawka odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych
z terenu Gminy Krosno Odrzańskie uzależniona jest także od
kilku innych czynników, w tym funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, likwidacji dzikich
wysypisk, prowadzenie kampanii edukacyjnej i informacyjnej,
a także wywozu oraz unieszkodliwiania przeterminowanych
leków z aptek i PSZOK.

#

Nowe stawki za wywóz odpadów, które
obowiązują od 1 lipca, to 10,90 zł
od osoby w przypadku segregacji
odpadów (na miesiąc) oraz 17,80 zł
od osoby w przypadku gromadzenia
odpadów w sposób zmieszany.
Takich widoków po 1 lipca ma już nie być

14

INFORMATOR SAMORZĄDOWY
MOST - KROŚNIEŃSKI
informacje

Gorące święto koszykówki
IX edycja KO Streetball Summer Cup przeszła do historii, ale
z pewnością na długo zapadnie w pamięci. Impreza ponownie
udowodniła, że renoma tego wyjątkowego święta koszykówki
ulicznej jest w pełni uzasadniona. I nic dziwnego, że już od
dawna sięga także poza granice województwa lubuskiego.
Te g o r o c z n a
edycja zaplanowano na jeden
dzień, który był
bardzo intensywny. Już od
wczesnych godzin porannych
miłośnicy kosza
stawili się na
boisku przy Hali Sportowo-Widowiskowej. Wówczas rozpoczęły się eliminacje do Turnieju Głównego. Pogoda dopisała,
a i atmosfera była równie gorąca. I nic dziwnego, skoro do
Krosna Odrzańskiego przybyli tak znakomici zawodnicy, także
spoza województwa. Zapowiadał ich Fabian „Ferbie” Lesner,
ubiegłoroczny mistrz konkursu
wsadów. Tym razem, z powodu
kontuzji, nie mógł bronić tytułu.
Jako konferancjer radził sobie
równie dobrze, rozkręcając zarówno zawodników, jak i kibiców.
Z każdą godziną emocje rosły,
podobnie, jak temperatura
wskazywana przez termometry.
Na boisku przy Hali Sportowo-Widowiskowej trwał główny
turniej, jednak tuż obok swoje
umiejętności mogli pokazać także
pasjonaci wirtualnej koszykówki
za sprawą rozgrywek w ramach
2K16. W przerwach między meczami kibiców zachwycali zaś
Tomasz „Baranek” Baran oraz Mieszko Włodarczyk. Dunkerzy
również stanęli na wysokości zadania i w ramach konkursu wsadów zaprezentowali show, które na długo zapadnie w pamięci.
Skok z piłką do koszą nad
głowami innych zawodników? Takie popisy na KO
Streetball Summer Cup to
dowód, że impreza jest,
nomen omen, wysokich
lotów. Najlepszy okazał
się Łukasz Biedny i to do

sport

niego trafiła nagroda wwydarzenia
wysokości 1000 zł.
Obok kosza działo się równie
dużo. Pokazy taneczne w wykonaniu Tabasco Break Rebels
rozgrzewały publikę.
Najwięcej emocji wzbudził jednak jednak turniej główny. Ostatecznie pierwsze miejsce zajęła
drużyna GINGERS. Drugie BLOK
EKIPA, trzecie zaś CC Wrocław.
W skills challenge najlepszy okazał się Przemek Bełdzikowski.
W 3 point shoot laur zwycięstwa otrzymał Kuba Der, któremu przyznano również tytuł
MVP turnieju. W rzucie
z połowy
z boiska wygrał Kosma
Zatorski. –
Jesteśmy
bardzo zadowoleni
z tegorocznej edycji, to

efekt wielu przygotowań. Jak przebić IX edycję KO Streetball
Summer Cup za rok w ramach jubileuszu. Póki co będzie to
bardzo trudne, ale zawsze staramy się podnosić poprzeczkę –
podsumowuje Radosłąw Sujak, prezes Stowarzyszenia „Młode
Krosno”.Obszerną relację z tegorocznej edycji KO Streetbal Summer Cup można zobaczyć na kanale YouTube Krośnieńskiej TV.
(zdjęcia: Sergiusz Janusiak)
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„Rodzina 500 plus” – kolejne wnioski i decyzje w Gminie
Program Rodzina
500 plus na terenie gminy Krosno Odrzańskie
jest sukcesywnie
realizowany. Od
momenty wejścia
w życie programu,
czyli od 1 kwietnia,
wszystko przebiega
sprawnie. To efekt
wielu przygotowań
i szkoleń, jakie poprzedziły jego realizację. Jest to możliwe także dzięki kampanii
informacyjnej, prowadzonej przez krośnieński samorząd. Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej pomagają wypełniać wnioski,
a także wyjaśniają najważniejsze kwestie dotyczące programu.
Do Krosna Odrzańskiego w ramach akcji promocyjno-informacyjnej zawitał także „500 bus” – specjalnie oznakowany pojazd,

którym służby wojewody lubuskiego odwiedzały wszystkie gminy
województwa. W uruchomionym mobilnym punkcie informacyjnym pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim udzielali
niezbędnych informacji dotyczących wypełniania wniosków
i korzystania ze świadczenia wychowawczego.
Tymczasem w Ośrodku Pomocy Społecznej składane są kolejne
wnioski, a także wydawane decyzje o objęciu programem. Na
dzień 20 czerwca wpłynęło 869 wniosków w formie papierowej
oraz 259 w formie elektronicznej. Wydano ok. 1000 decyzji
i dokonano wypłat na łączną kwotę 2 028 374 zł. Do wydania
pozostało 41 decyzji (reszta wniosków została przekazana do
inicjatywy
Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej lub umorzona, gdyż
nie spełniały wymogów formalnych).
Jednocześnie przypominamy, że składając wniosek do 30 czerwca
informacje
będzie można liczyć nawypłatę świadczenia wstecz,
za okres od
uruchomienia programu (1 kwietnia).
sport

Gwiazdy Hollywood w Gimnazjum

wydarzenia

W ubiegłym roku wodnik, syreny i rzeczne podróże. W tym
– blichtr, sława, Hollywood i największe gwiazdy kina. Gimnazjaliki, czyli dzień otwartych drzwi w krośnieńskim Gimnazjum, ponownie udowodniły, że w szkole nie ma miejsca
na nudę. Jack Sparrow, Don Corleone oraz Rocky Balboa – to
tylko niektórzy z nieśmiertelnych bohaterów, jacy odwiedzili
we wtorek szkolne mury.
- Motywem przewodnim Gimnazjalików w tym roku było szeroko
rozumiane kino, a przede wszystkim Hollywood, Oscary i sukcesy,
a te są także udziałem naszych uczniów. Gimnazjaliki to okazja
do tego, aby pokazać życie szkoły – mówi Wiesława Kołarzyk,
dyrektor szkoły. Uczniom obrana konwencja również przypadła
do gustu i umożliwiła wykazanie się swoją kreatywnością w doborze filmowych przebrań i rekwizytów. Oczywiście podczas
dnia z Hollywood nie mogło zabraknąć także szlagierów muzyki
filmowej, wykonywanej – a jakże – w odsłonie symfonicznej.
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Wśród słuchaczy był tego dnia wyjątkowy gość. Koncert muzyczny
to nie jedyna atrakcja jaka została mu zaserwowana. – Podczas
tegorocznych Gimnazjalików odwiedził nas. Prof. Dariusz Rosati,
wybitny ekonomista, eurodeputowany, były minister spraw
zagranicznych. Zaprosiliśmy go do specjalnego
pokoju matematycznego – wyjaśnia dyrektor
szkoły Wiesława Kołarzyk.
Prof. Dariusz Rosati, choć z filmem także ma
wiele powiązań za sprawą córki Weroniki, to
podczas spotkania skupił się jednak na swojej
sztandarowej dziedzinie, a więc ekonomii. Odpowiadał na pytania z zakresu matematyki i logiki
trafiając wraz z burmistrzem Markiem Cebulą do
szkolnej ławy. Później uczniowie wcielili się w rolę
dziennikarzy. Ich gość znalazł się w ogniu pytań
m.in. dotyczących wyboru kierunku studiów
oraz swoich początków na niwie ekonomicznej.
Gimnazjaliki co roku pozytywnie zaskakują. Co
czeka uczniów oraz zaproszonych gośći w kolejnej odsłonie? To jak zawsze niespodzianka.
Z pewnością jednak ponownie nie będzie można
narzekać na nudę.

informacje
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Blaski i cienie piłkarskiej Tęczy
Za seniorami krośnieńskiej Tęczy długi i wyczerpujący sezon
na IV-ligowych boiskach. Po ostatnim, zwycięskim akcencie,
czyli wygranej ze Stalą Sulęcin 2:0, przyszedł czas na podsumowanie sezonu, po którym Tęcza zameldowała się na 11.
miejscu w tabeli z dorobkiem 39 punktów.
– Były wzloty i upadki, często graliśmy nierówno – przyznaje
trener Maciej Kulikowski. – Zagraliśmy jednak kilka świetnych
spotkań, które nastawiały nas pozytywnie do kolejnych. Brakowało jednak przysłowiowej „kropki nad i”. Nie potrafiliśmy
utrzymać stabilizacji. Ostatecznie Tęczowi zwyciężyli 11 razy,
ulegli 13 drużynom, 6 spotkań zremisowali. Łącznie zdobyli
46 bramek tracąc 51. Pokutował przede wszystkim brak skuteczności, choć Tęcza w niemal każdym meczu stwarzała sobie
doskonałe sytuacje raz za razem kąsając rywali. Ale nie tylko
brak skuteczności doskwierał podopiecznym trenera Kulikowskiego. – Nie bez znaczenia były także problemy kadrowe.
Wielu kluczowych zawodników odniosło kontuzje, które także
pokrzyżowały nam plany. Dodatkowo mieliśmy przez cały sezon
bardzo wąską kadrę, która, przypomnę, składa się wyłącznie
z wychowanków. Są to młodzi zawodnicy, którzy wiele muszą
się jeszcze nauczyć – dodaje.

Tym bardziej, że przyszłość Tęczy stoi nadal pod znakiem zawydarzenia
pytania. Choć sezon już się zakończył, wciąż
nie wiemy, czy
nasi piłkarze utrzymają się w IV lidze. Wszystko ze względu na
zmiany w przepisach. W momencie oddania MOSTu do druku,
Tęcza, niestety żegna się z IV ligą. – W niższych ligach zawsze
jest zamieszanie dotyczące ewentualnego spadku lub awansu
– podkreśla.
O przyszłości Tęczy poinformuje Krośnieńska TV. Bez względu
na ostateczne informacje z swojej strony dziękujemy w imieniu
własnym oraz kibiców za zaangażowanie i walkę do ostatnich
minut. Tęczowi, jesteśmy z wami!

inicjatywy

informacje

Lekkoatleci zachwycają.
Kolejne medale i kolejne życiowe rekordy!
Lekkoatleci LKS „Lubusz” Słubice – filia Krosno Odrzańskie
udowodnili, że doskonałe wyniki osiągnięcie podczas inauguracji sezonu w Słubicach wcale nie były dziełem przypadku.
Doskonałą dyspozycję regularnie potwierdzają podczas kolejnych zawodów. Podopieczni trenerów Krzysztofa Wesołka
oraz Grzegorza Nogi nie tylko zbierają kolejne medale, ale
raz za razem biją własne rekordy życiowe.
Już podczas inauguracji młodzi lekkoatleci pokazali się z wyśmienitej
strony. – Na wyróżnienie z pewnością zasługuje Anna Butkiewicz, która
osiągnęła życiówkę w biegu na 100
metrów. Jej wynik to 12 sekund i 98
setnych. Szczerze powiedziawszy nie
pamiętam, aby w ostatnim dwudziestoleciu była w Krośnie Odrzańskim
zawodniczka, która mogłaby pochwalić się podobnym rezultatem – podkreśla Krzysztof Wesołek. Co więcej Anna osiągnęła
także rekord życiowy na dystansie 300 metrów, uzyskując rewelacyjny czas 42 sekund i 74 setnych. Swoją formę potwierdził
także Antoni Plichta, który w sprincie na 100 metrów na metę
dobiegł jako drugi. – Antoniemu zabrakło zaledwie 3 setnych
do przekroczenia bariery 11 sekund. Jak na początek sezonu
to bardzo dobry wynik – mówi Krzysztof Wesołek.
Zawodnicy LKS „Lubusz” Słubice – filia Krosno Odrzańskie już
tydzień później udowodnili, że rewelacyjne wyniki z inauguracji
sezonu w Słubicach nie były kwestią przypadku. Z Mityngu Chrobrego i Ottona III w Szprotawie wrócili z pięcioma medalami:
czterema srebrnymi i jednym brązowym. Odnotowali także
cztery rekordy życiowe.

sport

sport

wydarzenia

Przygotowując się do Mistrzostw Polski lekkoatleci bili kolejne
rekordy. Najpierw 21 maja świetnie zaprezentowali się podczas Ligi Juniorów. Anna Butkiewicz i Antoni Plichta osiągnęli
życiówki. Później przyszedł czas na Mistrzostwa Województwa
Lubuskiego Juniorów. A tam podopieczni trenera Krzysztofa
Wesołka ponownie pokazali, że są „w gazie” i wywalczyli łącznie
sześć medali, 3 złote, 2 srebrne i 1 brązowy. Mistrzem sprintu
okazał się Antoni Plichta, który wygrał bieg na 100 i 200 m, bijąc
jednocześnie swoje rekordy życiowe.
Jednym z ostatnich arcyważnych sprawdzianów dla lekkoatletów
były Mistrzostwa Polski LZS. Złoty i srebrny krążek wywalczył
rewelacyjny Antoni Plichta, zdobywając jednocześnie tytuł
Mistrza Polski na swoim koronnym dystansie 100 m (11.03)!
Teraz przyszedł czas na kolejne wyzwania. Ostatnie informacje,
napływające z obozu LKS „Lubusz” Słubice są jednak bardzo
pozytywne. W połowie czerwca Mistrzynią Województwa Młodzików w pchnięciu kulą została Karolina Przybylska (10,35 m).
Anna Butkiewicz uzyskała zaś II klasę na dystansie 200 m, aby
następnie pobić swój kolejny rekord życiowy (25.64).
Naszym młodym lekkoatletom oraz trenerom serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!
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DOŁĄCZ DO NASZEGO ZESPOŁU !!!
Homanit Krosno Odrzańskie sp. z o. o. producent płyt drewnopochodnych, należąca do niemieckiej Grupy Homanit, chcąc
skutecznie realizować plan przedsięwzięć inwestycyjnych i produkcyjnych na najbliższe lata, przystępuje do rozbudowy bazy
kandydatów do pracy.
Naszym pracownikom zapewniamy stabilną pracę w nowoczesnym zakładzie, możliwość rozwoju i szkoleń w międzynarodowych strukturach, pakiet socjalny oraz wynagrodzenie
adekwatne do posiadanych kwalifikacji i doświadczenia. Celem
tego ogłoszenia jest reklama firmy oraz chęć wzbudzenia zainteresowania pracą w naszej spółce. Zapraszamy do składania CV
osoby poszukujące pracy lub zamierzające w najbliższym czasie
ją zmienić. Zatrudnimy również osoby młode bez doświadczenia,
które rozpoczynają dopiero swoją karierę zawodową. Do naszego
zespołu szukamy ludzi z różnym poziomem wykształcenia, ambitnych, otwartych na zmiany i gotowych do nowych wyzwań.
Takich, którzy odpowiadają pod względem merytorycznym
danemu stanowisku i chcą związać się z naszą firmą na dłużej.
Obecnie poszukujemy kandydatów do pracy na stanowiska:
- operator maszyn do uszlachetniania płyt
- operator wózka widłowego
- techników mechaników i elektryków

- kierowców samochodów ciężarowych z uprawnieniami HDS
- specjalistę ds. transportu samochodowego
Oferty kandydatów zawierające CV oraz zgodę na przetwarzanie
danych osobowych przez Homanit Krosno Odrzańskie sp. z o.o.,
dla celów obecnych i przyszłych rekrutacji, zgodnie z ustawą
z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133
poz. 883) można składać przez cały rok. Informujemy jednocześnie, że kontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami
i złożonych ofert nie odsyłamy. Wszystkie przesłane do nas oferty
pracy umieszczane są na bieżąco w naszej bazie kandydatów.
Więcej informacji na temat spółki Homanit można znaleźć
na naszej stronie www.homanit.pl
Dział Personalny
rysbpon
Homanit Krosno Odrzańskie sp. z o.o.
obrsor
66-600 ul. Gubińska 63
ani
a
tel. 68 3919348 kadry@homanit-krosno.pl

Fabryka Maszyn i Urządzeń Gastronomicznych Kromet Sp. z o.o. jest obecna na rynku od 60 lat i
jest jednym z wiodących producentów urządzeń gastronomicznych do termicznej obróbki żywności, a
wraz z innymi firmami wchodzącymi w skład Grupy DORA METAL gwarantuje profesjonalne, kompleksowe
wyposażenie zapleczy kuchennych.
Więcej informacji na stronie
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www.kromet.com.pl/kariera

W związku z dynamicznym rozwojem i ekspansją międzynarodową
firma KROMET Sp. z o. zatrudni na stanowisko:

Brand Manager
Miejsce pracy: Krosno Odrzańskie

Odpowiedzialność:
• odpowiedzialność za całokształt działań promocyjnych, reklamowych, mających tworzyć,
poszerzać wizerunek marki Kromet

Kluczowe zadania:
• opracowywanie i realizacja strategii wprowadzania produktu na rynek
• opracowywanie i realizacja strategii reklamowej i promocyjnej, w porozumieniu z działem promocji
• badanie rynku, prowadzenie wszelkich niezbędnych analiz, towarzyszących efektywnemu wykonywaniu obowiązków
• czynna współpraca z klientami w zakresie doradztwa, przygotowywania ofert, realizacji zamówień w porozumieniu
z działem sprzedaży
• pozyskiwanie zamówień
Oferujemy:
• wysokie wynagrodzenie oraz atrakcyjny system motywacyjny (płaca podstawowa oraz prowizja z wiodącym hasłem:
"Twoje wynagrodzenie zależy od Ciebie",
• stałe zatrudnienie,
• pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie na rynku międzynarodowym,
• możliwość uczestnictwa w interesujących projektach,
• ciekawą, pełną wyzwań pracę,
• możliwość rozwoju zawodowego,
• szeroki pakiet socjalny,
• wszystkie niezbędne narzędzia pracy na stanowisku pracy.
Prowadzimy również rekrutację na stanowisko:
• dyrektor ds. techniczno-produkcyjnych,
• lider magazynu,
• mistrz,
• handlowiec.

DOŁĄCZ DO NASZEGO ZESPOŁU !

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych
przy realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 o Ochronie Danych Osobowych (DZ.U. nr 133, poz. 883)
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Sponsorom oraz wszystkim zaangażowanym w organizację tegorocznego

MOST - KROŚNIEŃSKI INFORMATOR SAMORZĄDOWY
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Rybobrania serdecznie dziękuję.

drzańskiego
Burmistrz Krosna O
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W ten sposób rodzi się tradycja. Tegoroczna parada rybobraniowa
okazałą się hitam zwłaszcza dla tych najmłodszych

Na rybobraniowej scenie powstawały arcydzieła sztuki kulinarnej

To zdjęcie pozostawimy bez komentarza. Kto był i oglądał Awiński
Show, wie dlaczego. Nam też się podobało

Podczas Rybobrania zbierane były fundusze na pomoc dla malutkiej
Tosi, która jest po skomplikowanych operacjach serca

Zaspół LOKA podczas wywiadu dla Krośnieńskich Wydarzeń. Co powiedzieli? Przekonacie się Państwo na krosno24.tv

Port rzeczny to idealne miejsce do organizacji imprez plenerowych.
Zagościło w nim tysiące osób

Złota Rybka odbyła się już po raz 54. Ponownie była jasnym akcentem
Rybobrania

Zefir mimo niskiego stanu rzeki dopłynął. Rejsy cieszyły się dużym
zainteresowaniem

