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obiekt z marzeń. Nowoczesność
wkroczyła w progi krośnieńskiej biblioteki
PONADTO W NUMERZE:
Tęcza-Volley w finale Mistrzostw Polski
Marek Cebula Prezesem Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego
Zespół w komplecie, Roman Siemiński na pokładzie Gminy
„100 dni” nowego Zarządu Powiatu Krośnieńskiego
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Szanowni Mieszkańcy Gminy Krosno Odrzańskie,
z okazji zbliżających się Świąt Wielkiej
Nocy życzymy Państwu spokoju, który daje wytchnienie, przyjaznej atmosfery będącej źródłem zadowolenia oraz
przekonania i wiary w to, że życzliwość,
szlachetność i dobroduszność mogą towarzyszyć nam każdego dnia. Pielęgnujmy
w naszych domach to, co najistotniejsze
- miłość, wzajemny szacunek i radość
z bycia razem.
Marek Cebula

Burmistrz Krosna Odrzańskiego

Tomasz Rogowski
Przewodniczący Rady Miejskiej

Gmina Krosno Odrzańskie BLISKO Mieszkańców
Aplikacja BLISKO należy do ogólnopolskiego systemu
SISMS, z którego korzysta ponad pół tysięca polskich
miast i gmin. Jego podstawową funkcją jest umożliwienie służbom administracyjnym masowego powiadamiania ludności w szybki i skuteczny sposób.
W dobie rozwoju technologii i wynikającego z tego
szumu informacyjnego, przekazywanie
wiadomości na telefon jest najbardziej efektywnym
sposobem komunikacji, gwarantującym odczytanie
treści. Urząd będzie przesyłać mieszkańcom lokalne
aktualności i informacje o nadchodzących wydarzeniach,
a także ostrzeżenia i inne ważne komunikaty.
Aplikacja jest bezpłatna, większość użytkowników
smartfonów może ją pobrać z oficjalnych sklepów dystrybucyjnych Google Play (system Android) lub AppStore

(system iOS) oraz Windows Store (system Windows Phone). Po
zainstalowaniu aplikacji należy wpisać swoją miejscowość, wybrać
interesującego nas nadawcę (nadawców), a następnie zaznaczyć
z jakich serwisów będą mogli przesłać do nas informacje. Aplikacja
jest elastyczna, w każdej chwili pozwala na zmianę ustawień.

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
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DLA TELEFONÓW
Z ANDROIDEM:
Jeśli posiadasz w telefonie
skaner QR, zeskanuj kod,
który od razu przekieruje Cię
do sklepu z aplikacją BLISKO.

Kontakt: media@krosnoodrzanskie.pl
p. o. Redaktora naczelnego: Anna Januszkiewicz
Zdjęcia:

Michał Ciesielczyk,
Tomasz Browarczyk, OSiR Krosno Odrz.
archiwum Urzędu Miasta
w Krośnie Odrzańskim

Skład:

Adam Sobolewski

Druk:

Fabryka Reklamy SANDMEDIA
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Spis treści:

Drodzy Czytelnicy,
przede wszystkim składamy Państwu serdeczne życzenia
z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych. Życzymy
spokoju, radości, wytchnienia od codziennych obowiązków.
Czas spotkań, rodzinnych rozmów może być wyjątkowy –
wszystko zależy od nas samych.
Mamy nadzieję, że w ferworze przygotowań znajdziecie Państwo czas na lekturę naszego kwartalnika, ponieważ ostatnie trzy miesiące obfitowały w wydarzenia,
które są istotne z punktu widzenia rozwoju Gminy Krosno
Odrzańskie. W tym numerze MOST-u podsumowaliśmy kilka
przedsięwzięć, które już zostały zrealizowane, spojrzeliśmy
także na samorząd powiatowy, bowiem sprawa szpitala
dotyczy wszystkich mieszkańców. Od kilku miesięcy sytuacja zmienia się bardzo dynamicznie, ale, co najważniejsze
wykonywane kroki i osiągane cele napawają optymizmem.
Wychodzimy także poza „granice” gminy, ponieważ wpływ
na to co dzieje się w naszej Małej Ojczyźnie mają także
„zewnętrzne” regulacje. Sporo działo się nie tylko gospodarczo, ale i w sporcie. Sukcesy lekkoatletyczne Antoniego
Plichty (składamy gratulacje!), siatkarskie podboje młodych
zawodników Tęczy-Volley, zwycięstwo w turnieju piłki
halowej, organizacja wielu prestiżowych imprez, wysoka
pozycja w tabeli piłkarskiej Tęczy Homanit – to pokazuje,
że sport w naszej gminie stoi na bardzo wysokim poziomie.
Chwalimy naszych trenerów i staramy się Państwu pokazać,
że zarówno im, jak i zawodnikom należą się najwyższe
słowa uznania.
W tym wydaniu kwartalnika zwracamy także uwagę na
bardzo ważną kwestię, która dotyczy najbliższej przyszłości.
Mowa o gospodarce odpadami i nieuchronnie zbliżającym
się czasie, kiedy spojrzy nam w oczy widmo kar za nieosiągnięcie odpowiedniego poziomy recyclingu śmieci.
Na szczęście możemy ich jeszcze uniknąć. Jak? O tym na
łamach naszej gazety.
Życzymy przyjemnej lektury
Redakcja

Gmina Krosno Odrzańskie BLISKO Mieszkańców
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E-usługi. Zarejestruj się i oszczędź swój cenny czas
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Powiat po pierwszych 100 dniach nowego Zarządu:
plan wychodzenia na prostą
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Piłka siatkowa. Historyczny awans...
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Biblioteka w nowym wydaniu.
Krośnianie czekają na otwarcie mediateki
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Burmistrz Krosna Odrzańskiego:
„Pilnujemy naszych interesów”
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Żłobek powrócił do Krosna Odrzańskiego
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Co dalej z budżetem obywatelskim?
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Nowe spojrzenie na Gminę
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Współpraca kluczem do sukcesu
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Występujemy w imieniu wszystkich Mieszkańców
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Rybobranie. Różnorodna impreza „z ikrą”
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Dolne Miasto odzyskuje blask
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Dni Przyjaźni Polsko-Węgierskiej
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Podwyżki cen za wywóz odpadów nieuniknione?
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Twój e-PIT – rozlicz go w Krośnie Odrzańskim
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Zmiana danych w ewidencji gruntów

16

Rekordowy WOŚP w cieniu tragedii

18

Akcja „Pupil”

18

Komunikat dot. usuwania azbestu

18

Użytkowanie wieczyste a prawo własności

19

Komunikat w sprawie obowiązku umieszczania
tabliczek z numerem porządkowym nieruchomości

19

Krosno Odrzańskie „stolicą” lubuskiej piłki halowej
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Danpol triumfatorem Football Spring Cup

20

Grand Prix Polski w karate

21

Biegają po złoto. Plichta i Bereśniewicz najlepsi!
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Wołoszyn dwukrotnie na podium

21

Informacja o wyborach do Parlamentu Europejskiego
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Nie dokarmiaj dzikich zwierząt
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E-usługi. Zarejestruj się i oszczędź
swój cenny czas
Nie masz czasu na załatwianie spraw administracyjnych osobiście? To już nie problem.
Komunikacja z Urzędem Miasta jest możliwa
bez wychodzenia z domu!
Wejdź na stronę https://euslugi.krosnoodrzanskie.pl i załóż konto. Wypełniając formularz
postępuj zgodnie z pojawiającymi się komunikatami. Następnie loguj się i korzystaj m.in.
z zalet indywidualnego panelu, za pomocą
którego zagłosujesz w budżecie obywatelskim,
czy zapłacisz podatki. Masz także możliwość

sprawdzenia stanu opłat lokalnych, założenia
i wysłania sprawy do Urzędu za pomocą udostępnionych formularzy oraz sprawdzania jej
stanu załatwienia, złożenia deklaracji podatkowych i „śmieciowych”, rejestracji dziecka do
szkół i przedszkoli czy też rezerwacji terminu
ślubu. A to tylko niektóre z możliwości systemu.
Chcesz więcej? Pobierz aplikację
mobilną znajdującą się pod nazwą
„e-Krosno Odrzańskie”.

Projekt jest innowacyjnym na skalę województwa przedsięwzięciem realizowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO – Lubuskie 2020, działanie 2.1. Rozwój
społeczeństwa informacyjnego. Koszt zadania to 2,7 mln zł, z czego 2,3 mln zł zostało pozyskane z UE.
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Staros
Grzego
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Jest plan, są wyznaczane cele i co najważniejsze – realizacja obietnic. Zgodnie z zapowiedziami sprzed kilku tygodni – pogotowie ratunkowe wróciło pod skrzydła szpitala powiatowego.
Zarząd Powiatu wprowadza w życie plan naprawczy, który w perspektywie długofalowej ma
unormować sytuację opieki zdrowotnej, pracy wydziałów Starostwa oraz szeroko rozumianej
współpracy np. z organizacjami i stowarzyszeniami.
„Wyznaczamy konkretne cele, planujemy strategicznie i realnie,
rozpisujemy plan naprawczy na lata, jesteśmy dla mieszkańców”.
Zarząd powiatu krośnieńskiego podczas specjalnie zwołanej
konferencji prasowej podsumował 100 dni urzędowania. Razem, wspólnie, wszystkie ręce na pokład, ponad podziałami
– te hasła przyświecały przekazowi, który przedstawili Starosta
Krośnieński, Grzegorz Garczyński, Przewodniczący Rady Powiatu
Kamil Kuśnierek oraz Wicestarosta, Ryszard Zakrzewski. Liderzy
samorządowi potrafili zjednoczyć wokół wspólnej idei budowy
silnego powiatu radnych i przyjaciół ze wszystkich gmin powiatu.
Jak wypada podsumowanie stu dni? Rozmawiamy z Grzegorzem
Garczyńskim, Starostą Krośnieńskim.
Zacznijmy od początku, diagnoza czyli analiza stanu zastanego
to podstawa i początek wszelkich działań. Jak ona wypadła?
GG: Ocenę pozostawiam czytelnikom, skupiam się na faktach.
Co zastaliśmy jako nowy Zarząd Powiatu? Brak środków na funk-
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cjonowanie szpitala, zawyżone dochody ze sprzedaży mienia,
kryzys w obszarze geodezji i kartografii, w tym niedopuszczalne
zaniedbania, które doprowadziły do wielomiesięcznych zaległości
w wydawaniu materiałów geodezyjnych, nierozwiązany problem
siedziby szkoły specjalnej wiążący się z wielomilionowymi wydatkami oraz ubywająca ze szkół średnich młodzież, do tego
pełna wątpliwości polityka kadrowa w starostwie - to bolączki,
z którymi musieliśmy się zmierzyć.
Wicestarosta, Ryszard Zakrzewski podkreślał rolę Wydziału
Geodezji w procesach m.in. inwestycyjnych realizowanych
przez mieszkańców, przedsiębiorców i samorządy. Poprawa
funkcjonowania - to był jeden z głównych celów?
Tak – jeszcze raz podkreślę, że Wydział Geodezji jest kluczowy
dla mieszkańców, przedsiębiorców, gmin, które wykonują inwestycje. Wielomiesięczne opóźnienia w wydawaniu dokumentacji
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mogą skutkować paraliżem budowy. Najbliższe
miesiące mają to zmienić.
Jakie zmiany zaszły w samym Starostwie?
Administracja powinna działać sprawnie.
Z tego względu powróciliśmy do struktury
organizacyjnej sprzed czterech lat. Naszym
zdaniem poprzednie władze niepotrzebnie
tworzyły dodatkowe stanowiska kierownicze.
Łącznie wykreśliliśmy ich sześć. Etat inspektora
ochrony danych osobowych również zlikwodowano, powierzając te zadania jednemu
z pracowników. Łącznie w skali roku wymienione działania powinny przynieść ok. 550 tys.
zł oszczędności, co w skali 5-letniej kadencji
pozwoli zaoszczędzić ponad 2,5 mln zł. Bez
obniżenia jakości pracy. Jednak oszczędności pierwsi wprowadzili radni powiatowi. Na
wniosek Pana Andrzeja Iwanickiego, szefa
klubu radnych Koalicji Ponad Podziałami,
obniżyli uposażenia radnych w kwocie około
20 tys. rocznie.

Niewątpliwie tematem nr 1 jest kwestia
szpitala i problemów z jego finansowaniem.
Zdecydowanie tak. Problemów spotkaliśmy
sta Krośnieński,
wiele. W grudniu rezygnację złożył prezes
szpitala. Okazało się, że placówka wymaga
orz Garczyński
wielomilionowych nakładów pozwalających
na spełnienie nakazów „sanepidowskich” oraz
informatyzację. Przypomnę, że plan rzeczowofinansowy na 2019 rok przewidywał stratę
szpitala w wysokości ok. 3,5 mln zł, a moi
poprzednicy zostawili w budżecie zaledwie
100 tys. zł. Placówka zadłużała się w tempie
ok. 300 tys. zł na miesiąc. Wobec powyższego
bardzo szybko nakreśliliśmy plan naprawczy
i podjęliśmy konkretne działania.

prostą

Proszę wymienić najważniejsze.
Przede wszystkim – po 8 latach „niebytu”, pod skrzydła szpitala
od 1 kwietnia wróciły karetki - to był jeden z głównych celów. To
ogromny sukces wszystkich osób zaangażowanych w skomplikowany proces powoływania konsorcjum, tworzenia dokumentacji,
realizacji przetargu, itd. Przy tej okazji chciałbym podziękować
moim współpracownikom: członkowi zarządu do spraw ochrony
zdrowia Panu Radosławowi Sujakowi i wicestaroście Ryszardowi
Zakrzewskiemu. Również Pani prokurent
szpitala Jolancie Siwickiej, koordynatorowi
ratownictwa Panu Mariuszowi Szpakowskiemu oraz pracownikom szpitala. Dziękuję
także Panu Wicewojewodzie Wojciechowi
Perczakowi, Marszałek Województwa Lubuskiego - Elżbiecie Annie Polak oraz szefowi
konsorcjum Andrzejowi Szmitowi. Ich pomoc
i wsparcie okazało się nieocenione. Idąc za
ciosem, w drugiej połowie kwietnia zakupimy
dwie nowe karetki. Będą to najwyższej klasy,
doskonale wyposażone auta marki Mercedes.
Inne działania to m.in. pozyskanie 100 nowoczesnych, w pełni zautomatyzowanych łóżek
szpitalnych oraz szafek. Takiego wyposażenia
mogą nam pozazdrościć wszystkie szpitale
w Lubuskiem.

A nowe oddziały i poradnie?
Kolejne zamierzenie to otwarcie oddziałów – wewnętrznego
i rehabilitacyjnego oraz nowych poradni zarówno w Gubinie
jak i w Krośnie. Doposażamy placówkę, tworzymy profesjonalną kadrę, robimy co tylko możliwe, by mieszkańcy czuli się
bezpiecznie. Jeszcze nie wszystko jest tak, jak powinno – za
co przepraszam, jednak plan wyciągania szpitala „z dna” jest
rozpisany na długi czas. Zaniedbań wielu lat nie da się naprawić
w ciągu kilku tygodni.
Powiat odpowiedzialny jest także za szkolnictwo ponadpodstawowe. W tym roku wielkim wyzwaniem będzie przejście
do szkół średnich absolwentów klas ósmych podstawówek
oraz ostatniego rocznika gimnazjalistów...
Wiem, że sporo samorządów szykuje się na wprowadzenie zmianowości, niektórzy mówią o braku miejsc. Powiatu krośnieńskiego
to nie dotyczy. Wiemy, że przed nami oraz dyrektorami i nauczycielami szkół średnich jest duże wyzwanie. Już pracujemy nad
rozwiązaniami, które zapewnią płynne funkcjonowanie placówek
oświatowych od 1 września. Priorytetem jest też zatrzymanie
uczniów w naszych szkołach, teraz połowa z nich wybiera te,
poza powiatem. Sposobem ma być realizacja wielomilionowego
programu doposażania szkół w najlepsze pomoce dydaktyczne
Nie można zapominać o kapitale społecznym, jaki wnoszą
organizacje pozarządowe.
W tym obszarze także następują zmiany – m.in. w sposobie
oceny wniosków o dofinansowanie. Jak podkreślał podczas
konferencji Pan Kamil Kuśnierek, Przewodniczący Rady Powiatu
Krośnieńskiego, teraz ma być przejrzyście i sprawiedliwie. Do tego
wprowadzona zostanie możliwość elektronicznego wypełniania
wniosków, które później w sposób transparentny będą oceniane.
A jak wygląda kwestia realizacji inwestycji drogowych?
To jest bardzo poważny problem. Dróg powiatowych mamy
dokładnie 438 km, z czego blisko 80 procent wymaga remontu
bądź całkowitej przebudowy. Wnioski i prośby wpływają do
mnie z każdej gminy. Wszystkim powtarzam, że przy kłopotach
z jakimi boryka się powiat, szanse na inwestycje w drogi dają
tylko środki zewnętrzne oraz wsparcie zainteresowanych samorządów. Deklaruję, że korzystając z doświadczenia z pracy
w Urzędzie Miasta, będziemy poszukiwać wszystkich możliwych
form wsparcia przebudowy dróg lokalnych.
Dziękuję za rozmowę
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Historyczny awans. Tęcza-Volley w finale
Mistrzostw Polski młodzików!
To była istna „bitwa warszawska”. Wojna nerwów do ostatniej
sekundy meczu. Na szczęście wygrana przez Tęczę-Volley.
Krośnieńsko-gubińska drużyna siatkarska po raz pierwszy
w historii awansowała do grona ośmiu najlepszych zespołów
siatkarskich w Polsce.

Do Warszawy siatkarze jechali z nadziejami na awans, ale również
ze świadomością, że na tym szczeblu rozgrywek nie ma już słabych
zespołów. W półfinale, który został rozegrany w Warszawie 5-7
kwietnia, Tęcza-Volley zmierzyła się z Setem Starogard Gdański,
Kosetem Grudziądz i Metrem Warszawa. Pierwszy mecz będący
rozgrywką „punkt za punkt”– przegrany co prawda z siatkarzami
SET-u 0:2 (do 24 i do 21 pkt.) – dawał jednak nadzieję na pozostanie „w grze”. Decydujące było kolejne starcie, tym razem
z zawodnikami z Grudziądza. Tutaj skrzydła naszych siatkarzy
wzniosły ich wyżej. Pierwszy set przegrany co prawda do 26
wzbudził sportową złość i kolejne dwa były pokazem charakteru
i umiejętności w wykonaniu naszej drużyny. Po zwycięstwie 2:1
losy awansu rozstrzygnąć miał mecz z gospodarzami turnieju,
Metrem Warszawa. Pierwszy set nasi przegrali, ale drugi wygrali,
a w tie-break`u okazali się bardziej odporni na stres i ostatecznie
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pokonali rywali 15:13, uzyskując tym samym upragniony awans
do Finału Mistrzostw Polski.
Słowa uznania dla gry siatkarzy, zaangażowania trenerów,
rodziców i kibiców płyną ze wszystkich stron. Burmistrz Marek
Cebula zwraca uwagę na historię drużyny i współpracę środowiska sportowego Gubina oraz Krosna Odrzańskiego. - Kilka lat
temu postawiono na budowę zespołu, krok po kroku, realizując
cele szkoleniowe, które były długofalowe. Do tego połączenie sił
trenerów oraz utalentowanej młodzieży i mamy efekt w postaci
sukcesów na arenie krajowej – dodaje burmistrz.
Tomasz Struk, Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekeracji w Krośnie
Odrzańskim podkreśla, że trzy mecze były ogromnym wysiłkiem,
„wielobarwnym zestawem” nerwów, radości, nadziei.
Do finału Mistrzostw Polski awansowały zespoły AT Żory Jastrzębski Węgiel, Enea Energetyk Poznań, DMKS Plas Kielce, UMKS
MOS Wola Warszawa, BKS Chemik Bydgoszcz, Lechia Tomaszów
Mazowiecki, UKS SET Stargard Gdański. Turniej finałowy zostanie
rozegrany od 3 do 5 maja. W dniu oddawania gazety do druku
miejsce rozgrywek nie było jeszcze znane.
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Biblioteka w nowym wydaniu.
Krośnianie czekają na otwarcie mediateki
Biblioteki odchodzą do lamusa? Ależ skąd. Przeobrażają się,
dostosowując do potrzeb mieszkańców. Do niedawna biblioteka zlokalizowana była w budynku o złym stanie technicznym,
nieprzystosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych, do
którego dojście było utrudnione z uwagi na strome schody.
Ponadto powierzchnia biblioteki była zbyt mała w stosunku do
posiadanego księgozbioru i oferty instytucji. Teraz trwa wielkie
odliczanie dni pozostałych do otwarcia nowoczesnej mediateki
w Krośnie Odrzańskim przy ul. Pułaskiego 3.
Zostało kilkanaście dni do oficjalnego „przecięcia wstęgi” w mediatece, jednak zanim do tego dojdzie musi odbyć się żmudny proces
przeprowadzki. Pracownicy krośnieńskiej biblioteki doskonale wiedzą
jak wiele pracy trzeba włożyć w uporządkowanie tysięcy książek.
Najpierw dzięki uprzejmości dowódcy, żołnierze pomogli przetransportować tony wydawnictw. W akcję przenosin księgozbioru wąłczyli
się również mieszkańcy. Około 1400 osób, od przedszkolaków, przez
uczniów, członków stowarzyszeń i seniorów utworzyło łańcuch ludzi,
którzy przenosili książki z biblioteki do nowej mediateki. Później
każdą pozycję trzeba przejrzeć, starannie ułożyć na półce i sięgnąć
po kolejną. Ta monotonna praca trwa godzinami. Warto ją jednak
wykonać, tym bardziej, że wkrótce po wielu latach starań i kilkunastu
miesiącach realizacji inwestycji budowlanej, w Krośnie Odrzańskim
rozpocznie funkcjonowanie miejsce, które ma być nowoczesne,
dobrze wyposażone i przyjazne wielu grupom zainteresowanym nie
tylko tekstem pisanym, ale także mówionym, czy też śpiewanym.
W mediatece będziemy mieli do czynienia z różnymi formami przekazu.
Ma to być nowoczesny obiekt wyposażony w multimedia i dostosowany
do potrzeb i oczekiwań mieszkańców – podkreśla burmistrz Marek
Cebula. Oddział dla dzieci, oprócz tradycyjnego księgozbioru oferował będzie również nowoczesny sprzęt umożliwiający interaktywne
zabawy. Zaplanowano także kilka stanowisk ze sprzętem do gier komputerowych. W oddziale dla dorosłych, oprócz książek, wypożyczyć
będzie można także multimedia – filmy i muzykę oferowaną jednak
nie na płytach CD czy DVD, ale w postaci plików do pobrania on-line.
Funkcjonować będzie także kawiarenka, gdzie przy filiżance kawy
będzie można oddać się spokojnej lekturze. W sąsiedztwie zlokalizowany będzie kącik prasowy oraz salka konferencyjna z dostępem
do TV, gdzie organizowane będą spotkania, szkolenia i konferencje.
W mediatece krośnianie będą mogli nie tylko korzystać z oferty czytelniczej, ale również rozwijać swoje kompetencje multimedialne m.in.
poprzez udział w zajęciach komputerowych – podkreśla burmistrz.
Oficjalne otwarcie placówki zaplanowano na koniec kwietnia. O szczegółach będziemy informować na bieżąco na stronie www.krosnoodrzanskie.pl oraz www.facebook.com/krosnoodrzanskie.
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Burmistrz
Krosna Odrzańskiego:
„Pilnujemy naszych
interesów”
Obwodnica Krosna Odrzańskiego, budowa kompleksu wydobywczo-energetycznego, zapisy mające wpływ na rozwój regionu – to część
z wielu strategicznych dla województwa lubuskiego punktów
zapisanych w dokumencie, którego aktualizacja właśnie
się rozpoczęła. Mowa o Strategii Rozwoju Województwa
Lubuskiego. Władze Krosna Odrzańskiego aktywnie włączają się w konsultacje ponieważ historia
wielokrotnie udowodniła, że takich spraw
trzeba pilnować.

Początek aktualizacji Strategii Województwa
Lubuskiego połączono z konsultacjami dotyczącymi Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030. Rozwój społecznie wrażliwy
i zrównoważony terytorialnie – to główne
hasło przyświecające powstającemu i konsultowanemu projektowi krajowemu. Tyle,
że hasło „zrównoważony” według lubuskich
samorządowców nie jest adekwatne do treści dokumentu. Marszałek Województwa
Lubuskiego, Elżbieta Anna Polak zwracała
uwagę na uprzywilejowanie Polski Wschodniej, przez co regiony zachodnie, które do
najbogatszych nie należą, już na starcie mają
gorzej. Województwo Lubuskie potrzebuje
wsparcia. Posiada wiele deficytów, które są
szczególnie widoczne w otoczeniu takich
regionów jak Wielkopolska czy Dolny Śląsk
– dodaje burmistrz Marek Cebula.
Podczas konsultacji, które odbyły się w parku
przemysłowym w Nowej Soli podkreślano
także konieczność wzmocnienia Uniwersytetu Zielonogórskiego. – Trzeba zadbać
o najlepsze z możliwych warunki rozwoju
zawodowego dla młodych ludzi, tak, by nie
wyjeżdżali w poszukiwaniu pracy poza region
– zaznaczali włodarze obecni na spotkaniu.
Władze gminy Krosno Odrzańskie pilnują
przede wszystkim najważniejszych spraw
z punktu widzenia krośnieńskiego samorządu, czyli budowy obwodnicy.Przypomnijmy,
że w 2011 roku, na wniosek Urzędu Miasta
inwestycja ta zastała wpisana do Strategii
Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020.
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Trzy lata później pojawia się w Kontrakcie
Terytorialnym dla Województwa Lubuskiego zatwierdzonym przez stronę rządową.
W kolejnym roku obwodnicę ujęto w Programie Budowy Dróg Krajowych. Półtora
roku temu rozstrzygnięto przetarg ogłoszony przez GDDKiA na Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe z elementami
Koncepcji Programowej obwodnicy Krosna
Odrzańskiego. Obecnie trwają konsultacje.
Wszystko odbyło się w ciągu ostatnich 8 lat.
To pokazuje, jak istotne jest włączanie się
strony samorządowej w konsultacje dokumentów wyższego szczebla administracyjnego.
Strategie wyznaczają kierunki rozwoju i cele
do osiągnięcia w określonej perspektywie
czasowej. Dobrze przygotowana strategia
daje spójną i efektywną odpowiedź na
wyzwania otoczenia, czyli oczekiwania
mieszkańców. Pozwala także zdiagnozować
obszary wymagające wsparcia. Marek Cebula
podkreśla, że dzięki strategicznemu podejściu do zarządzania rozwojem oszczędza się
czas i koszty wprowadzania pozytywnych
zmian, ponieważ jest zdecydowaniem mniej
pomyłek „wdrożeniowych”. – Po prostu nie
tracimy czasu na zastanawianie się, co jest
naszą bolączką, ale mamy ustalone priorytety i dokładnie wiemy, w którym kierunku
podążamy – dodaje burmistrz.
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Żłobek powrócił do Krosna Odrzańskiego
Inwestycja, która jeszcze kilka lat temu pozostawała w sferze marzeń, stała się rzeczywistością. Po ponad 15 latach
nieobecności na mapie gminy Krosno Odrzańskie, 1 lutego otwarto żłobek.
Funkcjonowanie placówki oparto na trzech filarach finansowych. Tak duży projekt udało się zrealizować dzięki dotacjom
z programu Maluch+ oraz RPO Lubuskie 2020, a także środkom
z budżetu gminy. Całość zadania opiewa na ponad 3,5 mln złotych. Otwarcia dokonano w obecności m.in. Elżbiety Rafalskiej,
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, która podkreślała,
że skuteczna i sprawna realizacja programów rządowych nie jest
możliwa bez prężnych samorządów, które efektywnie działają
na polu projektowym.
Burmistrz Marek Cebula nie ukrywał radości z faktu otwarcia
żłobka. Wiele miesięcy starań przyniosło skutek nie tylko w postaci
uruchomienia placówki, ale również w jednej z najmniejszych
opłat za pobyt dziecka. Dzięki temu, że zespół pozyskujący
pieniądze zewnętrzne nie spoczął na laurach osiągając sukces
w programie Maluch+, udało się pozyskać środki na funkcjonowanie placówki, przez co miesięczna opłata za opiekę żłobkową
wynosi tylko 200 zł. Tak wygląda realizacja kompleksowego
planu zaznaczał podczas uroczystości otwarcia żłobka Starosta
Krośnieński, Grzegorz Garczyński. Wraz z burmistrzem Markiem
Cebulą postawiliśmy na nowoczesną oświatę, przedszkola mają
wystarczającą liczbę miejsc zaspokajającą wszystkie potrzeby,
teraz przyszła kolej na żłobek – mówił.
I to nie jeden. W miesiąc po otwarciu placówki Urząd Miastapozyskał kolejne środki na miejsca opieki żłobkowej. Ponad 420 tys. zł
zostanie przeznaczonych na klub dziecięcy o nazwie „Maleństwa”.
Znajdzie tam miejsce 24 dzieci w wieku do 3 lat. - Dobra passa
jest efektem skutecznie wdrażanego planu, który powstał kilka
lat temu, przy okazji tworzenia Strategii Rozwoju Gminy. To w niej
mieszkańcy wskazali jedną z najważniejszych potrzeb – miejsca
w żłobkach, które umożliwią aktywnym rodzicom kontynuację
kariery zawodowej. Wspólnie dbamy o rozwój Gminy – mówi
burmistrz Marek Cebula, który przez lata wypracował sposób
na dialog z lokalną społecznością. Poza tym liczymy na efekt
społeczny i gospodarczy ponieważ dzięki takim projektom wzrasta atrakcyjność samorządu dla nowych mieszkańców, a także
wizerunek gminy jako przyjaznej dla „młodych” – dodaje włodarz.
W ramach inwestycji „klubowej” planowany jest zakup niezbędnego wyposażenia dla dzieci, pracowników oraz doposażenie
kuchni, a także dostosowanie wydzielonej części budynku do
potrzeb osób o ograniczonej zdolności ruchowej i wykonanie
placu zabaw wraz z jego ogrodzeniem. Wszystko ma być jak
z bajek, które czytane są maluchom – mówi z radością Anna
Januszkiewicz, Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Urzędu
Miasta i wymienia zakres inwestycji. To nowe podłogi, nowe elewacje ścian, nowa instalacja elektryczna, nowoczesne pomoce
dydaktyczne, zabawki, zewnętrzny plac zabaw dostosowany dla
dzieci w tym wieku. Klub „Maleństwa” będzie w budynku Przedszkola nr 1, jednak zostanie wydzielony ze strefy przedszkolnej.
Pomysł na dwie placówki w jednym budynku przynosi wiele
korzyści. Możliwe jest zorganizowanie wspólnej obsługi administracyjno-księgowej tych placówek, dlatego Centrum Usług
Wspólnych, które mieści się w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu
Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim będzie obsługiwało zarówno
przedszkole, jak i klub dziecięcy. Przedszkole i klub dziecięcy
będą miały wspólną kuchnię. Oddział „Maleństw” rozpocznie
funkcjonowanie do września.

9

MOST - KROŚNIEŃSKI INFORMATOR SAMORZĄDOWY

Co dalej z budżetem obywatelskim?
Czy doszło do wypaczenia idei budżetu obywatelskiego? To pytanie zadaje sobie wielu włodarzy, którzy kilka lat temu
wprowadzali w swoich samorządach piękny pomysł udziału mieszkańców w tej formie konsultacji społecznych.Znowelizowane przepisy narzucone „od góry” wszystkim samorządom spowodowały dużo zamieszania. Jakiego?
Ilona Ogiba, Skarbnik Gminy Krosno Odrzańskie, wyjaśnia, że
głównym problemem jest brak doprecyzowania w regulacjach
prawnych słowa „mieszkaniec”. Brak definicji i możliwości
weryfikacji osoby biorącej udział w głosowaniu nad proponowanymi przez społeczność lokalną zadaniami powoduje, że
idea wyboru zadań przez osoby, które w niej faktycznie funkcjonują nie może zostaćw pełni zrealizowana. Samorząd został
bowiem pozbawiony możliwości sprawdzenia np. po numerze
PESEL, w spisie wyborców, czy „Jan Kowalski”, który wziął udział
w głosowaniu, mieszka w danej gminie, czy też nie. Idąc dalej
nie można wprowadzić granicy wieku umożliwiającego wzięcie
udziału w głosowaniu, a to oznacza, że swoją wolę w budżecie
obywatelskim wyrażać mogą nawet niemowlęta –podkreśla
z oburzeniem Ilona Ogiba dodając, że zastanawia się jak, a przede
wszystkim „czy” warto utrzymywać formułę, która nijak ma się
do rzeczywistości, rodząc ryzyko nadużyć np. w postaci udziału
w głosowaniu osób spoza gminy.
Anna Januszkiewicz, Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju
Gospodarczego Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim dodaje,
że teraz nie ma też możliwości wyeliminowania głosów podwójnych, czy potrójnych, ponieważ dysponując tylko imieniem
i nazwiskiem mieszkańca komisja nie jest w stanie określić, czy
głosowała kilka razy jedna i ta sama osoba, czy też kilka różnych
osób o takim samym imieniu i nazwisku.Jest to o tyle istotne,
że, szczególnie w małych samorządach, różnice w wynikach
pomiędzy poszczególnymi zadaniami są niewielkie i pojedyncze
głosy mogą zdecydować o zakwalifikowaniu danego projektu do
realizacji - dodaje. Dobitnie pokazała to ostatnia edycja budżetu
obywatelskiego, kiedy to różnice pomiędzy poszczególnymi
zadaniami wynosiły pół procenta, czyli pięć czy sześć głosów.

Radość z dotychczasowych wygranych była efektem ciężkiej
pracy, ale i uczciwej konkurencji. Czy ta idea może zachować
się przy nowych regulacjach prawnych?

Nazwy zwycięskich zadań w Budżecie Obywatelskim 2019

Liczba głosów

1.

Przestrzeń do aktywnej nauki i zabawy w Szkole Podstawowej nr 1 w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Krośnie Odrzańskim.

1202

2.

Modernizacja placu zabaw w Łochowicach.

1178

3.

Modernizacja placów zabaw w Czarnowie, Wężyskach i Starym Raduszcu.

1171

4.

Plac zabaw, sportu i rekreacji przy Przedszkolu nr 2 w Krośnie Odrzańskim

1116

5.

Bezpieczny i nowoczesny plac dla przedszkolaków i uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 w Krośnie Odrzańskim - etap III.

1106

Nowe spojrzenie na Gminę
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Z tego względu Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego
wystosowało stanowisko, które skierowano do ustawodawcy
z nadzieją, na przywrócenie możliwości stosowania dotychczasowych, sprawdzonych praktyk. Do czasu wejścia w życie
znowelizowanej ustawy samorządy miały możliwość samodzielnego dookreślania szczegółowych zasad dialogu społecznego,
którego elementem jest również budżet obywatelski. Czyniły to
w poszanowaniu obowiązujących przepisów prawa, w sposób
właściwy dla danej wspólnoty – mówi Marek Cebula, burmistrz
Krosna Odrzańskiego i jednocześnie Prezes ZGWL. Nierzadko
w drodze wieloletnich dyskusji i prac, często wymieniając się
dobrymi i złymi praktykami z poszczególnych edycji, dochodziły
do własnych rozwiązań, dostosowanych do potrzeb mieszkańców
– dodaje zaznaczając, że nie da się stworzyć regulacji ustawowej
uniwersalnej dla blisko 2,5 tys. gmin w Polsce.

Przed prawie trzema miesiącami Roman Siemiński rozpoczął
pracę w krośnieńskim samorządzie. Nowy zastępca Marka
Cebuli przez ostatnie 4 lata piastował to samo stanowisko
w Słubicach, a wcześniej, przez 10 lat, był burmistrzem Cybinki.
To właśnie doświadczenie stało na szczycie listy kryteriów, którymi
kierował się krośnieński włodarz podejmując decyzję o wyborze
swojego najbliższego współpracownika. Spojrzenie i ocena
człowieka, który do tej pory przyglądał się Krosnu Odrzańskiemu z pozycji „samorządowca – sąsiada” pozwala obiektywniej
diagnozować potrzeby i wprowadza możliwość realizacji nowych
pomysłów. Po trzech miesiącapracy pytamy Romana Siemińskiego
– nowego Zastępcę Burmistrza Krosna Odrzańskiego – jak ocenia
proces adaptacji do nowych warunków zawodowych.

Pierwsze uściski dłoni, sprawy kadrowe i spotkania za Panem.
Teraz już „tylko” wytężona praca – tego się Pan spodziewał?
RS: Jak najbardziej. Od kilku lat z podziwem obserwowałem krośnieński samorząd, stawiając go często za wzór. Wiedziałem, że
wsiadając do tego „rozpędzonego pociągu” będę musiał bardzo
szybko wdrożyć się w nowe obowiązki. Dynamiczny, efektywnie
pracujący zespół nie może pozwolić sobie na dłuższe chwile
postoju. Wszedłem do grupy, która jest zżyta i dobrze zorganizowana. Każdy pracownik doskonale wie jakie są jego zadania
i jestem pod wrażeniem wykonywanej pracy.
Proces wdrażania się w nowe miejsce pracy nie jest nigdy łatwy...
RS: Nakreślone przez burmistrza Cebulę cele, oczekiwania były
i są konkretne. Poprzeczka została ustawiona przede mną bar-
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Współpraca kluczem do sukcesu
Dzień Sołtysa i kończąca się kadencja 2015-2019 były okazją do podsumowań i snucia planów na przyszłość. Jednocześnie podczas spotkania w Urzędzie Miasta padły ważne deklaracje umacniające współpracę między magistratem,
a wybieranymi przez mieszkańców wsi przedstawicielami lokalnych społeczności.
Sołtys wybierany przez zebranie wiejskie jest organem wykonawczym jednostki pomocniczej gminy, sołectwa. Jego działalność
jest wspierana przez radę sołecką. Funkcja Sołtysa ma kilkusetletnią tradycję, co czyni z osoby ją piastującej niekwestionowany
autorytet wśród lokalnej społeczności. Gospodarz sołectwa,
jako reprezentant wspólnoty obdarzony ogromnym zaufaniem,
jest liderem dbającym o to, by mieszkańcy wsi tworzyli jedną
wielką rodzinę. Sołectwo to bowiem duży dom, w którym ciągle
coś się dzieje. Potwierdzeniem tego faktu są liczne festyny, spotkania czy różnorodne przedsięwzięcia realizowane w zakresie
poprawy estetyki wsi. Głównym zadaniem sołectwa jest dbanie
o potrzeby jego mieszkańców. Sołtys zwołuje m.in. zebrania
wiejskie i reprezentuje lokalną społeczność w kontaktach na
zewnątrz. Również w tych z władzami Gminy. Burmistrz Marek
Cebula podkreśla, że współpraca ta ma szczególne znaczenie dla
wspierania różnorodnych inicjatyw mieszkańców wsi, służących
rozwojowi ich wspólnot.
Współpraca sołtysów i rady sołtysów z władzami gminy powiązana jest między innymi funduszem sołeckim. Są to pieniądze
wydzielone w budżecie gminy po to, by później, podczas zebrania
wiejskiego, mieszkańcy samodzielnie wyznaczali zadania, które
chcą realizować. W tym roku jest to prawie 400 tysięcy złotych.
Pieniądze z funduszu sołeckiego można przeznaczyć na różne
dzo wysoko, ale to bardzo dobrze. Im wyżej sięgamy, tym wyżej
możemy wzlecieć. Mam świadomość, że rozwój Gminy musi się
odbywać w równie dynamicznym tempie jak przez ostatnie lata.
Zostało ono wyznaczone m.in. przez mojego poprzednika, Grzegorza Garczyńskiego, obecnie Starostę Krośnieńskiego. Staram
się dotrzymać mu kroku i z równie wielkim zaangażowaniem
pracować na rzecz mieszkańców.
Dlaczego Krosno Odrzańskie, skoro miał Pan pracę w Słubicach?
Burmistrzowi Cebuli się nie odmawia. To po pierwsze. Wrócę
jeszcze do poprzedniego wątku – dynamicznie rozwijający się

cele, które poprawiają warunki życia mieszkańców. Może to być
utrzymanie boiska, remont chodnika, budowa placu zabaw,
nasadzenia drzew czy remont wiaty przystankowej.
W gminie Krosno Odrzańskie jest dziewiętnaście sołectw.
Od tego roku kadencja sołtysa i członków rad sołeckich trwać
będzie 5 lat. Przed oddaniem gazety do druku zebrania wyborcze odbyły się na terenie 8 miejscowości. Funkcję sołtysa pełnić
będzie: w Bielowie - Mirosław Szkudlarek, w Osiecznicy - Paweł
Szymczak, w Nowym Raduszcu - Adam Pacer, w Marcinowicach
- Dawid Wiewiórowski, w Brzózce - Danuta Korona, w Chojnie - Monika Kamienik-Gamrat, we wsi Chyże - Robert Zając,
a w Czarnowie - Krzysztof Grzelak. Wyborczy „maraton” zakończy
się 16 kwietnia w Szklarce Radnickiej.
samorząd, bardzo aktywni mieszkańcy, budowanie społeczeństwa obywatelskiego i wraz z tym kapitału społecznego – to
robi wrażenie, a praca w takim zespole to zaszczyt. Traktuję to
stanowisko z jednej strony w kategorii wyzwania, które z chęcią
podejmuję, z drugiej zaś jako możliwość własnego rozwoju
i zdobycia nowych, samorządowych doświadczeń.
Zajmuje się Pan ważnymi, strategicznymi działami samorządu – oświata, inwestycje, sport, kultura...
Z samorządem miałem i mam do czynienia nie tylko w teorii, ale
również w praktyce. Piastując różne funkcje, patrzyłem na niego
z rożnych perspektyw – mieszkańca, radnego, zastępcy burmistrza i burmistrza. Przeszedłem długą drogę, która procentuje
znajomością potrzeb różnych grup społecznych. Faktycznie,
te działy są mi, z uwagi na dotychczasową praktykę, najbliższe. Cieszę się, że mogę się nimi zajmować również w Krośnie
Odrzańskim. Niezależnie jednak od mojego doświadczenia,
wiem, że „nie zjadłem wszystkich rozumów”, dlatego cieszę
się, że zaistniałaskoordynowanawspółpraca z kierownikami
i pracownikami jednostek podległych oraz z mieszkańcami – o te
zestrojenie i wyrozumiałość prosiłem w styczniu i je otrzymałem,
za co dziękuję.
Cały czas dokształca się Pan. Czemu ma służyć podnoszenie
kwalifikacji, skoro drogę samorządową zna pan od podszewki?
Jeszcze raz powtórzę – uczymy się całe życie i każdy dzień
przynosi coś nowego. Dzięki kolejnym studiom, szkoleniom,
kursom poszerzam swoje horyzonty, i uczę się myśleć w szerszej
perspektywie, planując na lata, a nie miesiące. Takie strategiczne planowanie w samorządzie jest bardzo ważne. Jestem
perfekcjonistą i tak też chcę wykonywać swoją pracę – służyć
mieszkańcom najlepiej jak potrafię. 			
Dziękuję za rozmowę
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Występujemy w imieniu wszystkich Mieszkańców
Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego to jedno z najważniejszych, jeżeli nie najważniejsze stowarzyszenie reprezentujące mieszkańców całego regionu w rozmowach na szczeblu krajowym, z rządem lub parlamentarzystami. Prezesem
organizacji został burmistrz Krosna Odrzańskiego, Marek Cebula.
W bezpośrednim starciu pokonał prezydenta Zielonej Góry,
Janusza Kubickiego. Nowy prezes zapowiada kontynuację działań, które podejmował poprzedni szef stowarzyszenia, Wadim
Tyszkiewicz. Jednocześnie zwraca uwagę na wzmocnienie roli
Zrzeszenia bezpośrednio wśród Lubuszan. O tym jak funkcja
burmistrza, wcześniej Posła na Sejm RP, a także radnego pomaga
w trudnej misji znajdowania kompromisów mówi Marek Cebula.
Zrzeszenie skupia wszystkich włodarzy województwa lubuskiego. To wyjątek na mapie Polski. Jak pogodzić interesy
różnych gmin?
MC: Mamy 82 samorządy – o statusie miejskim, miejsko-wiejskim
i wiejskim, o różnej wielkości i ogromnej różnorodności społecznej, gospodarczej, infrastrukturalnej. To powoduje, że Zrzeszenie musi szeroko spoglądać na potrzeby mieszkańców. Chcę
podkreślić, że tworzą je prezydenci, burmistrzowie i wójtowie
wybrani w bezpośrednich wyborach i to oni są reprezentantami
łącznie ponad miliona Lubuszan. Zrzeszenie staje w ich
obronie, dba o interesy
każdej z gmin w rozmowach z rządem lub parlamentem. Staramy się
o to, by samorządność
w Polsce rozwijała się, by
rosnący kapitał społeczny
przynosił jak najwięcej korzyści.

Często podkreśla Pan rolę kapitału społecznego w rozwoju regionu...
MC: Podam przykład badania, które przeprowadzono we Włoszech
na bazie tamtejszych okręgów. Okazało się, że najlepiej wcale nie
rozwijają się „województwa” najbogatsze, czy te o najdłuższej
historii, albo te, w których elity polityczne miały największy staż.
Najprężniej „rozkwitały” te regiony, w których najsilniejsze były
relacje społeczne, gdzie panowało wzajemne zaufanie.
Czy polityka nie będzie wpływać na drogę, którą będzie
podążać stowarzyszenie? Część włodarzy reprezentuje różne partie...
MC: Nie pozwolę na to. Zdecydowanie opowiadam się za odpolitycznianiem działań podejmowanych przez Zrzeszenie, ponieważ działamy na rzecz wszystkich Lubuszan. Szanujmy poglądy
każdego mieszkańca Lubuskiego, także „szefów” gmin, ale nie
przekładajmy ich na działalność stowarzyszenia, którego celem
są działania na rzecz poprawy jakości stanowionego przez Sejm
i Senat RP oraz przez Radę Ministrów prawa samorządowego.
Jak wy, jako samorządowcy możecie przebić się ze swoimi
postulatami w Warszawie?
MC: W jedności siła. Przypomnę, że w 2016 roku Wadim Tyszkiewicz jako Prezes Zrzeszenia był inicjatorem powołania
Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych
(OPOS). Celem tej bardzo licznej organizacji jest m.in. wspólna
i skoordynowana reprezentacja w najważniejszych sprawach
związanych z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego oraz
wzajemna wymiana doświadczeń związanych z funkcjonowaniem regionalnych organizacji samorządowych. Porozumienie
zakłada także prowadzenie działalności lobbingowej związanej
z najważniejszymi zmianami w prawie dotyczącymi funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce. Mam nadzieję, że także
moje doświadczenie z ław parlamentarnych pomoże w jeszcze
skuteczniejszym docieraniu lokalnego głosu do ław sejmowych
czy rządowych. Dobre regulacje prawne dla gmin, powiatów
i województw, to łatwiejsze i prostsze życie mieszkańców.
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Rybobranie. Różnorodna impreza "z ikrą”
15-16 czerwca to termin tegorocznego Rybobrania czyli wielkiej, dwudniowej
imprezy plenerowej organizowanej w Krośnie Odrzańskim. Gospodarze stawiają na sprawdzone rozwiązania, które spodobały się nie tylko miejscowym,
ale również gościom przyjeżdżającym do pięknego miasta nad Odrą z wielu
zakątków województwa.
Dwa imprezowe dni mają zapewnić rozrywkę osobom,
które mają różnorodne oczekiwania. Najczęściej tego typu
imprezy oceniane są jednak przede wszystkim przez
pryzmat występujących na nich gwiazd muzycznych.
Jako organizatorzy przyzwyczailiśmy krośnian do
„wysokiej półki” – przypomnę występy takich artystów jak KOMBII, Maryla Rodowicz, Lady Pank czy
Mesajah mówi Tomasz Miechowicz, dyrektor Centrum Artystyczno - Kulturalnego „Zamek” w Krośnie
Odrzańskim. Nie inaczej ma być w tym roku – w nadodrzańskim porcie wystąpi Varius Manx wraz z Kasią
Stankiewicz. Zespół powrócił do czołówki polskich
wykonawców i od razu rezerwacja naszego terminu
stała pod znakiem zapytania, jednak udało się dopiąć
szczegóły – zdradza dyrektor „Zamku”. Zresztą przeboje
ostatnich miesięcy, takie jak „Przed epoką wstydu” czy
też „Kot bez ogona” nuci lub zna wielu Polaków. Co
z drugą gwiazdą? - Tym razem sięgamy po rodzaj muzyki, którego na rybobraniowej scenie jeszcze nie było
mówi Miechowicz. To zespół, który został założony 19 lat
temu, a tworzy go rodzeństwo: Dorota Pstrągowska oraz
Marek, Krzysztof i Sławomir Gwiazdowscy. Fani muzyki
disco polo wiedzą już, że chodzi o grupę o nazwie M.I.G
Dlaczego tak odmienne brzmienie, niż to, do którego
mogliśmy się przyzwyczaić? Są dwa powody – odpowiada
Tomasz Miechowicz. Pierwszy to swoiste badanie opinii,
które przeprowadzaliśmy podczas dwóch poprzednich
edycji Rybobrania. Z drugiej strony pokazywaliśmy
już, że sięgamy po różne nurty muzyczne – był rock,
pop, reagge, nadszedł czas na eksperyment w postaci
muzyki, przy której – nawet jeżeli Polacy się do niej
nie przyznają – bardzo chętnie się przy niej bawią.
Czerwcowy weekend będzie okazją do uczynienia
kolejnego kroku ku przyciąganiu gości z zewnątrz
atrakcjami dla różnych grup wiekowych. Sprawdzona
w ubiegłym roku strefa dla dzieci (cieszyła się ogromną popularnością zarówno wśród najmłodszych, jak
i rodziców) będzie kontynuowana. Ma funkcjonować
także w klimacie działań proekologicznych, z warsztatami i miejscem, gdzie rodzice będą mogli pozostawić
swoje pociechy pod opieką instruktorów. Sama nazwa
imprezy zobowiązuje do mocnych akcentów rybnych.
Już w ubiegłym roku zauważalny był wzrost liczby
stoisk z tego typu potrawami i teraz nie ma mowy
o „kroku w tył”. W planach są też prezentacje wędkarskie, szkółka dla dzieci i stoiska dla amatorów „moczenia
kija”. Wykorzystamy także bliskość Odry, tworząc strefę, gdzie
można ustawić leżaki, będzie wesołe miasteczko. Początek
Rybobrania to tradycyjny już barwny korowód ulicami miasta,
w program wpisujemy także, krok po kroku, masę imprez
towarzyszących – mówi burmistrz Krosna Odrzańskiego,
Marek Cebula zaznaczając, że dwa dni zabawy poprzedzają
miesiące przygotowań. Wcześniejsze edycje imprezy pokazują, że warto rezerwować w kalendarzu czerwcowy weekend
na wizytę w Krośnie Odrzańskim.

VARIUS MANX
& KASIA STANKIEWICZ

M.I.G
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Dolne Miasto odzyskuje blask
Miasto, które ponad siedem dekad temu prawie doszczętnie
zostało zniszczone teraz przeobraża się w jedną z perełek
Lubuskiego. Z końcem marca podpisano umowę na rewitalizację kolejnej części Dolnego Krosna.
Już dzisiaj widać, że pierwsza część rewitalizacji zmienia oblicze
miasta. Przebudowa ciągów komunikacyjnych wraz z małą infrastrukturą, oświetlenie i monitoring w otoczeniu ulic Pocztowej,
Mnichów (dawna Walki Młodych) i Wąskiej, a także zagospodarowania podwórek kamienic oraz uporządkowanie gospodarki
wodno – ściekowej było wbrew pozorom wielkim wyzwaniem
– mówi burmistrz Marek Cebula. Również ze względu na nadzór

konserwatora zabytków, którego służby prowadzą kontrolę
przestrzegania i stosowania przepisów dotyczących ochrony
zabytków i opieki nad nimi. Teraz czas na m.in. ulice Grobla,
Bobrową, Żeromskiego, Wodną, Rybaki i plac Prusa. Do wymiany
są chodniki i nawierzchnie ulic. Oświetlenie będzie w technologii
LED. W pierwszej kolejności jednak zostanie położona kanalizacja
deszczowa. Co ważne – będą także nowe miejsca parkingowe
oraz specjalne „skwerki” jako miejsca spotkań dla mieszkańców
i dla turystów. Jest to element długofalowej polityki związanej
również z turystyką.
Przetarg na rewitalizację kolejnego kwartału Krosna Odrzańskiego
wygrała firma Jarbud. Jej szef, Jarosław Grześkowiak doskonale wie jak
prowadzić prace, ponieważ korzysta
z doświadczeń zdobytych w ramach
pierwszego etapu rewitalizacji. Jest
to zadanie ambitne, ale na pewno
sprostamy wyzwaniu – mówi przedsiębiorca. – Cieszy mnie fakt, iż może
uczestniczyć w procesie przywracania blasku dolnej części Krosna
Odrzańskiego. Teraz nie trzeba wyjeżdżać zagranicę, by poczuć klimat
takich urokliwych uliczek - dodaje.
Zakres prac, które zapisane zostały
w podpisanej umowie opiewa na
kwotę ponad 6,3 mln złotych. Wykonawca przystąpił do prac projektowych. Etap budowlany powinien
rozpocząć się w sierpniu, a prace
rewitalizacyjne zakończą się w maju
2020 roku.

Dni Przyjaźni Polsko-Węgierskiej
Karcag i Krosno Odrzańskie. Dwa miasta partnerskie. Historia
tej przyjaźni sięga 2005 roku kiedy to podpisano stosowne dokumenty. Wspólnym mianownikiem tej współpracy
jest Schwarzheide – niemieckie miasto, które połączyło
krośnian i Węgrów. W ubiegłym tygodniu delegacja Krosna
Odrzańskiego uczestniczyła w ogólnopolskich obchodach
Dni Przyjaźni Polsko-Węgierskiej.
Odbyły się one w stolicy województwa świętokrzyskiego, Kielcach.
Rangi wydarzeniu nadała obecność głów państwa – Prezydentów
Polski i Węgier. Krośnieńska delegacja z burmistrzem Markiem
Cebulą na czele miała okazję spotkać się także z przyjaciółmi
z Karcag, co dało możliwość rozmowy
o kolejnych wspólnych inicjatywach.
Związane są one przede wszystkim
z wymianą młodzieży i realizacją
wspólnych imprez kulturalno-sportowych – podkreśla Anna Januszkiewicz,
Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta
w Krośnie Odrzańskim i dodaje, że na
tej niwie budują się naprawdę trwałe
relacje. Gdy dodamy do tego aktywną
współpracę z przyjaciółmi z Niemiec
otrzymamy przepis na budowanie
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wspólnej platformy porozumienia. Dlaczego jest ona ważna?
Burmistrz Marek Cebula bez wahania odpowiada, że w ten sposób
walczy się ze stereotypami, często krzywdzącymi, a dotyczącymi
innych narodów. Każdy kontakt przekonuje, że niezależnie od
historycznych perturbacji – możemy myśleć podobnie, mieć
wspólną wizję zjednoczonej Europy, patrzeć na świat oczami
ludzi wychowanych w innych kulturach, a przez to stawać się
bardziej tolerancyjni– przekonuje burmistrz.
Przypadający na 23 marca Dzień Przyjaźni Polsko-Węgierskiej
został przyjęty przez Parlament Węgierski oraz Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w 2007 roku. - Wspólne losy, wspólni bohaterowie, wspólni wrogowie i przyjaciele,
wszystko to sprawiło, że między narodami polskim i węgierskim zrodziła
się i utrwaliła autentyczna sympatia
i głęboka przyjaźń- czytamy w uchwale. Uroczystości odbywają się co roku
naprzemiennie w Polsce i na Węgrzech,
zwykle poza stolicami tych krajów.
W składzie krośnieńskiej delegacji
znaleźli się jeszcze sołtys Starego Raduszca i jednocześnie radna – Grażyna
Myśliwiec oraz radna Danuta Cierpisz.
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Podwyżki cen za wywóz odpadów nieuniknione?

Wzrosły ceny za wywóz śmieci w gminie Gubin, Zielona Góra wprowadziła drastyczną podwyżkę cen od 1 kwietnia. W tym
drugim przypadku wyliczono, że statystyczna, zielonogórska rodzina może rocznie zapłacić więcej nawet o 400 zł. Mało
tego, jeżeli w kontenerze przeznaczonym do segregacji pojawią się odpady zmieszane – mają być naliczane kary, albo
taki pojemnik nie zostanie odebrany. Jak wygląda sytuacja w gminie Krosno Odrzańskie?
Na razie podwyżek nie ma, jednak „żółta kartka” już
została wystawiona. Krośnieńskie Przedsiębiorstwo
Wodociągowo – Komunalne alarmuje, że segregacja
osiąga poziom zaledwie 18%, podczas gdy na koniec
2020 roku wymagany prawem poziom recyklingu wynosi
50%. Wynika on z dyrektyw unijnych, które nakładają
na państwa członkowskie obowiązek selektywnego
zbierania odpadów komunalnych. Przy niespełnieniu
obostrzeń na samorządy będą nakładane kary, które
obciążą... mieszkańców. – Gmina, na którą zostaną
nałożone kary będzie musiała je wliczyć w cenę odbioru
Recykling, czyli odzyskanie jak największej ilości mateśmieci – przestrzega prezes KPWK, Aleksander Kozłowriałów i ponowne ich użycie przyczynia się do ochrony
ski. Czy samorząd nie będzie mógł dopłacić brakującej
zasobów naturalnych surowców oraz zachowanie rówkwoty? – Nie, mówi prezes. Zabraniają tego przepisy.
nowagi pomiędzy rozwojem naszej cywilizacji a naturą.
Gospodarka odpadami ma się samofinansować. Nie
Nawet jedna osoba więcej dbająca o zwiększenie udziału
można tracić, ani też zarabiać na usłudze.
w gospodarce ilości surowców wtórnych przyczynia
Ministerstwo Środowiska, widząc problemy z segregacją
się do ochrony środowiska, zwierząt i dba o czystość
pracuje nad nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości
w swoim otoczeniu. Troska o środowisko naturalne to
i porządku w gminach, która zakłada, że ceny wywozu
śmieci niesegregowanych będą aż cztery razy większe
niż tych „podzielonych”. Do tego już wzrosła tzw. opłata
Wzrosły ceny za wywóz śmieci
środowiskowa. Ustala ją rząd.
Mieszkańcy gminy Krosno Odrzańskie wytwarzają prawie
w gminie Gubin, Zielona Góra
cztery tysiące ton śmieci rocznie, czyli ok. dziesięciu
wprowadziła drastyczną poddziennie. Głównym problemem jest brak segregacji
w zabudowie wielolokalowej. Niestety, jeżeli w kontewyżkę cen od 1 kwietnia.
nerze przypisanym do danej frakcji znajdzie się worek
W tym drugim przypadku wyze zmieszanymi śmieciami – odbiorca czyli Zakład
Zagospodarowania Odpadów w Marszowie obok Żar
liczono, że statystyczna, ziepobiera od KPWK wyższą cenę. - Nie mamy na to wpływu
lonogórska rodzina może
– zaznacza prezes Kozłowski, podkreślając, że system
gospodarki odpadami opiera się na zaufaniu społeczrocznie zapłacić więcej nawet
nym. Mieszkańcy, składając tzw. „deklaracje śmieciowe”
o 400 zł. Mało tego, jeżeli w konzobowiązali się do segregowania, rzeczywistość jest
jednak zgoła inna. Krośnieńskie KPWK jeszcze odbiera
tenerze „z segregacją” pojawi
pojemniki, w których znajdą się „niepożądane śmieci”,
się niewłaściwy odpad – mają
ale obciąża wspólnoty karami za niewywiązywanie się
ze złożonych zobowiązań w zakresie śmieci. Są jednak
być albo kary, albo taki pojemprzykłady miast, które wprowadzają jeszcze ostrzejsze
nik nie zostanie odebrany.
restrykcje. W Szczecinie kontenery są tak długo zostawiane w wiatach, aż mieszkańcy sami nie posegregują
śmieci lub też nie zgłoszą ich jako zmieszane – co wiąże
się z wyższą opłatą.
nasz obowiązek mówi burmistrz Marek Cebula. Każdy
Gmina Krosno Odrzańskie wspólnie z KPWK stawia na
z nas może dołożyć swoją „cegiełkę” w procesie budowy
edukację. Złożono wniosek o dofinansowanie kampanii
lepszej przyszłości. Nasze dzieci, czy wnuki zasługują
ekologicznej skierowanej do mieszkańców, która raz
na to samo piękno, z którego mogliśmy czerpać i my,
jeszcze przybliży zasady segregacji odpadów komunalpodejmijmy więc wspólny trud z myślą o zachowaniu
nych. Jej wpływ na ochronę środowiska jest ogromy.
zdrowego środowiska – dodaje.
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Twój e-PIT – rozlicz go
w Krośnie Odrzańskim

Przypominamy, że do 30
kwietnia należy rozliczyć
PIT. Być może warto zrobić
to drogą elektroniczną. Z roku na rok cieszy się ona coraz większą
popularnością wśród podatników. W 2018 r. PIT-y składane przez
Internet stanowiły już 2/3 wszystkich złożonych zeznań i po raz
pierwszy przekroczyły 10 milionów (11,4 mln e-deklaracji przy
5,6 mln papierowych).
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) wychodząc naprzeciw
oczekiwaniom podatników opracowała nową usługę „Twój
e-PIT”, która zakłada brak obowiązku sporządzania samodzielnie
deklaracji rocznej PIT przez podatników oraz łatwiejszy sposób
rozliczania ulg.

KAS już w 2019 r. (w rozliczeniach za 2018 r.) automatycznie
przygotuje i udostępni w wersji elektronicznej PIT-37 i PIT-38.
„Twój e-PIT” będzie dostępny dla podatników przez aplikację
na Portalu Podatkowym po uwierzytelnieniu – poprzez profil
zaufany lub po wprowadzeniu danych, o które „zapyta” program.
Usługa jest co do zasady przygotowana dla podatników rozliczających się indywidualnie. Jednakże przewidziano również

możliwość wyboru wspólnego rozliczenia z małżonkiem lub
jako osoba samotnie wychowująca dzieci.
Deklarację PIT przygotowaną przez KAS podatnik:
• może zweryfikować i zaakceptować bez zmian,
• może poprawić (np. zmienić Organizację Pożytku Publicznego, której chce przekazać 1% podatku należnego),
• może uzupełnić o dane, których nie posiada KAS (np. odliczenia: IKZE, ulgi na odsetki od kredytu, ulgi na Internet,
ulgi na pełnoletnie uczące się dziecko),
• może odrzucić i rozliczyć się samodzielnie.
Jeżeli podatnik nie dokona akceptacji zeznania, przygotowany
PIT zostanie uznany za zaakceptowany z dniem 30 kwietnia 2019 r.
Natomiast w przypadku odrzucenia przygotowanego przez
KAS zeznania, podatnik będzie mógł rozliczyć się samodzielnie
w formie innej niż usługa „Twój e-PIT”. Wówczas przygotowane
zeznanie nie będzie brane pod uwagę.
W przypadku zeznań podatkowych złożonych drogą elektroniczną
poprzez usługę „Twój e-PIT” lub „e-Deklaracje” ustawodawca
skrócił termin na dokonanie zwrotu nadpłaty podatku z 90 dni
do 45 dni od daty złożenia zeznania podatkowego.

Mieszkasz w Krośnie Odrzańskim ale nie jesteś tu zameldowany? Wpisz w PIT Gminę Krosno Odrzańskie
jako miejsce zamieszkania i zainwestuj podatek w rozwój miejsca, w którym żyjesz.

Tu mieszkam, tu płacę podatki
wrócą do Ciebie w postaci zrealizowanych inwestycji

Więcej informacji pod nr telefonu 68 410 97 25

Zmiana danych w ewidencji gruntów
Przypominamy, że w przypadku:
-- zmiany miejsca zamieszkania,
-- zmiany właściciela,
-- zmiany danych osobowych,
właściciele nieruchomości zobowiązani są w terminie 30 dni
licząc od dnia ich zaistnienia do zgłoszenia tego faktu w ewidencji gruntów i budynków, prowadzonej przy Starostwie Powiatowym w Krośnie Odrzańskim, ul. Piastów 10 B, 66-600
Krosno Odrzańskie.
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To właśnie z ewidencji gruntów i budynków, a nie z ewidencji ludności korzystają pracownicy UrzęduMiasta w Krośnie
Odrzańskim przy wysyłaniu korespondencji. Dlatego pomimo
dokonania meldunku często dostajecie Państwo korespondencję
na stare adresy.
Szczególną prośbę kierujemy do spadkobierców o jak najszybsze
przeprowadzanie spraw spadkowych oraz ujawnienie następców
prawnych w ewidencji gruntów, księgach wieczystych, a także
zgłoszenie faktu w Urzędzie Miasta w Krośnie Odrzańskim.
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Rekordowy WOŚP w cieniu tragedii

Zabójstwo Prezydenta Gdańska, śp. Pawła Adamowicza rzuciło cień na wszystkie wyniki sztabów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Krośnianie najpierw chętnie włączali się w zbiórkę, natomiast później solidaryzowali z gdańszczanami.
Jeszcze w niedzielę, w Krośnie Odrzańskim i Osiecznicy mieszkańcy Gminy pokazali jedność pod wspólnym symbolem – serduszka WOŚP. Emocjonujące licytacje, wspaniałe występy grup
artystycznych i wiele emocji. Było wesoło, dynamicznie i co
najważniejsze – rekordowo. W całej Gminie zebrano 77.713,49 zł,
w tym 49 260,49 zł w Krośnie Odrzańskim i 28 453,00 zł w sztabie
w Osiecznicy.
W dniu pogrzebu śp. Pawła Adamowicza przy Urzędzie Miasta
zorganizowano spotkanie okolicznościowe. Łzy smutku i wzruszenia płynęły podczas symbolicznej już piosenki „Sound of
Silence”. Dźwięk ciszy był niezwykły, emocje odgrywały w tym
momencie najważniejszą rolę, a blask palonych świec dodawał
chwili wzniosłości.
Burmistrz, jako doświadczony samorządowiec, były Poseł na
Sejm RP, a obecnie także prezes Zrzeszenia Gmin Województwa
Lubuskiego doskonale rozumie jaką rolę odgrywał Paweł Adamowicz, nie tylko w samorządzie Gdańska, ale na politycznej
i społecznej mapie całej Polski. - Poznałem Pawła osobiście,
zrobił na mnie ogromne wrażenie. Był człowiekiem patrzącym
do przodu na dekady, tolerancyjnym, pełnym pasji. Każde Jego
działanie miało jeden cel – budować lepszą przyszłość w oparciu
o takie wartości jak wolność, równość i solidarność. Dla nas, samorządowców może być wzorem poświęcenia i tytanicznej pracy,

ale również otwartości i szacunku do drugiego człowieka – mówi
Marek Cebula. Także Starosta Krośnieński, Grzegorz Garczyński
podkreślał, że misja samorządowca to kontakt z mieszkańcami,
to dialog, a także bycie wzorem, niezależnie od okoliczności.
Mieszkańcy gminy mówili, że czują niepowetowaną stratę i nie
mogą uwierzyć w to co wydarzyło się 13 stycznia w Gdańsku.
Tragedia wstrząsnęła wszystkimi, a „mowa nienawiści” zebrała
tragiczne żniwo…

#

„Straciliśmy Przyjaciela, wybitną
osobistość, czołowego przedstawiciela życia społecznego
i politycznego. W obliczu tej
tragedii nie ma określeń,
które oddałyby w pełni
poczucie straty, niełatwo znaleźć słowa otuchy” – fragment
kondolencji wysłanych
z Krosna Odrzańskiego.
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Akcja „Pupil”

Działając prewencyjnie można uzyskać lepszy efekt – oczywiście pod warunkiem,
że pewna grupa mieszkańców będzie chciała. Mowa o właścicielach psów. Straż
Miejska w Krośnie Odrzańskim prowadzi akcję pupil, która ma uczulić ich na pewien
problem – chodzi o pozostałości po zwierzętach.

Odchody zostawiane są przez czworonogi na chodnikach, w parkach, na trawnikach. A obowiązkiem
właścicieli jest utrzymanie czystości. Uregulowane
zostało to w uchwale Rady Miejskiej – przypomina
Komendant Straży Miejskiej w Krośnie Odrzańskim,
Agnieszka Pawłow. Regulamin utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Krosno Odrzańskie nie
pozostawia wątpliwości, czytamy w nim: „Osoba,
z którą przebywa zwierzę na terenach publicznych
zobowiązana jest do niezwłocznego usunięcia zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzę”.
Drastyczne środki w postaci mandatu stosowane są
rzadko, jednak i taką ewentualność właściciele psów
muszą brać pod uwagę. Może on sięgnąć 500 zł. Psie
odchody zalegające na krośnieńskich chodnikach
i trawnikach przeszkadzają wszystkim –podkreśla
to każdy krośnianin i nie ma co do tego żadnych
wątpliwości. Jak uporać się z tym problemem? Rozwiązanie jest chyba jedno – to właściciele zwierząt
muszą zbierać pozostałości. Sposób jest jest bardzo
prosty – instruuje komendant Pawłow. Można mieć
ze sobą woreczek oraz łopatkę albo po prostu rękawiczkę, którą się zbiera nieczystość a później wywija i wyrzuca. Dodajmy jeszcze, że do obowiązków
właścicieli psów należy: 1) poza obszarem własnej
nieruchomości prowadzenie każdego psa na uwięzi;
2) prowadzenie psa rasy uznawanej za agresywną na
smyczy z założonym kagańcem.

Do właścicieli psów należy obowiązek usuwania zanieczyszczeń
po czworonogach

KOMUNIKAT
Gmina Krosno Odrzańskie informuje, że do dnia 30 kwietnia 2019 r. przyjmowane są wnioski o udzielenie
dotacji na usunięcie wyrobów zawierających azbest.
Wnioski można pobrać ze strony http://www.krosnoodrzanskie.pl/azbest i po wypełnieniu złożyć w Biurze
Obsługi Interesanta w Urzędzie Miasta w Krośnie Odrzańskim. Do wniosku należy dołączyć mapkę w skali
1:500 lub 1:1000 oraz zgłoszenie wykonania robót budowlanych (jeśli wynika to z przepisów Prawa budowlanego) w Starostwie Powiatowym w Krośnie Odrzańskim (kserokopia z potwierdzeniem złożenia).
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 68 4109761.
18
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Użytkowanie wieczyste a prawo własności
Początek roku wprowadził bardzo istotną zmianę dotyczącą przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo
własności. Uregulowała to specjalna ustawa, a grunty w użytkowaniu wieczystym pod budynkami mieszkalnymi z mocy
prawa stały się własnościowe. Choć brzmi to bardzo prosto, w praktyce nowe prawo zrodziło wiele komplikacji.
Zaznaczmy jeszcze raz - na mocy nowych przepisów grunty
w użytkowaniu wieczystym pod budynkami mieszkalnymi, stały
się własnościowe.
Na razie jednak właściciel zobowiązany jest uiszczać tzw. opłatę
przekształceniową w wysokości dotychczas uiszczanej opłaty
za użytkowanie wieczyste. Wnosi się ją (podobnie jak opłatę za
użytkowanie wieczyste) bez uprzedniego wezwania w terminie
do 31 marca każdego roku przez okres 20 lat. Wpłaty dokonywane
są począwszy od roku 2020, jednak ich wysokość obejmuje także
rok 2019 (za ten rok płacimy do 29 lutego 2020 r.)
Opłata przekształceniowa, określona jako dwadzieścia wpłacanych co roku opłat za wieczyste użytkowanie gruntu, w wysokości
określonej na dzień 1 stycznia 2019 roku, może być opłacona
jednorazowo. O zamiarze wpłaty jednorazowej należy powiadomić właściwy organ na piśmie.

#

W razie pytań lub wątpliwości prosimy
o kontakt z Wydziałem Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska
i Rolnictwa Urzędu Miasta,
tel. 68 410 97 65.

1

NAZWA ULICY

2.

Ujawnienie prawa własności gruntu w księdze wieczystej oraz
ewidencji gruntów i budynków potwierdza zaświadczenie, które
zostanie wydane z urzędu nie później niż w terminie 12 miesięcy
od dnia przekształcenia. Zaświadczenie wydawane z urzędu
jest bezpłatne.
Właściciel ma także prawo wystąpić z wnioskiem o wydanie w/w
zaświadczenia. Wówczas Urząd ma 4 miesiące na jego wydanie
(liczone od dnia złożenia wniosku), jednak zaświadczenie wydane
na wniosek właściciela jest płatne w wysokości 50 zł tytułem
opłaty skarbowej (ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej
w załączniku do ustawy w części II ust. 20a).

Komunikat w sprawie
obowiązku umieszczania
tabliczek z numerem porządkowym nieruchomości

UWAGA – ustawa nie pozostawia wątpliwości więc przypominamy, że:
1.

Wyjaśniamy, że zgodnie z przepisami przez grunty zabudowane
na cele mieszkaniowe, rozumie się nieruchomości zabudowane
wyłącznie budynkami:
1) mieszkalnymi jednorodzinnymi;
2) mieszkalnymi wielorodzinnymi, w których co najmniej
połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne;
3) o których mowa w pkt 1 lub 2, wraz z budynkami gospodarczymi, garażami, innymi obiektami budowlanymi lub
urządzeniami budowlanymi, umożliwiającymi prawidłowe
i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych.

Właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków,
mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na
ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia
o ustaleniu tego numeru.
Na tabliczce, oprócz numeru porządkowego zamieszcza
się również nazwę ulicy lub placu, a w miejscowościach

3.

bez ulic lub placów albo posiadających ulice lub place bez
nazw - nazwę miejscowości.
W przypadku gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym
umieszcza się również na ogrodzeniu.

Brak oznakowania budynku, zgodnie z artykułem 64 Kodeksu
wykroczeń, podlega karze grzywny albo karze nagany.
Informujemy jednocześnie, że od kwietnia 2019 roku, mając
na względzie zapisy ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne,
rozpoczną się kontrole budynków nie posiadających numerów porządkowych.
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Krosno Odrzańskie „stolicą” lubuskiej piłki halowej
Futsal to coraz prężniej rozwijająca się dyscyplina sportu.
Ta odmiana piłki nożnej staje się atrakcyjną zarówno dla
kibiców jak i piłkarzy. W województwie lubuskim jest kilkanaście lig, których mistrzowie po raz pierwszy spotkali
się pod jednym dachem. W Krośnie Odrzańskim odbyła się
Lubuska Superliga Futsalu.
Po tym turnieju raczej nikt nie powinien mieć wątpliwości, gdzie
leży lubuska stolica „halówki”. Niedawno zakończyła się Meblostyl
Liga Halowa, a chwilę później w hali sportowo-widowiskowej
gościły najlepsze drużyny z całego województwa. Przyjechali
zawodnicy z Zielonej Góry, Gorzowa Wielkopolskiego, Międzyrzecza, Szprotawy, Świebodzina, Wschowy, Gubina, Drezdenka
i Babimostu. Krosno Odrzańskie reprezentowała, oczywiście
Hurtownia King, dwukrotni zwycięzcy pucharu MLH, którzy tym
razem udowodnili, że są najlepsi w Lubuskiem. W finale pokonali
świebodziński CompuTec 2:0, zdobywając drugą bramkę prawie
równo z gwizdkiem kończącym mecz. Patryk Szcześniak, zdobywca zwycięskiego gola z prawie drugiego końca boiska, nie
ukrywał tuż po meczu, że była to ciężka przeprawa, szczególnie
w końcówce, kiedy to przeciwnicy postawili wszystko na jedną
kartę i grali pięcioma zawodnikami w polu. Finałowy mecz był
bardzo widowiskowy, ale Hurtownia przez cały turniej grała

naprawdę bardzo dobry futbol – przyznają przeciwnicy, którym
przyszło zmierzyć się z mistrzami. Na trzecim miejscu podium
stanęli reprezentanci Międzyrzecza, którzy nie tylko grają razem
na boisku, ale również wspólnie służą w armii. Najlepszy bramkarzem wybrany został Kamil Duchnowski /Hurtownia King/,
najlepszym strzelcem - Mateusz Świtała /CompuTec/ natomiast
MVP - Marcin Szymański /CompuTec/.
Na zwycięskie zespoły czekały atrakcyjne nagrody o łącznej
wartości około 10 tysięcy złotych, w tym nagrody pieniężne. -Ten
turniej pokazuje, jak mocno piłka halowa rozwija się nie tylko
w Krośnie Odrzańskim, ale i województwie – podkreśla Daniel
Sienkiewicz z Polskiego Związku Piłki Nożnej. Moda na taką piłkę
ma być kontynuowana. Na pewno w Krośnie Odrzańskim zadba
o to dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji Tomasz Struk oraz jego
współpracownicy. -Jesteśmy pasjonatami, rozwijamy naszą ligę,
wprowadzamy nowe formy rywalizacji, uatrakcyjniamy przekaz,
wychodzimy z nowymi propozycjami do zawodników i kibiców
dlatego dyscyplina ta rozwija się u nas coraz prężniej – podkreśla
dyrektor. Mamy na to dowody - turniej, podobnie jak krośnieńska
Meblostyl Liga Halowa, transmitowany był „na żywo”, dzięki
czemu rodziny i znajomi zawodników z całego województwa
mogli oglądać ich poczynania na boisku w czasie rzeczywistym.

Danpol triumfatorem Football Spring Cup
przeszkód i gry zręcznościowe. Ci trochę starsi mogli wziąć udział
w konkursach tematycznych. Na wszystkich uczestników czekały
drobne upominki od partnerów i sponsorów. Impreza odbyła się
w niedzielę, 31 marca na Orliku przy Szkole Podstawowej nr 2
w Krośnie Odrzańskim.

Football Spring Cup organizowany przez Stowarzyszenie Młode Krosno wspólnie z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Krośnie
Odrzańskim to pierwszy turniej piłkarski w historii miasta, który
miał na celu zaangażować nie tylko zawodników biorących
udział w samym turnieju, ale i również odwiedzających kibiców,
rodziny i dzieci. Na najmłodszych czekały specjalnie przygotowane strefy animacji i zabawy, w tym dmuchany zamek, tory
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Grand Prix Polski w karate

Karate to sztuka walki, która powstała w kraju kwitnącej wiśni
na wyspie Okinawa. Wyróżnia się ponad sto różnych stylów tej
dyscypliny, która cieszy się dużą popularnością na całym świecie.
W naszym mieście od wielu lat działa klub karate Jaguar, który
9 marca był gospodarzem Grand Prix Polski Japan Karate Asso-

ciation. Organizowany od 6 lat Krośnieński Turniej Karate bardzo
zyskał na randze. Od Grand Prix w skali krajowej ważniejsze są
jedynie Mistrzostwa Polski, tak więc gościliśmy u nas około 180
karateków z różnych zakątków kraju, między innymi z Poznania
i stolicy. Zawodnicy, oprócz nagród i satysfakcji z wygranej, zdobywali punkty rankingowe kwalifikujące ich do Mistrzostw Europy,
które w tym roku odbędą się w Czechach. Wojownikom Jaguara
udało się wywalczyć aż 19 medali: 5 złotych, 6 srebrnych oraz
8 brązowych. Biorąc pod uwagę to, jak silną mieli konkurencję,
taki rezultat jest więcej niż zadowalający. Nad zawodami pieczę sprawował szef polskiej JKA, żywa legenda karate - Mariusz
Jewdokimow, który pełnił rolę głównego sędziego. Impreza była
dużym sukcesem, na tyle dużym, że w kuluarach mówi się nawet
o organizacji Mistrzostw Polski właśnie w Krośnie Odrzańskim. Jak
na razie informacja nie jest jeszcze potwierdzona, ale z pewnością
mamy już odpowiednie zaplecze i doświadczenie do zorganizowania takiego wydarzenia.

Biegają po złoto. Plichta i Bereśniewicz najlepsi!
Antoni Plichta, słusznie postrzegany jako nowa nadzieja
polskiej lekkiej atletyki ponownie zachwycił. Podczas
Halowych Mistrzostw Polski U20 w fantastycznym stylu
wybiegał medal z najcenniejszego kruszcu.
Już podczas mitingu Orlen
Cup w Łodzi podopieczny
trenera Krzysztofa Wesołka
pokazał, że na wiele go stać.
Uzyskał wówczas drugi najlepszy wynik w karierze, tylko o 0,03 sekundy gorszy od
„życiówki”. Na Mistrzostwa
Polski do Torunia jechał
więc w dobrym nastroju
i z nadzieją na podium.
Krośnianin błysnął formą
już podczas eliminacji do
biegu na 60 metrów, w których ustanowił swój nowy rekord życiowy – 6,85. W finale był
tylko o dwie setne sekundy wolniejszy, ale to wystarczyło do

tego, by stanąć na najwyższym stopniu podium. Krótki dystans
rządzi się swoimi prawami i najważniejszy jest refleks na starcie.
Antoni Plichta wyczuł ten moment kapitalnie, ponieważ ruszył
do biegu już 0.144 sekundy po strzale
startowym. Dodajmy, że podopieczny
trenera Krzysztofa Wesołka wystartował
jeszcze w biegu na 200 metrów. W eliminacjach uzyskał wynik 22,17 sekundy,
co również jest jego nowym rekordem
życiowym. W finale zajął piąte miejsce
z czasem 22,26 sek.
Formą zachwyca również Aleksandra
Bereśniewicz, która podczas Mistrzostw
Województwa Lubuskiego rozgrywanych w Babimoście została podwójną
mistrzynią, zdobywając złoty medal
indywidualnie i w drużynie szkolnej VII
LO w Zielonej Górze. Zwycięstwa te zapewniły podopiecznej trenera Krzysztofa
Wesołka awans do Mistrzostw Polski.

Wołoszyn dwukrotnie na podium
Krośnianie sięgają po najwyższe laury. Kickbokser Artur Wołoszyn zdobył srebrny medal w formule point-fighting oraz
brązowy medal w formule light-contact w kategorii wagowej do 84 kg Masters.
W dniach 30-31 marca 2019 r. we Włoszakowicach odbyły się
Mistrzostwa Polski w kickboxingu Juniorów, Seniorów oraz
Masters w formułach Light-Contact oraz Point-Fighting.
W Mistrzostwach tych wziął udział mieszkaniec Krosna
Odrzańskiego Artur Wołoszyn trenujący na co dzień od ponad
5 lat w klubie Gwardia Zielona Góra pod okiem trenerów Jarosława Biernackiego i Leszka Wojciechowskiego. Zawodnik wywalczył
srebrny medal w formule point-fighting oraz brązowy medal
w formule light-contact w kategorii wagowej do 84 kg Masters.
W Mistrzostwach brało udział ponad 400 zawodników z 68 klubów z całego kraju. Poziom zawodów był wysoki, nie obyło się
bez kontuzji.
Zawodnik składając podziękowania swoim trenerom, kolegom
z klubu i wszystkim kibicom podkreśla, że największą inspirację

czerpie od rodziny - córki oraz synów, w tym od 10- letniego
Krzysztofa, który kibicował tacie podczas turnieju.
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INFORMACJA O WYBORACH DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
Wybory do Parlamentu Europejskiego zostaną przeprowadzone w dniu 26 maja 2019 r. w godzinach od 7.00 do 21.00.

korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę
komisarzowi wyborczemu najpóźniej do 13 maja 2019 r.

W wyborach do Parlamentu Europejskiego głosować można
tylko na jedną listę kandydatów, stawiając na karcie do głosowania znak „X” w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego z kandydatów z tej listy (wskazując jego pierwszeństwo
do otrzymania mandatu). Postawienie znaku „X” w kratkach
z lewej strony obok nazwisk kandydatów umieszczonych na
więcej niż jednej liście lub niepostawienie znaku „X” w żadnej
kratce powoduje nieważność głosu.

Wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75
lat, a także wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub
umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mają prawo do
głosowania przez pełnomocnika. W celu sporządzenia aktu
pełnomocnictwa wyborca składa wniosek w urzędzie gminy
(miasta), w której jest wpisany do rejestru wyborców, najpóźniej
do 17 maja 2019 r.

Znak „X” to co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie
kratki.
Wyborcy ujęci w spisie wyborców mogą głosować osobiście
w lokalu wyborczym.
Wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mogą głosować w lokalu wyborczym lub korespondencyjnie. Zamiar głosowania

Informacje w sprawach rejestru i spisu wyborców, udzielenia
pełnomocnictwa oraz głosowania korespondencyjnego przez
wyborców niepełnosprawnych można uzyskać w Urzędzie
Miasta w Krośnie Odrzańskim przy ul. Parkowej 1, budynek A,
pokój nr 2 i 4 albo pod numerami telefonów: 68 4109 752 i 68
4109 754 lub w formie elektronicznej, adres e-mail: biurorady@
krosnoodrzanskie.pl.
Więcej informacji na stronach www.pkw.gov.pl, www.bip.
krosnoodrzanskie.pl.

WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO,
NIEDZIELA, 26 MAJA 2019 R.

NIE DOKARMIAJ DZIKICH ZWIERZĄT
Wyrzucanie w okolicy zabudowań resztek jedzenia, obierek itp. zachęca
dzikie zwierzęta do żerowania w okolicy domów.
Gdy nie znajdą jedzenia tam, gdzie było wyrzucane, podejdą bliżej niszcząc ogródki.
Zabezpiecz kompostowniki i nie wyrzucaj nieodpowiedzialnie resztek,
gdyż w ten sposób, nawet nieświadomie, dokarmiasz zwierzęta.

Dokarmiając dzikie zwierzęta zmieniasz ich nawyki.
Raz nakarmione wrócą.
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Grażyna Myśliwiec (radna i sołtys Starego Raduszca) oraz Marek Cebula
(burmistrz Krosna Odrzańskiego) Osobowościami Roku w plebiscycie
Gazety Lubuskiej.

xxx
Takiego „spotkania pod palmami” można pozazdrościć. Babski Wieczór z organizowany z okazji Dnia Kobiet ponownie zachwycił.

xxx
Wspólnie można więcej. Ponad 80 osób uczestniczyło w akcji „wiosenne
porządki wokół szpitala”. Inicjatorem był radny powiatowy, Paweł Szwed.

Wysiłek fizyczny i aktywność sportowa są w modzie. Trening z Mistrzem
(Falubaz) i Burmistrzem (Markiem Cebulą) cieszył się dużym zainteresowaniem młodzieży.

Studio Tańca Nowoczesnego Etna niezmiennie zaskakuje. Pokazy tańca,
efektowna choreografia, gra świateł oraz muzyki zrobiły ogromne wrażenie.

Krośnieńskie Stowarzyszenie Gier Umysłowych zorganizowało kolejny
Festiwal. Cykliczne spotkania szachistów i brydżystów są doskonałą
okazją do sprawdzenia swoich umiejętności i do zabawy.

Wiek senioralny jest wspaniały. Udowadniają to studenci Uniwersytetów
Trzeciego Wieku. Krośnianie byli gospodarzem turnieju w kręgle.

Tęcza Homanit Krosno Odrzańskie rozpoczęła rundę wiosenną od
zwycięstwa 5:2 z Arką Nowa Sól. Krośnianie pozostają wiceliderem
tabeli.

23

ąca,
j
a
j
i
w
a, roz

yjn
c
k
a
r
t
A

A
C
A
R
aP
ywiczn

t

ek
persp
cznij
Rozpo

izją

elew
t
ą
k
s
ień

ośn
r
k
z
ę
c
ółpra

wsp

Dlaczego warto spróbować?
»» razem ustalamy godziny pracy (idealna forma dodatkowego zajęcia);
»» nie trzeba mieć doświadczenia – wbrew pozorom to nie tylko przyjemna praca,
ale i szansa na nabranie niezbędnych umiejętności dziennikarskich;
»» proponujemy atrakcyjne warunki płacowe;
»» zapewniamy nabycie doświadczenia niezbędnego do pracy w innych mediach.

Kogo szukamy?
Z chęcią porozmawiamy z osobami, które rozważają współpracę jako:
»» dziennikarz
»» operator kamery

Jedynym kryterium jest wiek, który nie może być niższy niż 18 lat.
Przyjdź, porozmawiaj, przyślij CV.
Spróbuj – to nic nie kosztuje, a może być przygodą i początkiem nowego etapu
zawodowego!

Kontakt:
Jeżeli masz ochotę przyjść osobiście – najpierw zadzwoń i umów się na spotkanie.
tel. 68 410 97 40
Jeżeli wolisz najpierw kontakt mailowy – przyślij nam swoje CV na adres:
media@krosnoodrzanskie.pl

