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Spis treści:

Szanowni Państwo,
cóż to był za weekend! Enej, Dawid Kwiatkowski, Karol Okrasa – takiego zestawu gwiazd nasze miasto już dawno nie
widziało. O tym, że ich zaproszenie to była słuszna decyzja
niech świadczą tłumy przed rybobraniową sceną. Pogoda
w niedzielę nie dopisała, ale najważniejsze, że atmosfera
była gorąca. Taka jest ona w Krośnie Odrzańskim od dawna
i to nie tylko za sprawą emocji związanych z jedną z najlepszych imprez plenerowych w województwie lubuskim.
Wypieki na twarzy wywołuje coś jeszcze. Nasze miasto
ma szansę na otrzymanie dofinansowania z Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego m.in. na odbudowę
Zamku Piastowskiego oraz otwarcie wieży kościoła p.w.
św. Jadwigi Śląskiej dla zwiedzających. Wierzę, że ludzie
zaangażowani w przygotowanie ponad 100-stronicowego wniosku i ponad dwa razy obszerniejszego studium
wykonalności już w październiku powiedzą – „mamy to,
projekt wart 22 mln zł zmieni Dolne Miasto”.
Krosno Odrzańskie może zmienić się także za sprawą Podwórka Talentów Nivea – wspaniałego i rozwijającego kreatywność placu zabaw. Wystarczy, że każdy
z nas raz dziennie wejdzie na stronę www.podworko.
nivea.pl, zaloguje się, odnajdzie nasze miasto i zagłosuje.
To tylko tyle, a dla naszych dzieci aż tyle. Już nieraz pokazaliście Państwo, że działając razem można sięgnąć gwiazd.
Sięgnijmy po nie i tym razem. Pamiętajcie – raz dziennie
głosujemy i wygrywamy warte 70 000 zł Podwórko Nivea.
Agnieszka Miszon
Redaktor Naczelna
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Gostchorze
atrakcją turystyczną?

2 lipca podkrośnieńskie Gostchorze będzie
gospodarzem wielkiego, odrzańskiego wydarzenia. Tego dnia nie tylko zawita tam Flis
Odrzański, ale odbędzie się także otwarcie
przystani rzecznej. Festyn rozpoczyna się o godzinie 13.00.
Gostchorze staje się miejscowością turystyczną.
Mieszkańcy sami przyznają, że Odra jest ich potencjałem. Przystań, plany związane z odtworzeniem
średniowiecznego grodu, otwieranie gospodarstw
agroturystycznych – wszystko to powoduje,
że jest o nas głośno mówi Ewa Klepczyńska, sołtys
Gostchorza.
Flis Odrzański jest doskonałą okazją do promocji. Rozpoczyna się on w tym roku 20 czerwca
w Bohuminie (Czechy). Przepływa m.in. przez
Racibórz, Opole, Wrocław, Głogów, Bytom Odrzański, Nową Sól, wspomniane Gostchorze i Krosno
Odrzańskie, by 8 lipca zakończyć flis w Szczecinie
paradą flisacką.

Wydawca:
Gmina Krosno Odrzańskie
ul. Parkowa 1,
66-600 Krosno Odrzańskie
tel.: 68 41 09 700

Kontakt: media@krosnoodrzanskie.pl
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Rybobranie. Tutaj trzeba być
Dwunastogodzinne oczekiwanie na występ gwiazdy, w deszczu i chłodzie. Cały czas
przy barierce, tak, by być w pierwszym rzędzie. To mogą zrozumieć tylko najwytrwalsi
fani. I właśnie oni, a w większości „one” zjechały do Krosna Odrzańskiego, żeby zobaczyć występ Dawida Kwiatkowskiego, idola młodego pokolenia. Rybobranie kolejny raz
udowodniło, że jest jedną z najlepszych imprez plenerowych województwa lubuskiego.
W te dwa, wyjątkowe czerwcowe dni wielokrotnie ze sceny padały
słowa „Krosno, bawimy się! Krosno, damy czadu”. Odpowiadały
im piski i brawa. Krośnianie wraz z przyjezdnymi gośćmi bawili się
na całego. Rybobranie. Jedna z najlepszych imprez plenerowych
województwa lubuskiego przyciąga do miasta tłumy fanów. Co
najważniejsze - nie tylko gwiazd muzycznych pierwszego formatu,
ale także gości „spragnionych” smaku potraw przygotowywa-
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nych przez najlepszych polskich kucharzy. Po pokazach Roberta
Makłowicza, w tym roku przyszedł czas na Karola Okrasę. Tej
postaci nie trzeba przedstawiać i było to widać na każdym kroku.
Gdyby ktoś podjął się karkołomnej próby liczenia zdjęć jakie
krośnianie i goście wykonali z tym słynnym kucharzem – byłyby
liczone w setkach, a może nawet w tysiącach. Mimo pogody,
która nie sprzyjała imprezie plenerowej – fani Okrasy ściągali
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włącznie. Byli nimi – artyści występujący na scenie,
począwszy od zespołu „Bez sensu”, przez „Goose
Bumps” po „Enej”, który dał show na miarę wydarzenia kulturalnego roku.
Co prawda drugiego dnia, ze względów bezpieczeństwa odwołano koncert Wojciecha Gąssowskiego,
jednak piosenkarz obiecał, że przyjedzie do Krosna
Odrzańskiego w innym terminie. Koncert będzie

#

Krosno Odrzańskie ma możliwość
nawiązywania do najlepszych
polskich tradycji kulinarnych.
Rewelacyjnie, że stworzono
Rybobranie – tak Karol Okrasa
wypowiadał się na temat święta, które po raz czwarty zostało
zorganizowane w nadodrzańskim porcie.
bezpłatny.
Przyzwyczailiśmy się już, że jeżeli drugiego dnia,
w godzinach popołudniowych pod dużą sceną zbiera się liczna grupa osób – musi za chwilę wydarzyć
się coś wielkiego. Była to loteria rybobraniowa.
Dziesięć rewelacyjnych nagród z tą główną – bonem
na 5000 zł. Były emocje, było sprawdzanie numerów kupionych losów i dziesięciu szczęśliwców,
którzy zapamiętają Rybobranie 2017 m.in. z tych
wygranych. Ukoronowaniem święta, szczególnie
dla nastolatek, które w sumie kilkanaście godzin
czekały w deszczu na występ Dawida Kwiatkowskiego, był występ ich idola. Doczekały się, a piski
spod sceny oraz łzy, które płynęły po ich policzkach
świadczą o emocjach, jakich port krośnieński
dawno nie widział.

do portu by podziwiać
jego kunszt i cięty język. Żarty w połączeniu
z gotowaniem dawały
wyśmienite dania, także
te sceniczne. Gdy obok
bohatera niedzieli pojawił się Burmistrz Marek
Cebula padły słynne już
słowa „No to teraz mamy
Cebulę z Okrasą”.
Rybobranie 2017 na długo pozostanie w pamięci.
Dlaczego? Pytani krośnianie wymieniają jednym
tchem wiele atrakcji
z bohaterami weekendu
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Okrasa podbił serca krośnian
Karol Okrasa. Nie tylko mistrz w kuchni, ale także miły, sympatyczny człowiek, który swoją urzekającą aparycją czarował
rybobraniowych gości. To jeden z bohaterów tegorocznego
święta. Co sądzi o polskiej kuchni, o Rybobraniu i co sam lubi
jeść opowiada w wywiadzie dla Krośnieńskich Wydarzeń.
Jakie potrawy przygotował Pan na rybobraniowe pokazy?
KO: - Była to troć rzeczna marynowana w burakach, salsa ze świeżego ogórka, ocet z kwiatu czarnego bzu a do tego siano spalone
na rybie – potrawa bardzo polska, podobnie zresztą jak i druga,
mianowicie zupa ziemniaczana na zimno z wędzoną sielawą.
Czy my Polacy umiemy gotować?
KO: Polacy potrafią gotować jak mało kto, powinniśmy się
chwalić swoim stylem, a ja chciałbym, żeby charakter kuchni
polskiej był postrzegany przez pryzmat aromatów i smaków,
a nie tylko potraw. Marzę o tym by ktoś w końcu powiedział,
że polska kuchnia pachnie dziczyzną, marynatami, ziołami, a nie
tylko bigosem, żurkiem i schabowym.

Wykluczamy schabowego z naszego menu?
KO: Ależ skąd. Ja także przepadam za schabowym.
Jak zmienia się polska kuchnia?
KO: Gotujemy coraz bardziej świadomie, nawiązując do kuchni
regionalnej, wiemy już, że do dobrej potrawy potrzeba dobrych
produktów, szukamy ich. Kuchnia polska przetrwała w małych
społecznościach, dzięki ludziom zrzeszonym np. w kołach gospodyń wiejskich. To dzięki nim, my kucharze, mamy dzisiaj
możliwość nawiązywania do najlepszych polskich tradycji.
Podoba się Panu Rybobranie?
KO: Bardzo. Macie możliwość nawiązywania do najlepszych
doświadczeń związanych z kuchnią. Idea święta jest doskonałą
podstawą do budowania polskiej tożsamości kulinarnej. Cieszę
się, że tutaj jestem.
Jaka potrawa jest Pana ulubioną?
KO: Uwielbiam potrawę, którą ktoś poda mi do stołu.
Dziękuję bardzo.
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„CZARY MARY,
LUBIĘ GARY” –
projekt
zakończony
sukcesem
Uczestnicy warsztatów kulinarnych, prowadzonych przez
Stowarzyszenie Pracowników i Przyjaciół Warsztatów Terapii
Zajęciowej SYNERGIA, zwyciężyli w Polsko-Niemieckim konkursie kulinarnym o Wazę Wodnika podczas Rybobrania 2017
w Krośnie Odrzańskim. W warsztatach „Czary mary lubię
gary” wzięli udział uczestnicy WTZ z Krosna Odrzańskiego
oraz Nowej Soli.
Danie, które najbardziej zachwyciło przewodniczącego jury i kulinarną gwiazdę tegorocznego Rybobrania to zupa z pulpetami
rybnymi, inspirowana kuchnią węgierską. Zwycięzcy - poza

Wazą Wodnika - otrzymali zaproszenie na warsztaty kulinarne
w studio Look and Cook w Zielonej Górze.
Zwycięską drużynę, w skład której wchodziły osoby z niepełnosprawnością z Warsztatów Terapii Zajęciowej w Nowej Soli,
przygotowała wolontariuszka - Małgorzata Miechowicz, członek
Stowarzyszenia SYNERGIA, a na co dzień instruktor terapii zajęciowej w WTZ w Krośnie Odrzańskim.
Realizacja zadania pt. „CZARY MARY, LUBIĘ GARY” i kulinarny
sukces, były możliwe dzięki współfinansowaniu ze środków
Województwa Lubuskiego - Regionalnego Ośrodka Polityki
Społecznej w Zielonej Górze.

Loteria
rozstrzygnięta

Fanfary, wielkie emocje, radość zwycięzców – tegoroczna edycja Wielkiej
Loterii Rybobraniowej była nie mniej
emocjonująca niż poprzednie.
Warto było kupować losy, warto było czekać
na losowanie w niedzielne, niestety deszczowe popołudnie. Zresztą o popularności
tego konkursu

świadczy fakt, że wszyscy zwycięzcy zostali wyłonieni już podczas pierwszego
losowania.
W tym roku nagrodami były smartfon, konsola PS4, sokowirówka, robot kuchenny,
grill ogrodowy, kupon podarunkowy do
Meblostylu, romantyczna kolacja w Kuźni
Smaku, telewizor, rower oraz nagroda główna - karta podarunkowa o wartości 5000 zł.
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IV liga jest nasza!
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Jak podoba się Krosno
Odrzańskie?
ENEJ (PS): Pochodzimy z Olsztyna, a więc woda, lasy, przepiękne tereny są nam bliskie. Bardzo
nam się tutaj podoba.
Skoro gracie na Rybobraniu to
nie może zabraknąć pytania
o ryby. Lubicie?
ENEJ (PS): Jestem wędkarzem amatorem,
potrafię wstać o piątej rano i pójść na
ryby. Gustuję jednak w rybach morskich,
chociaż nie pogardzę szczupakiem z warmińskich jezior.
Wasza muzyka jest bardzo energiczna
– skąd bierzecie tyle „mocy”?
ENEJ (KC): To ludzie „ładują” nasze akumulatory, wychodzimy na scenę często
zmęczeni po całym dniu, ale jak widzimy
roześmianych, wyczekujących na nasz
koncert, fanów – wszystko mija i wstępuje
w nas tzw. „power”. W procesie twórczym

na krośnieńskiej scenie
Dali koncert pełen energii, porwali
tłumy, udowodnili, że zaproszenie ich
do Krosna Odrzańskiego było strzałem
w dziesiątkę. Zespół ENEJ prawie dwie
godziny serwował ze sceny melodyjne
kompozycje, przy których bawił się cały
krośnieński port. Wywiad z członkami zespołu ENEJ potwierdził, że są to
gwiazdy wielkiego formatu – bliskie
fanom, bez „nadęcia”, które często
towarzyszy tego typu artystom.
(odpowiadają Piotr Sołoducha
i Kuba Czaplejewicz)
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Wielka feta podczas Rybobrania 2017.
Gratulacje i radość z sukcesu. Po roku
gry w okręgówce udało się.
W nowym sezonie Tęcza ponownie zagra
w IV lidze!

wzajemnie się nakręcamy,
wtedy nie ma żadnych norm.
Macie już plany na następny krążek?
ENEJ (KC): Tak, robimy już
przymiarki do płyty w repertuarze kolędowym.
Po raz pierwszy wydamy
płytę w takim charakterze, bardzo świątecznym.
Natomiast po wakacjach
chcielibyśmy wydać singiel będący zapowiedzą
longplay’a.
ENEJ (PS): Mnóstwo koncertujemy, w tym roku
nie uda się wydać płyty.
Kolędy w akustycznych
aranżacjach są naszym
celem. I na te koncerty
serdecznie zapraszamy.
Dziękuję za rozmowę.
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Po sezonie zimowym nic nie wskazywało,
że krośnieńska Tęcza już na 3 kolejki przed
końcem rundy wiosennej zapewni sobie
awans do IV ligi. A jednak. - Na 12 meczów
11 wygraliśmy. Strzeliliśmy 44 bramki,
straciliśmy tylko 6 - wylicza prezes klubu
Grzegorz Walczak. - To świadczy o poziomie naszych zawodników – dodaje. – Ten
sezon – jak przyznaje trener multicolores
Maciej Kulikowski – nie należał do łatwych.
Wiele silnych drużyn straciło bowiem po
reorganizacji miejsce w IV lidze i ponownie
musiało o nie zawalczyć. – Znaliśmy swój
cel, byliśmy konsekwentni. Skupialiśmy się
na każdym spotkaniu, wkładaliśmy w grę
100% i osiągnęliśmy sukces – zdradza sekrety
powodzenia trener Kulikowski. Warto przypomnieć, że w kilka lat temu klub postawił
na swoich wychowanków – Sukces osiągnęli
nasi zawodnicy. Szli jak burza, bijąc wszystkie drużyny – zauważa Grzegorz Garczyński,
zastępca burmistrza Krosna Odrzańskiego.
Na laurach jednak nie zamierzamy spocząć.
W przyszłym sezonie chcemy uplasować się
w granicach 5-8 miejsca, żebyśmy nie musieli
walczyć przed spadkiem - zaznacza prezes
Walczak, który jednocześnie podkreśla zasługi włodarzy Gminy w pomocy klubowi. O to,
czy klub otrzyma większe dofinansowanie
pytamy w dalszej części artykułu zastępcę
burmistrza Krosna Odrzańskiego, Grzegorza Garczyńskiego.
Ostatnim meczem Tęczy w tej klasie rozgrywek był mecz z Cariną Gubin. Spotkanie
traktowane jako to z kategorii „prestiżowych”
zakończyło się wynikiem 1:3, jednak ten wynik nie miał już znaczenia. Liczy się AWANS!

Trzy pytania do Grzegorza Garczyńskiego,
zastępcy burmistrza Krosna Odrzańskiego.
Panie burmistrzu, Krośnieńska Tęcza weszła do IV ligi - z punktu widzenia głównego sponsora jakim jest Gmina - czy zespół
otrzyma większe dofinansowanie?
GG: Klub musi mieć więcej pieniędzy, by
spokojnie realizować zamierzone cele. Po
pierwsze będziemy wspólnie szukać sponsorów, a po drugie przewidujemy zwiększenie
dotacji w 2018 roku.
Jak Pan ocenia grę zespołu? Czy praca
sztabu szkoleniowego i zarządu jest dobra?
GG: Oceniam wzorowo. Niech odpowiedzią
na to pytanie będą znakomite wyniki pierwszego zespołu oraz ogromne zainteresowanie
dzieci i ich rodziców treningami w Tęczy.
Łącznie trenuje blisko 200 piłkarzy. Drużyna
seniorska rozgrywa rekordowy sezon w klasie
okręgowej, ponad 100 zdobytych bramek
i 73 zdobyte punkty. Najważniejsze jednak
jest to, że kadrę piłkarską i trenerską stanowią wyłącznie wychowankowie klubu, czego

zazdroszczą nam wszystkie kluby piłkarskie
dookoła. Nie ma w Tęczy armii zaciężnych
piłkarzy, jak bywało w przeszłości. Dzisiejsze
wyniki to nie przypadek. To konsekwentna
realizacja długofalowej strategii jaką przyjął
zarząd klubu: profesjonalnego szkolenia
i opierania gry na swoich wychowankach.
Wszyscy trenerzy mają uprawnienia trenerskie. Trener pierwszej drużyny, Pan Maciej
Kuligowski zdobywa doświadczenie również
w rozgrywkach międzynarodowych pracując
z kadrą polskich żołnierzy. Słowa uznania
należą się prezesowi, Panu Grzegorzowi
Walczakowi oraz osobom zaangażowanym
w społeczną pracę na rzecz klubu.
Jaki cel chciałby Pan, by klub osiągnął
w kolejnym sezonie?
GG: Głównym celem nie powinien być
awans drużyny seniorów do wyższej klasy
rozgrywek, czyli do III ligi, gdyż ten poziom
wymaga dużo większego budżetu, gdzie
bez sponsora trudno o utrzymanie drużyny. Głównym celem powinno być przede
wszystkim profesjonalne szkolenie piłkarzy, wyławianie talentów i umożliwienie
im gry na najwyższym poziomie. Tęcza ma
być prawdziwą akademią piłkarską, która
ma wychowywać poprzez sport, która ma
jasno określoną misję, wizję i zdefiniowane
cele. Młodzi piłkarze mają utożsamiać się
z wartościami klubu, takimi jak uczciwość,
rzetelność, odpowiedzialność. Chcemy, żeby
młodzi piłkarze nabrali nawyków aktywnego
trybu spędzania wolnego czasu, a zarząd
klubu budował pozytywne relacje z rodzinami zawodników.
Dziękuję za rozmowę.

Parada to jeden z obowiązkowych
punktów Rybobrania. Organizatorzy stanęli na wysokości zadania.
Szkoły, przedszkola, stowarzyszenia, krośnianie – wszyscy przebrani
bardzo kolorowo wypełnili miejskie
ulice. Dziękujemy i czekamy na to,
co będzie za rok.
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ETNA nagrodzona

„Najlepsi pod słońcem”, „Trening czyni mistrza, wielkie brawa
dziewczyny” – takie wpisy widnieją pod jednym z postów na
profilu facebook’owym Studia Tańca Nowoczesnego Etna
z Krosna Odrzańskiego. Skąd te gratulacje?
Powód może być jeden – kolejne trofeum w kolekcji tancerzy.
Tym razem grupa Fleszaki pokazała na co ją stać podczas Międzynarodowego Dziecięcego Festiwalu Piosenki i Tańca w Koninie.
Taneczna duma Krosna Odrzańskiego wywalczyła Brązowy Aplauz
za choreografię „Kosmiczny Mecz”. Choreografem i trenerem
jest Sylwia Szostak. Jury w międzynarodowym składzie (komisja artystyczna składała się z przedstawicieli Norwegii, Polski,
Litwy, Gujany i Francji) obejrzało 126 prezentacji w eliminacjach

i z tej liczby zakwalifikowało 69 do finału. Gratulacje i życzenia
kolejnych sukcesów złożył także burmistrz Marek Cebula, który
nie ma wątpliwości, że Etna rozsławia Krosno Odrzańskie na
scenach krajowych i międzynarodowych, a także jest tanecznym
ambasadorem całej Gminy, dlatego też krośnieński samorząd
dofinansował wyjazd dzieci do Konina.
Wyróżnienia i aplauzy przyznano w 12 kategoriach. Krośnieńska
grupa wywalczyła brąz w kategorii „Inscenizacja Street Dance do
12 lat”. Wielkim przeżyciem był nie tylko występ konkursowy, ale
także ten, w trakcie finałowego koncertu galowego. Prowadzony
był przez Tomasza Kammela i przy udziale Konin Band Orchestra
pod dyrekcją Ryszarda J. Piotrowskiego i Szymona Piotrowskiego.
W tym roku w kwalifikacjach do udziału w 38. Międzynarodowym
Dziecięcym Festiwalu Piosenki i Tańca w Koninie uczestniczyło
około 5 tysięcy dzieci od 4 do 16 lat. W kolejnym etapie, festiwalowych eliminacji rywalizowało ich około 2500 ze wszystkich
regionów kraju i z zagranicy. W sumie widzowie mogli obejrzeć
123 prezentacje wokalne i 126 tanecznych. Co drugi wykonawca
został zakwalifikowany do finału. W czasie koncertu galowego
zaprezentowali się
najlepsi
z najlepszyc h
- uhonorowani
Aplauzami i Grand
Prix.

Plejada gwiazd na KO Streetball
Dla fanów koszykówki nazwiska Zamojski, Gruszecki, Der,
„Kacpa” Lachowicz znaczą bardzo dużo. Gdzie można spotkać ich
w jednym czasie i w jednym miejscu? Na KO Streetball Summer Cup.

To była już 10. jubileuszowa edycja imprezy, która zasługuje na
miano jednej z najlepszych w Polsce. Turniej koszykówki, konkurs wsadów, rzuty za trzy punkty – było bardzo widowiskowo,
co doceniali wszyscy – widzowie, zawodnicy, fani. O prestiżu KO
Streetball świadczy obecność koszykarzy m.in. mistrza Polski
Stelmetu Zielona Góra. Radosław Sujak, jeden z organizatorów
przyznaje, że skompletowanie wszystkich 32 drużyn, od momentu
rozpoczęcia zapisów, zajęło niespełna 20 godzin. Piękna pogoda
sprzyjała rozgrywaniu meczów, a drużyny przyjechały z całej
Polski, m.in. z Poznania, Krakowa, Wrocławia. Była też liczna
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reprezentacja województwa lubuskiego. Turniej
wygrała ekipa Kangoo Basket Gorzów Wielkopolski. MVP, czyli najlepszym zawodnikiem został
Paweł Doberscheutz. Drugie miejsce przypadło All
in Team z Nowej Soli, a trzecie zajęła Blok Ekipa
z Międzychodu. W konkursie wsadów niezrównany
był Piotr Grabowski, który czarując publiczność
przypieczętował tytuł mistrza, przeskakując wieżę
złożoną z dwóch osób i celnie „wsadzając” piłkę
do kosza.
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Przedszkole marzeń

Gmina przyjazna przedszkolakom i ich rodzicom. Tak można jednym
zdaniem opisać działania podejmowane przez krośnieński samorząd.
Od 1 września ponad setka dzieci rozpocznie edukację przedszkolną
w obiekcie jak z marzeń.
Przedszkole nr 2, po blisko dwuletniej przerwie, doczeka się
nowego obiektu. Wszystko za sprawą działań podjętych przez
krośnieński samorząd. Projekt związany z modernizacją budynku przy ul. Piastów 2 uzyskał dofinansowanie ze środków
Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Halina
Stefańczyk, dyrektor Przedszkola nr 2 nie ukrywa radości i przyznaje, że marzenia się spełniły.
W ramach projektu do gminy trafi ponad 2,5 mln zł. Całkowita
wartość inwestycji wyniesie zaś blisko 4 mln zł brutto. Celem
projektu jest zwiększenie dostępności oraz liczby miejsc w edukacji przedszkolnej w gminie Krosno Odrzańskie poprzez zmianę
sposobu użytkowania istniejącego budynku OHP na przedszkole
wraz z rozbudową o zewnętrzny szyb windowy. Realizacja tego
celu pozwoli m.in. na umożliwienie edukacji przedszkolnej dla
124 dzieci w wieku od 3 do 6 lat, udostępnienie nowych po-

wierzchni do prowadzenia publicznej działalności edukacyjnej,
umożliwienie powrotu na rynek pracy rodzicom dzieci w wieku
przedszkolnym oraz wzmocnienie potencjału rozwojowego
gminy poprzez inwestycje w edukację.
Marek Cebula, burmistrz Krosna Odrzańskiego chciałby, żeby
w gminie nie zabrakło miejsca dla żadnego przedszkolaka. Pytany
o dodatkowe miejsca żłobkowe, których na razie jest 48, odpowiada, że trzeba poczekać na zmianę przepisów zapowiadanych
przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. -Kluczowe
dla nas jest umożliwienie powoływania oddziałów żłobkowych
przy przedszkolach, zamiast konieczności powoływania nowej
instytucji - dodaje burmistrz.

„Za 7 górami, za 7 lasami,
nad piękną rzeką Odrą”
Ten obiekt Przedszkola nr 2 to już przeszłość.
Od 1. września dzieci będą uczęszczać do nowego budynku.

Wielkie emocje, rewelacyjne zadania, 7 drużyn, 21 zawodników, kilkadziesiąt pytań i maksymalnie 45 punktów do
zdobycia. Tak właśnie można opisać trzecią już grę miejską.
Do tegorocznej edycji zostali zaproszeni uczniowie szkół podsta-

wowych, którzy musieli wykazać się wiedzą o Krośnie Odrzańskim.
Z odpowiedziami nie było jednak większego problemu. Tym
bardziej, że o grze uczniowie wiedzieli wcześniej i mieli czas, aby
się przygotować. W tym roku najlepsze okazały się uczennice
ze szkoły podstawowej nr 1. Grę terenową od 3 lat organizują
nauczyciele i uczniowie z krośnieńskiego gimnazjum. W tym roku
gra miejska odbyła się pod hasłem „Za 7 górami, za 7 lasami…
nad piękną rzeka Odrą”. W trzeciej grze miejskiej wzięli udział
uczniowie z siedmiu szkół.
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Krosno Odrzańskie w budowie
W Gminie Krosno Odrzańskie praca wre. Tutaj nie czeka się na okres wyborczy - remonty, budowy trwają
całą kadencję. W tym roku hasło „Krosno w budowie”
pozostaje aktualne.
Część prac już zostało wykonanych, część jest w trakcie, ale jeszcze wiele przed nami – zapowiada Marek Cebula, burmistrz Krosna Odrzańskiego. W wielu
przypadkach procedury wyłonienia wykonawców
pozwalają na rozpoczęcie prac właśnie w okresie
letnim. Także jesienią będzie miało swój początek
część inwestycji dwuletnich. Zdecydowana ich większość to zadania realizowane przez Gminę, a także
w partnerstwie z innymi podmiotami.
W Krośnie Odrzańskim – co jest bardzo pozytywną tendencją – jak grzyby po deszczu wyrastają nowe bloki
mieszkalne. Łukasiewicza, Piastów, Chopina, adaptacja
budynku przy Placu 11 Pułku – deweloperzy wyczuwają
korzystną koniunkturę i inwestują. To świadczy o dobrej
atmosferze okołobiznesowej i rozwoju Gminy.
Oświetlenie boisk treningowych OSiR

Łącznik ul. Pułaskiego z Placem
11 Pułku w ramach programu
„Miasto przyjazne pieszym” łatwiejsza komunikacja, bezpieczne nowe, oświetlone, estetyczne przejście - kontynuacja
minideptaku - ul. Prądzyńskiego

Zakończenie budowy
kolejnego etapu drogi
i parkingów na „osiedlu
Kopernika i Piastów”

Wymiana instalacji elektrycznej
- etap 2 - w Szkole Podstawowej
nr 2

Budowa przystani
w Gostchorzu

„Bezpieczny i nowoczesny plac dla uczniów
przed budynkiem Szkoły Podstawowej nr 3
w Zespole Szkół w Krośnie
Odrzańskim – etap I”
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Zakup kostki brukowej
na chodniki w Osiecznicy,
Nowym Raduszcu, Starym
Raduszcu, Bielowie i Sarbii
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Plac zabaw w Wężyskach
- otwarty 1 czerwca br.

Chodnik w Retnie
Zainicjowanie powstania Centrum Organizacji Pozarządowych
w tym Centrum Spotkań Seniorów

Zakończenie adaptacji budynku przy ul. Piastów 2
(po OHP) na przedszkole
Budowa chodników w miejscowościach Wężyska i Czarnowo poprzez zakup kostki
brukowej

Droga w Radnicy

Mieszkania socjalne przy
ul. Pocztowej, rewitalizacja
ul. Wąskiej oraz podwórek
przy ul. Walki Młodych

Plac zabaw dla dzieci
młodszych przy
Przedszkolu nr 1

Plac zabaw w Radnicy

Wymiana oświetlenia przy
ul. Poznańskiej
Droga Gostchorze-Chyże
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22 mln zł na zamek i kościół.
Wniosek złożony.
Początek, który w kolejnych latach ma przywrócić Dolnemu Krosnu historyczny charakter. Tak można
określić prace, które zmierzają do pozyskania pieniędzy na odbudowę dolnej części miasta. Pierwsze
kroki już zrobiono. Grobla, Bobrowa, Żeromskiego, Wodna, Rybaki i Plac Prusa, a także Pocztowa,
Wąska i Walki Młodych. Na te działania pieniądze już pozyskano. W sumie będzie to prawie 7 milionów
złotych. A chrapka jest na wiele więcej - 22 miliony złotych.
Magistrat poszedł za ciosem i złożył wniosek o fundusze
na projekt „Piastowskie dziedzictwo Świętej Jadwigi Śląskiej
w Krośnie Odrzańskim”. Ponad 5 miesięcy intensywnej pracy
nad dokumentacją techniczną, ponad 240 stron studium wykonalności, blisko 100 stron wniosku. Setki godzin uzgodnień
z projektantami, architektami, konserwatorem zabytków, inżynierami i innymi biegłymi w tematyce. Tak w skrócie wyglądała
praca nad dokumentacją. A jakie ma być Dolne Krosno? Grzegorz
Garczyński, zastępca burmistrza Krosna Odrzańskiego odpowiada - Atrakcyjne do życia dla samych mieszkańców Krosna
jak i dla turystów, którzy licznie będą odwiedzać nasze miasto.
Głęboko wierzę, że kolejne kroki, zaprogramowane przez nas
w perspektywie działań długofalowych, doprowadzą do jeszcze
większego zainteresowania naszym miastem turystów zarówno
z Polski, jak i ze strony naszych zachodnich sąsiadów. Dolne
miasto ma być turystyczną perełką, z odnowionymi zabytkami:
Zamkiem Piastowskim, kościołem pw. św. Jadwigi Śląskiej, w tym
wieżą udostępnioną do zwiedzania i największymi w zachodniej
Polsce organami. Obecnie na ukończeniu jest dokumentacja
zabezpieczenia miasta przed powodzią, co w perspektywie
czasu powinno doprowadzić do większego zainteresowania
inwestowaniem w suchym i bezpiecznym miejscu, zarówno
w obiekty mieszkalne jak i biznesowe.
Ksiądz Proboszcz Zbigniew Samociak przyznaje, że odkrywki
pokazują katastrofalny stan cegieł nad fundamentem, w niektórych miejscach zawilgocenie sięga 3-4 metrów, to ostatnia
chwila, by ratować świątynię – zaznacza.
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Marek Cebula, burmistrz Krosna Odrzańskiego podkreśla,
że projekt powstał dzięki ogromnemu zaangażowaniu wielu osób
– Bez przychylności służb Wojewody Lubuskiego, Lubuskiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i wsparcia projektantów
na każdym etapie prac nie udałoby się tak szybko przygotować
wniosku. Szczególne podziękowania należą się jednak pracownikom Urzędu Miasta, którzy włożyli w to przedsięwzięcie nie tylko
pracę, ale przede wszystkim serce – wymienia burmistrz. – Cały
czas wiedzieliśmy, że jeżeli zdążymy, to tak naprawdę zostaną
tylko godziny na uzyskanie pozwoleń na budowę.
Realizacja założeń tego wniosku będzie kamieniem milowym
w turystycznym rozkwicie Krosna Odrzańskiego. W ramach
projektu m.in. zostaną odbudowane skrzydła zamku i wyremontowany bunkier z czasów II wojny światowej. W kościele
pw. św. Jadwigi Śląskiej zostanie wykonana modernizacja
wieży na potrzeby turystyki. Mają także zostać przeprowadzone
prace związane z zabezpieczeniem przeciwwilgociowym całego
obiektu. W projekcie uwzględniono także remont nawierzchni
przy kościele i odnowienie zabytkowych organów. Projekt
przewiduje również zakup systemów i sprzętu multimedialnego
do Zamku i Kościoła oraz utworzenie spójnego szlaku zwiedzania. Tomasz Miechowicz, dyrektor CAK „Zamek” ma w głowie
jeszcze jeden element - nowoczesne centrum naszpikowane
„elektroniką”. Pomysły krążą wokół nowoczesnego sposobu
opowiadania o historii.
Wyniki oceny wniosków będą znane w październiku.
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Obrady Euroregionu w Krośnie Odrzańskim
Krosno Odrzańskie było gospodarzem Konferencji Stowarzyszenia Gmin RP Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr. Członkowie Euroregionu spotkali się, aby podsumować 2016 r.
a w gościnnych murach Zamku Piastowskiego gości witali
św. Jadwiga Śląska i Henryk Brodaty.
Czesław Fiedorowicz, prezes Konwentu Euroregionu nie ukrywał,
że był to czas wychodzenia z „dołka finansowego”, ale katastrofy uniknięto dzięki wygranej w sądzie i powrocie środków
finansowych do kasy Euroregionu. Euroregion Sprewa – Nysa
– Bóbr powstał 24 lata temu i obecnie jest najlepszym spośród
wszystkich działających w Polsce. W żadnym euroregionie nie
przyznano tak wielu dofinansowań jak w naszym. Euroregion
Sprewa-Nysa-Bóbr do 2020 roku ma do wykorzystania ponad
8 mln zł.
Tadeusz Jędrzejczak, członek Zarządu Województwa Lubuskiego
twierdzi, że środków finansowych nie zabraknie, najważniejsze,
by spływały wnioski na dofinansowanie projektów. Głównym
celem Euroregionu jest współpraca z niemieckimi partnerami.

Każdy ze składanych projektów musi być bowiem realizowany
w transgranicznej kooperatywie. Paweł Lichtański, burmistrz
Iłowej ma pomysł na transgraniczne warsztaty orkiestr dętych
oraz spotkania seniorów. Krosno Odrzańskie także nie pozostaje
w tyle. Do tej pory pozyskano pieniądze m.in. na transgraniczne
spotkania kulinarne, festiwal sztuki ulicznej czy też polsko-niemieckie informatory. Stowarzyszone Gminy właśnie na
takie małe, międzyludzkie zadania otrzymują najwięcej dofinansowania, staramy się korzystać z tych możliwości – mówią
krośnieńscy włodarze.
Do polskich gmin zrzeszonych w Euroregionie może trafić na
takie zadania jeszcze więcej pieniędzy. Mogą bowiem ubiegać
się o dofinansowanie zadań z budżetu niemieckiego partnera.
Możliwości jest wiele - mówi obecny w Krośnie Odrzańskim
Carsten Jacob, dyrektor biura Euroregionu „Spree- Neiß – Bober”. Podczas spotkania w krośnieńskim zamku członkowie
Euroregionu udzielili absolutorium Zarządowi i przyjęli budżet
na 2017 rok.

Jest rekord!

Dwieście metrów przekroczone i to z nawiązką. Kolejna próba
bicia rekordu w długości flagi narodowej, realizowana rokrocznie podczas długiego, majowego weekendu tym razem udana.
217,6 m to tegoroczny wynik. W sukces, od początku, wierzyli
wszyscy uczestnicy patriotycznej zabawy. Burmistrz Marek
Cebula nie krył dumy z krośnian zaznaczając, że po raz kolejny
sprawdziło się powiedzenie: „Razem możemy więcej”.
Już dziś czekamy na emocje, które będą towarzyszyć zabawie
za rok.

Ponad 100% normy
Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze pozytywnie
zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu w Gminie
Krosno Odrzańskie. To niezwykle ważny dokument mówiący
o tym jak realizowane są dochody i wydatki gminy. Pokazuje
m.in. czy samorząd działa sprawnie.
- Dochody w 2016 roku wykonaliśmy na poziomie 105% w stosunku do założonego planu, pozyskując do budżetu 65,3 mln
zł, wydatki zaś zrealizowaliśmy na poziomie 97%, tj. 61 mln zł
– informuje burmistrz Marek Cebula. Ocena takiego wykonania
budżetu mogła być tylko jedna. Regionalna Izba Obrachunkowa
w Zielonej Górze pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z jego
wykonania – Kontrolerzy nie wnieśli żadnych uwag. To pokazuje,
że zmierzamy w dobrym kierunku – cieszy się burmistrz Cebula. Na pozytywną opinię zapracowali wszyscy pracownicy – dodaje.
Dochody ze sprzedaży nieruchomości należących do Gminy
zostały zaplanowane na poziomie 1,5 mln zł – Konsekwentna
polityka rozwoju oraz coraz większe zainteresowanie naszymi
działkami sprawiło, że udało nam się przebić plany. Ze sprzedaży
działek do budżetu wpłynęło w 2016 r. ponad 2 mln zł, czyli wykonaliśmy 145% planu – informuje Grzegorz Garczyński, zastępca

burmistrza. – Także wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane.
Przekazaliśmy 700 tys. zł Powiatowi na realizację „schetynówek”
i drugie tyle na dokończenie drogi Krosno-Łochowice – dodaje.
Efektem od wielu lat prowadzonej polityki jest systematyczny
spadek zadłużenia Gminy Krosno Odrzańskie. W porównaniu
z 2015 rokiem jest ono mniejsze o ponad 2,5 mln zł i wynosi blisko
14 mln zł. W stosunku do wypracowanych dochodów ogółem
spadło z poziomu 58,38% w 2010 r. do 22,5% w roku 2016.
Systematyczna walka z zadłużeniem bez zaciągania kredytów
przy jednoczesnym realizowaniu kolejnych inwestycji i wzroście
przychodów – to model działania, który od kilku lat przyświeca
krośnieńskiemu samorządowi i przynosi efekty. „Zaciskanie
pasa” nie oznacza bowiem zastoju Gminy, o czym świadczą
liczne inwestycje, realizowane dzięki sukcesywnemu pozyskiwaniu środków unijnych, a także rozsądnym dysponowaniem
gminnym budżetem.
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Mieszkańcy na medal. Gmina z sukcesem
My, jako samorząd, staramy się uatrakcyjnić otaczającą nas rzeczywistość
i stworzyć warunki do jeszcze większej
aktywności, a krośnianie z tego korzystają. W ten sposób wspólnie czynimy
naszą Gminę nie tylko piękniejszą, ale
także przyjazną do życia – tymi słowami
Marek Cebula skomentował wygraną
w plebiscycie Gazety Lubuskiej.
Mowa o konkursie, w który Gazeta Lubuska zaangażowała lubuskie samorządy.
Wyróżnienia były przyznawane w czterech
kategoriach – Gmina przyjazna inwestorom, Gmina przyjazna środowisku, Gmina
przyjazna turystyce i Gmina przyjazna
mieszkańcom. To właśnie w tej czwartej,
najbardziej obleganej kategorii, Krosno
Odrzańskie pozostawiło konkurencję
w tyle. Jak to się stało? Podczas rozmów
w trakcie gali najczęściej podkreślano oryginalny pomysł na prezentację. Członkowie
Kapituły decydując o nagrodzie, docenili
jednak także m.in. dynamiczny rozwój krośnieńskiego zaplecza sportowego, rekreacyjnego i edukacyjnego oraz współpracę
samorządu z różnymi grupami społeczny-

mi. Pod adresem Krosna Odrzańskiego
padło wiele pochwał, które Marek Cebula
skwitował - Bogactwem naszej Gminy są
jej mieszkańcy. To dzięki nim o kilkunastotysięcznej społeczności usłyszała cała Europa, gdy proekologiczna kampania ETZT
uznana została za jedną z najlepszych na
Starym Kontynencie. Będąc wśród pionierów, już w 2010 r. wprowadziliśmy fundusz
sołecki, program stypendialny, w 2013 r.
budżet obywatelski, w którym frekwencja
wynosi nawet 64%, a także powołaliśmy
Radę Seniorów, Młodzieżową Radę Miejską
i Radę Przedsiębiorców – wyliczał.
- W Gminie Krosno Odrzańskie mieszkańcy
mają wpływ na otaczającą ich rzeczywistość, a dialog stanowi podstawę prac
na rzecz rozwoju – zaznaczał burmistrz
Cebula.
- To było prawdziwe święto samorządności na naszych łamach - mówił o konkursie „Gmina na 6” Grzegorz Widenka,
prezes zielonogórskiego oddziału Polska
Press Grupa, wydawcy Gazety Lubuskiej.
- Wszyscy są wygranymi, choć kapituła
musiała przyznać tylko po jednym wyróżnieniu w każdej kategorii - dodawał.

Oceny poszczególnych gmin dokonywała
kapituła złożona z przedstawicieli różnych
środowisk, m.in. Urzędu Statystycznego,
Samorządowego Kolegium Odwoławczego,
Urzędu Marszałkowskiego, Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Lubuskiej
Organizacji Turystycznej. Wygraną jest
kampania promocyjna o wartości 15 tys. zł.

Inwestor ma pozwolenie na budowę
Inwestor, który w ubiegłym roku kupił działki na krośnieńskiej Strefie Przemysłowej uzyskał pozwolenie na
budowę hali. Nieoficjalnie mówi się, że działania tam podejmowane mają związek z przemysłem motoryzacyjnym. Do tej pory Gmina sprzedała 5,5 ha. Marek Cebula, burmistrz Krosna Odrzańskiego, który osobiście
prowadził negocjacje cieszy się, że lata starań o aktywizację Strefy przynoszą efekty.
Przypomnijmy, nabywcą działek jest świebodzińska firma Next Step Investments S.A. Kwota, jaką udało się
uzyskać w drodze przetargu, to blisko milion złotych.

Wizualizacja firmy Hillwood
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Czekamy na arcymistrza szachowego
Nauczyciele, którzy uczą gry w szachy w krośnieńskich podstawówkach odbędą szkolenie
na II stopień instruktorski. Nagrodę za zaangażowanie i dobre wyniki nauczania ufundował
Polski Związek Szachowy.
Projekt „Edukacja przez szachy w szkole” jest
prowadzony wśród klas I-III od 2015 r. Najmłodsi
uczniowie mają jedną godzinę nauki gry w szachy
w tygodniu – Nauka poprzez zabawę to najlepsza metoda. Szachy to gra rozwijająca logiczne
myślenie, pamięć i kreatywność. Uczy także podejmowania decyzji – informuje burmistrz Marek
Cebula. – Wprowadzenie tego programu do szkół
to była dobra decyzja – dodaje. W tym roku szkolnym w projekcie
biorą udział 22 klasy, czyli 431 uczniów uczy się grać w szachy.
Łukasz Kamerduła, nauczyciel w SP nr 1, instruktor gry w szachy
zwraca uwagę na zaangażowanie dzieci, którym szachy spodobały się tak bardzo, że wielu z nich uczy rodziców tej królewskiej
gry. Mali szachiści wyciszają się, uczą cierpliwości, logicznego
myślenia. Samodzielny wysiłek intelektualny, kreatywność,
wyobraźnia przestrzenna, logika, analiza sytuacji, wyciąganie
wniosków, opanowanie, koncentracja, cierpliwość, wytrwałość,
radzenie sobie ze stresem, działanie pod presją, wola walki,
zdrowa rywalizacja, zasady fair play, wspomagania nauki mate-

matyki, fizyki, techniki – długo można byłoby wymieniać zalety
tej gry. Wynagrodzenia nauczycieli realizujących zajęcia z dziećmi
finansuje krośnieński samorząd. Ponadto wspiera organizację
imprez szachowych dla szkół biorących udział w projekcie
i współorganizuje Turniej Finałowy.
Szczególne podziękowania należą się Krośnieńskiemu Stowarzyszeniu Gier Umysłowych mówi Grzegorz Garczyński, zastępca
burmistrza Krosna Odrzańskiego. Mało jest w Polsce gmin, które
wprowadziły w szkołach obowiązkową grę w szachy. Program
„Edukacja przez szachy w szkole” został zainicjowany dzięki
współpracy stowarzyszenia i władz Gminy.

Plan konsekwentnie realizowany

Nowoczesne miejsce spotkań dla seniorów i organizacji
pozarządowych – taką wizję na początku kadencji roztoczył
przed krośnianami burmistrz Marek Cebula. Plan staje się
rzeczywistością. W byłym budynku OHP, przy ul. Piastów 2
ruszy Centrum Aktywności Lokalnej.
Przygotowaniem miejsca zajmie się Fundacja na rzecz Collegium Polonicum. W maju podpisana została umowa między
Gminą a organizacją. Prezes Fundacji, Magdalena Tokarska
wierzy, że zachęcając obywateli do aktywności, budowane jest
lepsze społeczeństwo – to obywatelskie. Ważne jest aktywne
wspieranie procesów oraz inicjatyw, które przyczyniają się do

tego, że ludzie zaczynają angażować
się w zmianę swojego otoczenia. Pokazujemy społecznościom, w jaki sposób
uczestniczyć w życiu publicznym. Na
łącznej powierzchni ponad 400 m2 swoje miejsce znajdą wszyscy, którzy działają w obszarze różnych aktywności.
Organizacje pozarządowe będą mieć
tam swoje centrum, czyli miejsce przechowywania dokumentów, wspólny
sekretariat, punkt kontaktowy itp. Poza
tym powstanie tam Inkubator Przedsiębiorczości Społecznej – umożliwi on
tworzenie spółdzielni socjalnych, czy
też organizacji pozarządowych, które
w swoich działaniach skupiają się na
tworzeniu miejsc pracy. Nie zabraknie
też centrum dla seniorów – miejsca
spotkań z nastawieniem na utworzenie
tzw. domu dziennego pobytu i zagospodarowania czasu wolnego.
Teraz duża aktywność krośnian, którą zawsze podziwiałem i podziwiam, będzie mogła rozwijać się jeszcze energiczniej – mówi
Marek Cebula. Dodajmy, że krośnieński samorząd jest zaledwie
jednym z ośmiu w województwie lubuskim, który postawił na
współpracę w ramach Rady Seniorów.
W całej Polsce funkcjonuje ich niespełna 220. Dodajmy tylko,
że wszystkich gmin jest w kraju prawie 2500. Oznacza to, że
niespełna 10% burmistrzów, prezydentów czy wójtów zdecydowało się na zharmonizowane, zinstytucjonalizowane działanie
w celu wykorzystania potencjału działających organizacji osób
starszych. Jest wśród nich Krosno Odrzańskie.
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Pokonali trasę i słabości. Własne oraz swoich pojazdów
Deszcz, błoto, silny wiatr, czyli lepiej nie wychodzić
z domów. Ale dla nich takie warunki są wręcz wymarzone.
Dla fanów napędu na cztery koła „zlot” w Starym Raduszcu
staje się jednym z ważniejszych wydarzeń w kalendarzu rajdów.
2 dni, 4 kategorie, 55 ekip, ponad 100 uczestników i masa
frajdy – tak w skrócie można podsumować III zjazd Miłośników
Samochodów Terenowych Raduszczanka 4x4.
Pierwszego dnia starty trwały aż do późnych godzin nocnych.
Drugiego odbywały się próby terenowe i odcinki specjalne na
czas. Po tak intensywnych dwóch dniach opinie zawodników
były jak najbardziej pozytywne. Organizatorzy spisali się
na medal, a po wszystkim nastąpiła integracja, rzecz jasna
w Starym Raduszczu.
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Wielka feta, pięknie przygotowana impreza, wszyscy są dumni
i zadowoleni. W Osiecznicy odbył się XIII Ogólnopolski Zlot
Szkół i Placówek im. Kawalerów Orderu Uśmiechu.
Marek Michalak, Rzecznik Praw Dziecka, który przyjechał do
Osiecznicy, w swoim wystąpieniu podkreślił wagę i potrzebę
mądrej inwestycji w dzieci, ich edukację i wychowanie.
Rzecznik przypomniał też słowa Janusza Korczaka:
„Nie ma dzieci, są ludzie” i zaznaczył, że w szkołach,
którym patronują Kawalerowie Orderu Uśmiechu,
to przesłanie ma wymiar praktyczny. W tym roku
Order Uśmiechu otrzymała Batia Gilad z Izraela. Jest
1008 osobą na świecie, która posiada to zaszczytne odznaczenie nadawane przez dzieci. Należy też podkreślić, że Marek
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Michalak Odznaką Honorową Za Zasługi Ochrony Praw Dziecka
INFANTIS DIGNITATIS DEFENSORI podziękował dyrektor szkoły
w Osiecznicy Annie Chinalskiej za dotychczasową działalność
na rzecz dzieci.
Po części oficjalnej przyszedł czas na prezentacje
artystyczne, przygotowane przez zespoły z poszczególnych placówek. Sala gimnastyczna
zamieniła się w wielką i niezwykle barwną
scenę, z której popłynęły – zgodnie z tematem przewodnim tegorocznego zlotu –
pieśni folklorystyczne. W bogatym programie
były też spotkania z historią na Zamku Piastowskim,
rejs statkiem, gra miejska i tradycyjnie Bieg po uśmiech.
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Konsultacje zakończone. Do końca
sierpnia Rada Miejska zdecyduje
o nowych nazwach ulic w Krośnie
Odrzańskim. Jednak to nie koniec
zmian. Trwa dyskusja nad wprowadzeniem nazw ulic w kilku miejscowościach Gminy.
W przypadku Krosna Odrzańskiego zostało już tylko głosowanie w Radzie.
Konsultacje, które miały nadzwyczaj
spokojny charakter zakończyły się.
Zmianą nazw ulic zajmuje się specjalnie
powołana do tego celu doraźna komisja
Rady Miejskiej pod przewodnictwem
Bartosza Zaborowicza. W przypadku
jedenastu ulic nie było wątpliwości, że
trzeba je zmienić. W przypadku dwóch
– 17 Pionierów oraz 20 Lutego komisja wystąpiła do Instytutu
Pamięci Narodowej z pytaniem, czy zmiana jest
konieczna. Nadal nie ma odpowiedzi.
Machina „uliczna” ruszyła nie tylko w mieście. Rozgorzała dyskusja w trzech miejscowościach Gminy.
Marcinowice, Łochowice i Bielów. Tam odbyły się
już spotkania z mieszkańcami, podczas których
dyskutowano o problemie dotykającym społeczności. Chodzi o numerację i problemy z lokalizacją
adresów po numerach domów. Mirosław Szwed,
sołtys Łochowic nie ma wątpliwości, że nadanie
nazw ulicom jest konieczne. W jego wiosce domy
o sąsiadujących numerach rozrzucone są nawet w odległości
kilkuset metrów. Do cyfr dokładane są już litery sięgające końca
alfabetu. Po dwóch spotkaniach z mieszkańcami większość jest
za ustanowieniem nazw ulic. – Przyjechał burmistrz, wyjaśnił
wszystko spokojnie, podał ważne argumenty związane z trudnościami dojazdu służb ratunkowych, które nie mogą zlokalizować
domu i to nas przekonało – mówi Szwed. W Marcinowicach
i Bielowie jest podobna sytuacja. Ulice ma już Osiecznica. Sołtys
tej miejscowości Leszek Fijałkowski mówi, że na początku ludzie
nie chcieli nazw, ale dzisiaj nie wyobrażają sobie życia bez nich.

Nowe ulice
już wkrótce
Trzy pytania do Bartosza Zaborowicza, radnego, przewodniczącego komisji ds. zmiany nazwy ulic.
Przyjmując funkcję przewodniczącego tej komisji,
nie bał się Pan zamieszania z procedurą?
Z natury nie boję się wyzwań. Tym bardziej, że
konsultanci (Tomasz Struk i Jerzy Szymczak) przygotowali rys historyczny proponowanych nazw. Ulic
do zmiany, zgodnie z wytycznymi IPN, wybraliśmy
13, aczkolwiek za radą historyków poprosiliśmy
o weryfikację dwóch, czyli 20 Lutego i 17 Pionierów.
Konsultacje były wielką niewiadomą. Przebiegły
jednak spokojnie…
W pewnym momencie zaczęły do nas spływać propozycje różnych środowisk, stowarzyszeń itp. Demokratycznie
postanowiliśmy, że część z nich zaproponujemy jako opcje do
naszych i damy wybrać mieszkańcom. Tak też się stało. Jak się
okazuje, poza wąskimi grupami społecznymi zmiana nazw nie
wywołuje większych emocji.
Jakie nazwy ulic zarekomendujecie radnym?
Komisja jeszcze nie podjęła decyzji jakie nazwy będzie rekomendować Radzie Miejskiej. Z całą pewnością w pierwszej kolejności
będą się liczyć głosy mieszkańców oraz historia. Dotyczy to
szczególnie inicjatyw w dolnej części miasta. Poza tym czekamy
nadal na odpowiedź z IPNu.
Dziękuję za rozmowę.

Jednostki ratowniczo-gaśnicze w akcji
To było niedzielne popołudnie, podczas którego o Krośnie
Odrzańskim mówiły stacje radiowe w całej Polsce. Informowały o niebezpiecznym pożarze, który wybuchł w firmie
przetwarzającej opony.
W akcji ratowniczo – gaśniczej brało udział kilkadziesiąt zastępów
straży pożarnej z Krosna Odrzańskiego, Gubina, Zielonej Góry,
Żar, Żagania i Międzyrzecza.
Strażacy działali w trudnych
warunkach ze względu na
bardzo wysoką temperaturę
i duże zadymienie. Pożar, który
u podstawy miał wymiary 30 na
40 metrów został opanowany
po kilkunastogodzinnej akcji
- Dziękuję wszystkim za poświęcenie, za działania, które
mogą być wzorem sprawności,
koordynacji, zgrania wszystkich

formacji w czasie sytuacji kryzysowej – oświadcza burmistrz Marek
Cebula. Po pożarze pojawiły się jednak pytania, co ze szkodliwymi
substancjami, które po spaleniu opon dostały się do atmosfery
i gleby – Nasz Inspektorat dosyć szybko zareagował na potrzebę kierowaną ze strony Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim.
Następnego dnia z samego rana wypuściliśmy specjalistów ze
specjalnym samochodem. Reakcja była prawidłowa z uwagi
na szybki sygnał ze strony Urzędu Miasta w Krośnie – mówił
Paweł Popko z Wojewódzkiego
Inspektoratu Ochrony Środowiska. Pracownicy WIOŚ pobrali
próbki powietrza i gleby. Nic
nie zagrażało życiu i zdrowiu
mieszkańców.
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TUTAJ
BUDUJEMY

Nowoczesna inwestycja
Przyjedź na ul. Piastów i sprawdź postępy prac

Prowizja
0%

HALA
SPORTOWA

komfortowe, ustawne i słoneczne mieszkania
niskie koszty eksploatacji, indywidualne liczniki
wygodna, duża winda bezpośrednio do poziomu garaży
przestronne balkony i tarasy
własny garaż zamiast hali garażowej oraz miejsca
parkingowe dla wszystkich mieszkańców
brak ruchliwej drogi przejazdowej przez osiedle
lokalizacja w sąsiedztwie: szkół, hali sportowej, sądu,
powstającej strefy ekonomicznej, terenów zielonych
brak ryzyka powstania dużych obiektów w sąsiedztwie

sp
ryboobnsor
rania

www.mieszkania-krosno.pl
krosno@4system.com

Biuro sprzedaży
w Zielonej Górze
ul. Bohaterów Westerplatte 30
czynne pn-pt: 10:00-16:30

Skontaktuj się z nami:

577 348 453
68 451 08 88 wew. 211
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ryboobnsor
rania
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Parada rybobraniowa. Widowiskowa, z roku na rok coraz bardziej
okazała. Tym razem było ponad 500 uczestników.

Na dwa dni stery do miasta przejął Wodnik, w rolę którego ponownie
wcielił się Przemysław Korso.

Rybobranie na sportowo. Turniej Krośnian był wielką atrakcją nie tylko
dla zawodników, ale i widzów, którzy przyglądali się zmaganiom.

Komu zupę rybną, komu? Krośnieńscy radni tym razem w roli kucharzy.

Krośnieńskie Dinozaury po latach przerwy znowu na scenie. Porwali
publiczność największymi polskimi szlagierami.

Czekały na ten występ wiele godzin, przejechały sporo kilometrów.
Wszystko po to by wyznać swoje uwielbienie Dawidowi Kwiatkowskiemu.

Gwiazdy Rybobrania 2017 przyciągają do Krosna Odrzańskiego tłumy
z całego województwa.

Pierwszy dzień święta zakończył efektowny pokaz ogni sztucznych.
Krośnieńskie niebo rozświetliło się tysiącem fajerwerków.
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Szanowni Państwo,
zwracam się do Państwa z prośbą o pomoc i wspólną realizację marzeń naszych dzieci. Jesteśmy finalistami internetowego plebiscytu NIVEA „Podwórko marzeń”. Możemy w nim wygrać dla krośnieńskich maluchów plac zabaw rozwijający
fizycznie i kreatywnie. Pierwszy krok został zrobiony, został drugi – głosowanie.
Walczymy o to, by znaleźć się w dwudziestce samorządów, które otrzymają ten wspaniały prezent. Zbudowany
jest on z trzech stref. Pierwsza, dla naukowców, składa się z planetarium, które na stronie organizatora jest opisane:
„Gwiezdne konstelacje, mapa Ziemi, układ słoneczny. W wewnętrznej części znajduje się sklepienie nieba z układem
gwiazd”. Poza tym w części naukowej jest rowerek, który zamienia energię kinetyczną w elektryczną, jest piaskownica
z transportem ładunku, a także zegar słoneczny. Dla amatorów wysiłku fizycznego jest „kubik wspinaczka” rozwijający
koordynację ruchową, zwinność oraz orientację w przestrzeni. W tej części ulokowano także urządzenie do balansowania,
huśtawkę bocianie gniazdo, grę Twister, skok w dal, trasę do gry w kapsle, a także trampolinę. Podwórko dla artystów –
trzecia strefa placu zabaw - to tablice muzyczne oraz bębny. Znajduje się tam także scena do organizacji przedstawień
teatralnych oraz tuba do rozmawiania dla sześciu osób.
Co trzeba zrobić, by wymarzone Podwórko Talentów warte kilkadziesiąt tysięcy złotych zostało zbudowane
w centrum Krosna Odrzańskiego? Należy wejść na stronę internetową www.podworko.nivea.pl. Potem należy znaleźć
lokalizację Krosno Odrzańskie, zalogować się i zagłosować. Można oddać jeden głos w ciągu jednej doby, więc musimy
głosować codziennie. Walka o Podwórko Nivea trwa do 31 lipca.
Burmistrz Krosna Odrzańskiego

