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Żłobek wraca do Krosna Odrzańskiego
Budowa jednego z najnowocześniejszych żłobków w regionie
dobiega końca. Trwa rekrutacja do placówki, która z początkiem
lutego rozpocznie swoją działalność.
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Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy Gminy Krosno Odrzańskie,
Boże Narodzenie to nie tylko prezenty pod choinką, ani kojarzące się ze świętami
zakupy, pośpiech i mnogość potraw...
To przede wszystkim miłość, czułość, radość – okazywane teraz po wielokroć,
mocniej niż w każdym innym okresie roku.
Życzę nam wszystkim, by sny i marzenia z dzieciństwa, każdego dnia dawały
siłę oraz pomagały przezwyciężać przeciwności losu. Skrzące się pod powieką łzy
radości i wzruszenia potrafiły zastąpić milion słów, a wyjątkowość świąt Bożego
Narodzenia trwała przez kolejne 365 dni.
2018 rok wkrótce zrobi miejsce kolejnemu. Jaki on będzie? W dużej mierze zależy to od każdego z nas. Sukces jest miarą naszej wytrwałości, powodzenie często
zależy od konsekwencji w działaniu, a triumfy są efektem sumienności.
Życzę Państwu spokojnych Świąt i szczęśliwego... nie tylko
Nowego, ale i całego – 2019 – roku.

Burmistrz Krosna Odrzańskiego
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Spis treści:
Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy,
życząc spokojnych świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego Roku oddajemy w Państwa ręce kolejne
wydanie kwartalnika MOST. To pierwszy numer nowej, już
pięcioletniej kadencji. Powyborczy „kurz” opadł i chociaż
emocje jeszcze w wielu miejscach dają o sobie znać, czas
zakasać rękawy i wziąć się ostro do pracy. W gminach
i powiatach nie ma chwili na odpoczynek, to wymagający
nieustanej troski mechanizm, który „nienaoliwiony” szybko się zacina. Dlatego nie mogło w naszych artykułach
zabraknąć informacji o celach jakie stawiają przed sobą
samorządowcy. Burmistrz Marek Cebula zapowiada wytężoną pracę, a my zadajemy Mu pytanie – czy da się jeszcze
szybciej? Grzegorz Garczyński, nowy Starosta Krośnieński
stoi u progu nowych wyzwań, ale również przed wieloma
problemami, wsród których najpoważniejszym jest szpital.
Niech Państwa nie zmyli ten nie napawający optymizmem
ton. Wprost przeciwnie wybrani przez Państwa ludzie są
zdeterminowani do ciężkiej pracy. Zawiązana w powiecie
koalicja gubińsko-krośnieńska udowadnia na każdym
kroku, że można, a nawet trzeba rozwijać region w oparciu
o zgodę, współpracę i dialog.
Zachęcając do lektury, mamy nadzieję, że w najbliższych
dniach – po pędzie przedświątecznych przygotowań –
spokój i radość zawitają do Państwa domów.
		
		Wszystkiego dobrego
Redakcja kwartalnika MOST
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KOMUNIKAT URZĘDU MIASTA W KROŚNIE ODRZAŃSKIM
Informujemy, że 24 grudnia 2018 r. (Wigilia) kasa Urzędu Miasta będzie nieczynna,
natomiast 31 grudnia br. (Sylwester) będzie czynna od godz. 8.00 do 11.00.
Za utrudnienia przepraszamy.

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 97 725
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U progu trzeciej
kadencji...
Marek Cebula osiągając prawie osiemdziesięcio sześcio procentowe poparcie mógłby spocząć na laurach... Jednak nic bardziej
mylnego. Burmistrz już zapowiedział pięć lat wytężonej pracy,
do tego finansowy reżim i kolejne kroki rozwijające Gminę. Nie
ma mowy nawet o chwili odpoczynku - mówi w wywiadzie,
podczas którego definiuje plany na kolejną kadencję samorządową.
- Zacznijmy od zapowiedzi związanych z finansami. Skąd
konieczność ciągłej dyscypliny w tym zakresie?
MC: Nadal, niezmienne musimy dbać o finanse Gminy – zwiększać dochody i jednocześnie obniżać koszty funkcjonowania samorządu. Jesteśmy niezwykle skuteczni w sięganiu
po środki unijne. Mój zespół pozyskuje różnego typu dotacje,
a to wymaga zabezpieczenia tzw. „wkładów własnych”. Jeżeli
możemy dostać 7 zł, za każdą wyłożoną przez nas złotówkę,
to grzechem byłoby nie skorzystać z takiej okazji. To jednak
wymaga od nas bardzo dużej dyscypliny budżetowej i restrykcyjnego podejścia do wydatków bieżących. To trochę tak, jak
w domu, gdy robimy duży remont, czy modernizację, nie wydajemy jednocześnie pieniędzy na wakacje, czy drogie prezenty.
My w Gminie takich „remontów” mamy w chwili obecnej kilkanaście. Każdy za miliony. Jesteśmy w momencie, w którym polityka
pieniężna wprowadzona kilka lat temu dzisiaj owocuje, dając
możliwość inwestowania – zarówno w działania finansowane
w stu procentach z budżetu Gminy, jak i w te z dofinansowaniem
zewnętrznym. I na ten fakt chciałbym zwrócić szczególną uwagę.
- Wygrał Pan wybory z imponującym wynikiem prawie 86%
poparcia. Może czas na chwilę odpoczynku?
MC: Nie ma o tym mowy. Szczególnie teraz – gdy przed nami tyle
zadań. Przez wiele lat pracy na rzecz mieszkańców, jako radny,
poseł na Sejm RP, jako burmistrz, starałem się i nadal staram
jak najlepiej służyć społeczności. Cieszę się, że zasłużyłem
na zaufanie mieszkańców, którym w tym miejscu jeszcze raz
pragnę serdecznie podziękować. Tworzymy wspólnotę i niezależnie od tego, czy mamy takie same, czy różne zdania, budujemy
naszą Gminę wypracowując kompromisy. Jako człowiek dialogu
niezwykle doceniam fakt, że krośnianie utożsamiają się z moją
wizją zarządzania opartą przede wszystkim na współpracy
i szukaniu tego, co łączy, a nie dzieli.
- W swoim programie szczególnie podkreśla Pan rolę poszczególnych grup wiekowych w rozwoju Gminy. Badania naukowe
wskazują, że kapitał społeczny jest głównym czynnikiem kształtującym sukces samorządu. Pan stawia na dialog i współpracę
z mieszkańcami od początku swojego urzędowania...
MC: Tak, aktywni mieszkańcy są naszym skarbem. Dlatego wykonamy kolejne kroki umożliwiające rozwój dzieci i młodzieży
poprzez budowę i remonty placówek oświatowych. Zbudujemy
pump truck czyli tor do jazdy dla rowerów i doposażymy skate
park. We współpracy z powiatem polepszymy ofertę edukacyjną
szkół ponadpodstawowych, będziemy kontynuować program
nauki szachów w szkole, do tego – chociaż jest wiele problemów
z pozyskaniem nauczycieli – postaramy się zwiększyć liczbę
godzin języków obcych. Utrzymamy program stypendialny
za wysokie wyniki w nauce i sporcie. Żłobek jest ukłonem w stro-
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nę rodziców, którzy chcą wrócić na rynek pracy, a Klub Seniora
miejscem, gdzie dojrzali mieszkańcy Gminy rozwiną swoje pasje
i będą mogli poczuć się, jak w domu.
- Miarą sukcesu jest zawsze liczba inwestycji wykonywanych
w trakcie kadencji.
MC: Jest to jeden z najważniejszych elementów zwiększających
komfort życia mieszkańców. Przypomnę, że w ciągu dwóch
zaledwie kadencji wykonaliśmy inwestycje (będące efektem pozyskania środków zewnętrznych) za kwotę ponad 110 milionów
złotych. Z tego względu będziemy nadal dbać o infrastrukturę
drogową remontując ulice i budując nowe drogi. Zapewniam
również o kontynuacji prac na Dolnym Mieście. Niestrudzenie rozwijamy sołectwa kontynuując budowę dróg z tzw. płyt
„jumbo”, remontując świetlice i wznosząc nowe. Dofinansowujemy jednostki OSP oraz kluby sportowe. Wiemy, że kolejne
krośnieńskie wsie mogą być najpiękniejszymi w województwie.
Piękno naszego regionu jest powodem do dumy i należy się nim
podzielić z innymi. Turystyka to bardzo ważna gałąź gospodarki
stanowiąca ważne źródło dochodu. We współpracy z parafią udostępnimy do zwiedzania wieżę kościoła św. Jadwigi, będziemy
nadal zabiegać o środki na odbudowę Zamku Piastowskiego,
przebudujemy promenadę widokową, utworzymy winnicę
miejską wraz w winiarnią na skarpie, zakończymy rewitalizację
Parku Tysiąclecia, będziemy kontynuować budowę sieci ścieżek
i szlaków rowerowych. Zrobimy także kolejny krok w kierunku
rozwoju gospodarczego. Sukces przyciąga sukces. Po tym, jak
w naszej Gminie stanęła jedna z największych hal logistycznych
w województwie, musimy myśleć i zabiegać o kolejnych inwestorów. Już teraz podejmujemy działania mające na celu stworzenie
drugiej strefy przemysłowej, przy drodze na Gubin. Jednocześnie,
chcąc zapewnić korzystne skomunikowanie naszego obecnego
terenu gospodarczego, zabiegamy o jak najlepszy przebieg
obwodnicy. Gmina to system naczyń połączonych. Nie można
dbać tylko o jeden element, trzeba myśleć o wielu aspektach
życia samorządowego. Na sercu leży nam także rozwój kultury
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i sportu – to wszystko z myślą o krośnieńskiej rodzinie - do której należą zarówno ci, stawiający pierwsze kroki w żłobku czy
przedszkolu, młodzież, osoby aktywne zawodowo oraz seniorzy.
- Skoro wspomniał Pan o obwodnicy. Odbyły się konsultacje...
MC: Bardzo ważne na całym etapie planowanie. Podkreślając
doskonałą współpracę z zielonogórskim oddziałem GDDKiA chciałbym zaznaczyć, że mamy ogromny wpływ na przebieg tej drogi.
Dlatego dwukrotnie, w urzędzie spotykałem się z mieszkańcami
dyskutując i wypracowując najlepsze argumenty przemawiające
za takim, a nie innym rozwiązaniem. Mówimy jednym głosem
i przedstawiamy to samo stanowisko. Najlepsze z punktu widzenia
rozwoju Gminy i komfortu życia mieszkańców.
- Rada Miejska stoi murem za Panem, jednak prowokacyjnie
zapytam – czy to nie usypia czujności?
MC: (uśmiech) Znam tę teorię lansowaną przed wyborami przez
moich przeciwników. O tym, że jest to błędna teza, świadczy
osiem lat pracy i jej efektów. Pokazałem, że tworząc zgraną
drużynę możemy rozwijać Gminę w tempie, którego zazdroszczą nam mieszkańcy innych samorządów. To nasi mieszkańcy

mogą być stawiani za wzór. Dojrzałości, aktywności i współpracy.
„Zestrojenie” z Radą w takim składzie gwarantuje skupienie się
na rzeczywistych problemach, które trzeba rozwiązać. Nie ma
miejsca na kłótnie będące efektem politycznych rozgrywek.
My nie „bawimy się” w politykę, my koncentrujemy się na pracy.
- W trzecią kadencję wkroczył Pan ze sprawdzonym zespołem,
w którym zajdą jednak wkrótce pewne zmiany...
MC: Niezwykle cieszy mnie fakt, że mieszkańcy Gminy obdarzyli
tak dużym zaufaniem mojego Zastępcę Grzegorza Garczyńskiego.
Jestem przekonany, że doskonale sprawdzi się na stanowisku
Starosty Krośnieńskiego. Powiat zyskał świetnego menadżera,
ja natomiast straciłem najbliższego współpracownika, którego
trudno będzie zastąpić. Stąd daję sobie czas na decyzję i nowego
wiceburmistrza wskażę po Nowym Roku. Już teraz mogę jednak
ogłosić, że Sekretarz Gminy Panią Agnieszkę Czarnolewską, która
zdecydowała się na powrót w rodzinne strony, zastąpi na tym
stanowisku Pani Anna Mikołajczyk, dotychczasowa Naczelnik
Wydziału Organizacyjnego, związana z Urzędem Miasta od 15
lat. Cieszę się, że przyjęła moją propozycję i jestem przekonany,
że będzie nam się współpracowało równie dobrze jak dotychczas.

Stabilnie w kolejną kadencję
Ostatnia i pierwsza – sesje Rady Miejskiej płynnie, bez zgrzytów, w atmosferze spokoju i merytorycznej dyskusji. Mimo,
że miały charakter głównie kurtuazyjny, to jednak zapadały na nich bardzo ważne decyzje.
Na listopadowej sesji podjęto uchwałę dotyczącą inicjatywy
uchwałodawczej mieszkańców. Tym samym mieszkańcy Gminy będą mogli sami zgłaszać propozycje rozwiązań prawnych
wraz z uzasadnieniem. Będzie musiało się pod nim podpisać
co najmniej 200 osób. Jest to kolejna forma udziału mieszkańców
w życiu samorządu. Oczywiście projekt uchwały będzie musiał
spełniać wymogi formalne, które zapisane są w uchwale przyjętej
przez Radę Miejską.
Podczas pierwszej sesji kolejnej kadencji wybrano Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz Wiceprzewodniczących. Tomasz
Rogowski, nadal będzie „szefować” Radzie, a obok niego usiądą
Kazimiera Potocka oraz Krystian Forster.
W swoim przemówieniu Tomasz Rogowski podkreślał rolę wspólnoty w budowaniu sukcesu. - Mieszkańcy dając nam mandat
zaufania oczekują kolejnych działań będących krokami milowymi
w rozwoju gminy Krosno Odrzańskie. Wbrew pozorom ta kaden-

cja będzie wymagać od nas jeszcze większego zaangażowania
– mówił Przewodniczący Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim.
Podczas drugiej sesji wybrano także składy poszczególnych
komisji Rady i tak:
Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został Piotr Garczyński,
Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Bartosz Zaborowicz.
Komisji Porządku Publicznego i Infrastruktury Komunalnej będzie
szefować Danuta Cierpisz, Przewodniczącą Komisji Edukacji,
Kultury, Sportu i Spraw Społecznych została Dorota Kwapisiewicz, a Przewodniczącym Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Mariusz Grycan.
Nowinką nie tylko techniczną, ale także usprawniającą działanie rady, jest elektroniczne głosowanie wraz z wyświetlanymi
w czasie rzeczywistym wynikami. Mieszkańcy mogą również
oglądać „live” obrady, na kanale krosno24.tv lub na stronie
www.krosnoodrzanskie.pl.
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Krośnianie o przebiegu obwodnicy
Zakończyły się konsultacje w sprawie przebiegu obwodnicy Krosna Odrzańskiego. W sumie od mieszkańców zebrano
kilkaset uwag i wniosków.

Proponowane trzy warianty mają odpowiednio 8,4 km, 11,1 km
oraz 9,7 km. Który z nich najbardziej odpowiada mieszkańcom
i władzom Gminy?
Za nami dwa spotkania konsultacyjne zorganizowane w Urzędzie Miasta w Krośnie Odrzańskim. Ogromne zainteresowanie
i gorąca atmosfera w ich trakcie świadczy o tym, jak ważny jest
to temat. Dyskusje dotyczą dokumentu, który przedstawia różne
warianty drogi.
W pierwszym wariancie droga (8,4 km) biegnie blisko Marcinowic,
zakłada przeprawę przez Odrę, dalej koło Strumienna i Starego Raduszca, gdzie powstałoby skrzyżowanie z ul. Boh. Wojska Polskiego
i na końcu węzeł łączący DK nr 29 z DK nr 32. To najkrótsza trasa,
która nie eliminuje jednak przejazdu przez miasto samochodów
podróżujących z Gubina w kierunku północnym.
Drugi wariant zakłada przebieg nowej drogi za Krosnem w kierunku miejscowości Kamień. Pierwsze skrzyżowanie miałoby łączyć
obwodnicę z drogą wojewódzką 276 prowadzącą w kierunku
Świebodzina. Most miałby powstać w okolicach wsi Chyże. Następnie obwodnica miałaby się łączyć z rondem za Połupinem.
Jej atutem jest możliwość dobrego skomunikowania terenów
inwestycyjnych, o co wnioskowały władze Gminy.
Trzeci wariant jest podobny, ale ingeruje w miejscowość Kamień.
Zakłada skrzyżowanie z drogą wojewódzką 276 tuż za miastem
i kończy bieg obwodnicy w tym samym miejscu, co wariant I.
Mieszkańcy, którzy zapełnili salę Urzędu Miasta mieli mnóstwo
wątpliwości co do pierwszego i trzeciego wariantu. Zastrzeżenia
dotyczyły głównie bliskości drogi do zabudowań. „Nie po to budowaliśmy domy z daleka od zgiełku samochodów przejeżdżają-
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cych przez miasto, by teraz znowu mieć je pod nosem” – mówili.
Obawiali się także, że działki w pobliżu drogi stracą wartość. Ich
wątpliwości były rozwiewane na bieżąco. Marek Langer, dyrektor
zielonogórskiego oddziału GDDKiA, podkreślał, że ten etap prac
dokumentacyjnych związanych z obwodnicą jest najistotniejszy
z punktu widzenia mieszkańców. Z tego względu Marek Cebula
zachęcał do jak najliczniejszego udziału w konsultacjach. – Jestem
zwolennikiem jak najszerszego udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji dotyczących ich samych – podkreśla.
Mieszkańcy nie zawiedli. Z Gminy Krosno Odrzańskie wysłano
około pół tysiąca formularzy, w których mieszkańcy i władze
wskazali wprost, iż najkorzystniejszym wariantem z punktu widzenia rozwoju miasta, a także biorąc pod uwagę odległość od
zabudowań jest ten drugi.
Konsultacje są kolejnym krokiem w długotrwałym procesie
inwestycyjnym. Przypomnijmy – sprawa obwodnicy Krosna
Odrzańskiego to temat „rzeka”. Pojawił się jeszcze w latach 90.
ubiegłego wieku. Jednak przez kolejne lata, mimo wielu starań
i niezbitych argumentów świadczących o potrzebie zrealizowania
tej inwestycji, nie udało się osiągnąć najważniejszego celu, jakim
było wpisanie obwodnicy do rządowych dokumentów. Ta sztuka,
będąca ogromnym sukcesem dla całej Gminy, stała się faktem
w sierpniu 2015 roku. Wówczas inwestycja znalazła się w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023. Gdy obwodnica
zawisła na włosku, mieszkańcy zjednoczyli się i zorganizowali
protesty blokując most. Przyniosły one skutek. Teraz solidarnie
walczą, by przebieg obwodnicy był zgodny z ich oczekiwaniami.
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Tomasz Rogowski Radnym na Medal
„Samorządowiec Województwa
Lubuskiego 2018 - Oceniamy Władze” to nazwa plebiscytu Gazety
Lubuskiej, który wyłania m.in. wyróżniających się radnych danego
samorządu. Wśród „najlepszych
z najlepszych” stanął w tym roku
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Krośnie Odrzańskim, Tomasz
Rogowski, którego pytamy o przepis na sukces.
W plebiscycie głosowali mieszkańcy,
to chyba niezwykle cenna nagroda...
TR: Odbieram ten medal, jako dowód
poparcia dla wszystkich radnych z Gminy Krosno Odrzańskie. Będąc Przewodniczącym Rady Miejskiej wiem,
że zgrana drużyna, której zależy na
rozwoju samorządu jest jednym z elementów niezbędnych do osiągnięcia
sukcesu. Udało mi się skonsolidować
kilkanaście różnych charakterów. Nie
było walki politycznej, ciężko pracowaliśmy przez cztery lata,
pożytkując swoją energię na działanie. Teraz będziemy nie mniej
wydajnie pracować przez pięć lat.
Tytuł samorządowca roku zobowiązuje...
TR: Należę do osób, które takie wyróżnienia motywują do jeszcze
bardziej wytężonej pracy. Przed nami wiele wyzwań rozwojowych
związanych z kontynuacją działań, które, wspólnie z burmistrzem
Markiem Cebulą, zapoczątkowaliśmy kilka lat temu i które konsekwentnie realizujemy. Mamy jasno sprecyzowane cele, które
określa strategia przyjęta na lata 2016-2023. Plan rozwoju gminy
nie może kończyć się na jednej kadencji. Rozważny i odpowie-

dzialny samorządowiec stawia przed
sobą cele liczone w dekadach.
Jakie zadania stoją przed Radą Miejską?
TR: Gmina jest wielkim placem budowy,
realizowane są zadania poprawiające
komfort życia mieszkańców. Na inwestycje przeznaczamy kwoty, o których
kiedyś mogliśmy tylko marzyć. To też
wymaga ogromnej dyscypliny finansowej bowiem olbrzymie pieniądze przeznaczamy na wkłady własne. Musimy
to robić ponieważ przypominam, że
mówiąc skrótem – za każdą wyłożoną
złotówkę, do naszej Gminy wpływa siedem kolejnych złotówek. Już wiemy, że
kolejna „drużyna radnych” jest zgrana,
dlatego wiem, że osiągniemy wspólnie sukces. Będzie to sukces przede
wszystkim mieszkańców.
Od czego zależy skuteczna realizacja celów?
TR: Rozwój samorządu jest zależny od licznych czynników i na
wiele z nich mają wpływ mądrze podejmowane decyzje, m.in.
przez radnych. Są to np. uchwały związane ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
oraz miejscowymi planami, to także uchwalanie budżetu, podejmowanie decyzji w sprawie wysokości podatków i opłat
lokalnych. Ważna jest też współpraca z organem wykonawczym,
czyli burmistrzem. Jeszcze raz podkreślę – wspólna praca a nie
„politykowanie” jest najistotniejsze w samorządzie.
Dziękuję za rozmowę.
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Zmiany w Powiecie Krośnieńskim
To jest prawdziwy przewrót – komentują mieszkańcy, którzy w powiecie dali mandat zaufania
w większości nowym osobom licząc na to, że poradzą sobie z problemami do tej pory nierozwiązywalnymi.
Zacznijmy od kwestii kadrowych. Grzegorz Garczyński, dotychczasowy Zastępca Burmistrza Krosna Odrzańskiego, został Starostą
Krośnieńskim, a Kamil Kuśnierek z Gubina Przewodniczącym
Rady Powiatu Krośnieńskiego. Stanowisko Wicestarosty objął
Ryszard Zakrzewski z Gubina, a na Członków Zarządu wybrano
Radosława Sujaka, Romana Gancarza i Grzegorza Kieliszaka. Na
pierwszej sesji wybrano również Wiceprzewodniczącego Rady
Powiatu. Został nim Tomasz Miechowicz.
To nie jedyny przełom, bowiem dotychczas rządząca koalicja
PSL – PIS zasiadła w szeregach opozycji. Większość zbudowali
Radni wybrani z Komitetów Ponad Podziałami, Silny Powiat
oraz Koalicji Obywatelskiej. Tym samym rzekome antagonizmy,
pomiędzy Gubinem a Krosnem Odrzańskim poszły w zapomnienie, a reprezentanci tych miast wybrani z w/w list połączyli siły.
Chcemy wspólnie pracować na rzecz mieszkańców, koniec
z powiedzeniem „dziel i rządź” – mówi lider zespołu gubińskiego,
Andrzej Iwanicki.
Grzegorz Garczyński jest magistrem, inżynierem systemów
komputerowych. Ukończył prestiżowe studia menadżerskie na
Wielkopolskiej Szkole Biznesu przy Uniwersytecie Ekonomicznym
w Poznaniu oraz Nottingham Trent University uzyskując dyplom
Master of Business Administration.Studiował podyplomowo
Zarządzanie Finansami i Strategię Przedsiębiorstwa na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Posiada dyplom zarządzania projektami: PRINCE2 oraz dyplomy ukończenia szkoleń
dotyczących rewitalizacji i obszarów funkcjonalnych. Ukończył
warsztaty dotyczące skutecznych negocjacji oraz zarządzania
czasem. Posługuje się biegle językiem angielskim.
- Możliwość pełnienia funkcji starosty to dla mnie olbrzymi zaszczyt i ogromne zobowiązanie. Chcę być starostą, który połączy
mądrość i doświadczenie wszystkich radnych i który na nowo
zjedna ze sobą cały powiat, w szczególności Gubin i Krosno

Odrzańskie. Stawiam sobie bardzo wysoko poprzeczkę. Cele na
najbliższą kadencję są ambitne i jestem przekonany, że wspólnie,
krok po kroku je osiągniemy – mówił Grzegorz Garczyński tuż
po wyborze. Jedną z pierwszych osób, które złożyły gratulacje
nowo wybranemu Staroście był Burmistrz Marek Cebula, który
jednocześnie podziękował mu za 8 lat współpracy w Urzędzie
Miasta w Krośnie Odrzańskim.
Nowy Starosta nie próżnuje. Odbył już spotkania z pracownikami, zapowiedział także szczegółowy audyt, który ma wskazać
w jakiej kondycji finansowej znajduje się powiat. Ogrom pracy
związany jest z rozpoznaniem sytuacji szpitala. Okazuje się, że
jest ona gorsza niż się spodziewano. Grzegorz Garczyński nie
ukrywał zaskoczenia faktem, iż w projekcie budżetu przygotowanego przez ustępujący Zarząd, w budżecie powiatu na szpital
zaplanowano 100 tys. złotych, podczas gdy potrzeby sięgają aż
3 mln zł, czyli 3000% więcej!
Pierwsza sesja Rady Powiatu pokazała również siłę i jedność
koalicji gubińsko-krośnieńskiej. Wyniki głosowań jednoznacznie
wskazują, że przez ostatni miesiąc zostało zbudowane zaufanie.

Wyniki głosowania na Radnych Powiatu Krośnieńskiego
Okręg

Gmina Krosno Odrzańskie

Miasto Gubin

Gminy Gubin i Bobrowice

Gminy Bytnica, Dąbie
i Maszewo
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Liczba głosów oddanych

% głosów w skali
okręgu wyborczego

GARCZYŃSKI Grzegorz

1368

19,42%

ŚNIEŻEK Bogdan

610

8,66%

MIECHOWICZ Tomasz

512

7,27%

JANUSZKIEWICZ Anna Maria

511

7,25%

GLAZ Mirosław Zbigniew

361

5,12%

SZWED Paweł

316

4,48%

IWANICKI Andrzej

1200

20,27%

CZEREPKO Jacek Ryszard

595

10,05%

KACZMAREK Tomasz

367

6,20%

OCHOTNY Leszek Piotr

364

6,15%

KUŚNIEREK Kamil

293

4,95%

SIKORA Roman

509

11,98%

ROCHMIŃSKI Andrzej

346

8,14%

GANCARZ Roman Michał

289

6,80%

BRYSZEWSKA Krystyna

743

16,70%

SZOFER Marzena Anna

289

6,50%

KIELISZAK Grzegorz

243

5,46%

Nazwisko i Imiona
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Zawsze będę tęsknił...
Grzegorz Garczyński, Zastępca Burmistrza Krosna Odrzańskiego, po 8 latach żegna się z Urzędem Miasta. O celach jakie
stawia przed sobą na nowym stanowisku pytamy w wywiadzie.
i jak faktycznie wygląda sytuacja finansowa szpitala. Z planu
rzeczowo–finansowego wynika, że w następnym roku musimy
znaleźć około 3,5 mln zł żeby szpital mógł dalej funkcjonować,
a tymczasem Pan starosta i wicestarosta wpisali w prowizorium
budżetowym na 2019 rok jedynie 100 tys zł. Łatwo policzyć, że
brakuje jeszcze około 3 mln 400 tys zł…

Panie Starosto, mija miesiąc od zamiany Urzędu Miasta na
Starostwo. Nie tęskni Pan za pracą na Parkowej?
Chyba zawsze będę tęsknił. Po pierwsze za ciekawą pracą na rzecz
mieszkańców Gminy, po drugie za wspaniałymi ludźmi, którzy
od lat tworzą zgrany zespół pchający nasze miasto do przodu.
Pozostawia Pan sporo rozpoczętych inwestycji.
Żal się z nimi pożegnać, tym bardziej, że obecna kadencja, 5
lat które przed nami, będzie prawdopodobnie najbardziej rozwojowa w historii Gminy Krosna Odrzańskie. Część inwestycji
już się rozpoczęła, albo wkrótce się rozpocznie. Są to m.in.
prace rewitalizacyjne w dolnej części miasta, adaptacja wieży
kościoła św. Jadwigi na potrzeby turystyki, przebudowa ulic,
chodników, zieleni i oświetlenia przy kanale Odry, prawdopodobnie obwałowanie miasta, zakończenie rewitalizacji parku
1000-lecia i promenady, zagospodarowanie skarpy na winnice,
świetlica w Starym Raduszcu, fotowoltaika, PSZOK, żłobek,
projekty oświatowe i wiele innych przedsięwzięć ułatwiających
i uatrakcyjniających życie mieszkańców naszej małej ojczyzny.
Czy w razie potrzeby Burmistrz może na Pana liczyć?
Oczywiście. Długo dyskutowaliśmy z burmistrzem Cebulą zanim
podjąłem decyzję dotyczącą mojej kandydatury na stanowisko
starosty krośnieńskiego. Obiecałem, że w miarę możliwości będę
do dyspozycji i chętnie wspomogę w każdej sytuacji, w szczególności w sprawach inwestycyjnych. Dodatkowo chcę społecznie
zaangażować się w sprawy rewitalizacji miasta.

I co dalej? Gdzie szukać dalszego finansowania?
Zaczęliśmy od siebie, czyli od szukania środków w budżecie
powiatu i jednostek podległych. Jestem po wielu trudnych
spotkaniach z dyrektorami, kierownikami i naczelnikami jednostek i wydziałów starostwa, na których poprosiłem o pomoc
i wskazanie oszczędności jeszcze w tegorocznym budżecie jak
i budżecie na następny rok. Takim spotkaniom towarzyszy wiele
emocji. Najbliższe lata to niestety zmniejszanie wydatków, próba
zwiększania dochodów i ciągłe szukanie oszczędności. Nie ma
innego wyjścia. Cieszy mnie, że oszczędności deklarują również
radni powiatu i wkrótce będą procedować obniżenie swoich diet.
Czy będzie Pan prosił o pieniądze inne samorządy.
Tak. Jestem już po rozmowach z włodarzami. Statystyki pokazują,
że z pomocy medycznej w szpitalu w Gubinie jak i w Krośnie,
szukają nie tylko mieszkańcy Gubina i Krosna, ale również
mieszkańcy pozostałych Gmin powiatu, czyli Bytnicy, Maszewa,
Dąbia, Bobrowic i Gminy Wiejskiej Gubin. Liczę na to, że każdy
samorząd wspomoże szpital.
Czyli działalność szpital nie jest zagrożona?
Przy obecnych brakach finansowych jest, ale od początku deklaruję, że zrobimy wszystko co w naszej mocy, żeby ustabilizować jego sytuację i zapewnić bezpieczne funkcjonowanie
w perspektywie długofalowej, wieloletniej, a nie jak dotychczas
w perspektywie miesiąca czy kwartału. Zrobimy wszystko, żeby
szpital się rozwijał i stanowił gwarancję bezpieczeństwa zdrowotnego dla mieszkańców powiatu.
A co z innymi inwestycjami w powiecie? Czy na wszystko wystarczy środków.
Potrzeby są olbrzymie, w szczególności w sprawach infrastruktury
drogowej. Natomiast radni zdają sobie sprawę, że najważniejsze
w tym momencie jest ustabilizowanie sytuacji szpitala, a dopiero
w kolejnych krokach realizacja inwestycji infrastrukturalnych.
Jestem przekonany, że nasi wyborcy są podobnego zdania.

No właśnie, dało się słyszeć głosy, że współpraca Urzędu Miasta
i Starostwa nie była najlepsza…
Jestem już po pierwszym spotkaniu z wójtami i burmistrzami gmin
powiatu krośnieńskiego i zadeklarowałem wzorową współpracę
nie tylko z burmistrzem Krosna, ale ze wszystkimi, bez względu
na poglądy polityczne.
Wiemy, że najtrudniejszym zadaniem dla Pana i nowej rady
powiatu będzie sprawa szpitala. Czy podjął już Pan jakieś
działania?
Wiedziałem, że sprawa szpitala będzie najtrudniejsza w tej kadencji i się nie myliłem. Mam wrażenie, że nasi poprzednicy nie do
końca zdawali sobie sprawę jak realizowany jest plan naprawczy
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Podatki poniżej stawek maksymalnych
Mogło być maksymalnie 79 groszy, jest 68, w innej grupie
ustawodawca dopuszcza stawkę maksymalną 93 grosze,
w Krośnie Odrzańskim jest o 11 groszy a więc o 12 procent
mniej. Mowa o podatku od nieruchomości, który został
uchwalony na sesji Rady Miejskiej.
Co roku, zgodnie z zapisami ustawy, stawki podatku od nieruchomości podlegają urealnieniu. Ich maksymalny poziom
wynika z przepisów. W Krośnie Odrzańskim zdecydowano, że
podatek od nieruchomości nie będzie windowany do granic
możliwości. Jest mniejszy i to o kilkanaście procent. Dokonane zmiany wynikają z przeprowadzonych kalkulacji, w których uwzględniono zgodnie z zapisami polityki podatkowej,
wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych będących miarą
inflacji. Stawki podatku od nieruchomości wchodzą w życie
1 stycznia.
Przypomnijmy, że w Gminie Krosno Odrzańskie obowiązuje
również jedna z najniższych w kraju wysokość stawki od środków transportu.
Stawki podatku przedstawiamy w poniższej tabeli
Stawka
maksymalna
w 2019

Stawka
uchwalona
w 2019

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu
na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - za 1m2
powierzchni

0,93 zł

0,82 zł

pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi
płynącymi jezior i zbiorników sztucznych od 1 ha powierzchni

4,71 zł

4,34 zł

pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego –
od 1 m2 powierzchni

0,49 zł

0,41 zł

niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o których mowa
w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. poz.1777),
i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego
planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego
1 m2 powierzchni

3,09 zł

2,94 zł

mieszkalnych

0,79 zł

0,68 zł

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej

23,47 zł

22,03 zł

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu
kwalifikowanym materiałem siewnym

10,98 zł

10,27 zł

związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych
świadczeń

4,78 zł

4,45 zł

pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

7,90 zł

7,38 zł

od budynków lub ich części od 1m2
powierzchni użytkowej

od gruntów

Klasyfikacja podatku od nieruchomości
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Inwestycje nie zwalniają tempa
Inwestycje, oświata, opieka społeczna - to największe finansowo działy planowanego na przyszły rok budżetu Gminy
Krosno Odrzańskie. Jego „jakość” mierzona jest udziałem procentowym inwestycji i przyjmując taki „klucz” to mamy do
czynienia z kolejnym rokiem inwestycji.
Wydatki majątkowe stanowią aż 24% całego budżetu. To imponująca liczba biorąc pod uwagę potrzeby. Nie można przecież
zapominać o tym, na co pieniądze muszą! się znaleźć, czyli na
oświatę, sport, kulturę i opiekę społęczną. Ilona Ogiba, Skarbnik Gminy zaznacza, że przy tworzeniu dokumentu brała pod
uwagę kilka priorytetów. Były to - zabezpieczenie pieniędzy dla
jednostek organizacyjnych Gminy na poziomie zapewniającym
ich nieprzerwane działanie, konieczne było zapewnienie środków na inwestycje a poza tym ważne jest, by w kolejnych latach
utrzymała się dynamika rozwoju Gminy poprzez optymalne
wykorzystanie środków UE w ramach perspektywy finansowej na
lata 2014-2020 oraz realizacja zadań inwestycyjnych ze środków
własnych Gminy.

#

Wydatki na poziomie
88,5 mln zł, gdzie część
majątkowa (w tym inwestycyjna)
stanowi aż 24 procent –
dynamiczny rozwój Gminy
jest zabezpieczony.
Dokładnie przygotowany plan finansowy jest realizowany skrupulatnie, rok po roku. Dzięki temu już dzisiaj możemy sprawdzić
jak będą wyglądały budżety Gminy do 2030 roku. To aż 12 lat do
przodu jednak na tym polega odpowiedzialne zarządzanie Gminą
– mówi burmistrza Krosna Odrzańskiego, Marek Cebula. Wydatki
majątkowe w przedłożonym Regionalnej Izbie Obrachunkowej
projekcie budżetu wynoszą aż 21,5 mln złotych (24% całości)
i kolejny raz jest to powód do zadowolenia, ponieważ właśnie
one stanowią często podstawę do oceny działalności samorządu.
W przedłożonym projekcie budżetu przyjęto, że Budżet na 2019
rok będzie tworzony na podstawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krosno Odrzańskie na okres 2018-2030,
w której zakłada się konsekwentne realizowanie programów
inwestycyjnych wprowadzonych do wykazu przedsięwzięć
w 2018 r., jak również zabezpieczono wkład własny na zadania
inwestycyjne, na które Gmina Krosno Odrzańskie będzie czynić

starania o pozyskanie dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej.
Dlatego też zdecydowano się na deficyt budżetowy ponieważ
szansa pozyskania tak ogromnych pieniędzy z zewnątrz już więcej się nie powtórzy. Widać to zresztą w prognozie finansowej,
gdzie wielkość budżetu w trzeciej dekadzie XXI wieku maleje.
Oprócz wydatków majątkowych największą część budżetu
stanowi oświata. To 22 miliony złotych. Opieka społeczna to
ponad 4,5 mln zł (m.in. na domy pomocy społecznej, zadania
z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zasiłki celowe,
okresowe, dodatki mieszkaniowe, zasiłki stałe, itp.), a kolejne
15,5 mln złotych zaplanowano na realizację Programu „Rodzina
500+” oraz wydatki przeznaczone na rodziny zastępcze, placówki
opiekuńczo – wychowawcze, wspieranie rodziny, świadczenia
rodzinne, itp.
Wydatki inwestycyjne związane są m.in. z przebudową drogi
gminnej na odcinku Chyże – Gostchorze. Na rewitalizację dolnego
miasta obejmującą ulice: Grobla, Bobrowa, Plac Prusa, Żeromskiego, Wodna i Rybaki zaplanowano prawie 4,5 mln zł. Kolejny
punkt iwnestycyjny to adaptacja budynku przy ul. Pocztowej 9 i 11
na mieszkania socjalne wraz z przebudową ciągów komunikacyjnych w otoczeniu budynku. „Rozwój terenów zielonych wraz
z infrastrukturą towarzyszącą” to projekt opiewający na kwotę
ponad 4 mln zł. Konieczna jest budowa punktu selektywnego
zbierania odpadów komunalnych dla Krosna Odrzańskiego,
a w Wężyskach termomodernizacja budynku Zespołu Szkół (także
ponad 4 mln zł). Nie można zapominać o ogromnej inwestycji
o nazwie „Piastowskie dziedzictwo Świętej Jadwigi” i budowie
świetlicy w Starym Raduszcu.
Gmina nie zapomina o strażakach ochotnikach – ponad 440
tys. zł przeznaczono na wypłaty ekwiwalentów przysługujących
członkom ochotniczej straży pożarnej, na utrzymanie budynków
i sprzętu w gotowości bojowej –w tym na wkład własny stanowiący dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla
OSP w kwocie 200 tys. zł.
Prawie 400 tys. złotych mieszkańcy rozdysponują w ramach
funduszu sołeckiego, a 300 tys. zł podzielą między inwestycje
Budżetu Obywatelskiego. To bardzo ważne punkty biorąc pod
uwagę udział mieszkańców w dysponowaniu pieniędzmi – zaznacza Marek Cebula.
Nie samymi inwestycjami żyje mieszkaniec gminy – ważne są
także sport i rekreacja. Wydatki w łącznej kwocie ponad 2,5 mln
zł dotyczą m.in. działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji, utrzymanie obiektów sportowych na terenie gminy, kwoty dotacji na
zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej.
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Setne urodziny Polski w krośnieńskim wydaniu
Takich obchodów Święta Niepodległości może pozazdrościć Krosnu Odrzańskiemu wiele samorządów. Niestandardowo,
z pomysłem, poważnie i wzruszająco – imprez oraz uroczystości związanych z 100. rocznicą odzyskania niepodległości
było wiele.
Zaczęły, jeszcze przed 11. listopada, szkoły i przedszkola. Uroczyste apele, przedstawienia przybliżające historię sprzed stu lat,
wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych – wymiar tych spotkań
był o wiele szerszy niż tylko świętowanie. W Szkole Podstawowej
nr 2 odbył się Przegląd Pieśni Patriotycznych, w Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych uroczysty koncert pieśni patriotycznych
i żołnierskich, można było wziąć udział w Niepodległościowym
Marszu NordicWalking, a w galerii Horex otwarto wystawę „Tak
powstawała Niepodległa”. Zaangażowanie szkół i przedszkoli
ma nie tylko wymiar symboliczny. To także forma zaszczepiania
młodemu pokoleniu idei patriotycznych, przywiązania do flagi,
godła, kształtowanie dumy z bycia Polakiem i krośnianinem. Do
tych wartości nawiązywał m.in. w swoim przemówieniu burmistrz
Krosna Odrzańskiego, Marek Cebula. – „Polska jest w nas. Ma
wymiar głośno śpiewanego hymnu, szacunku do flagi narodowej,
mowy ojczystej, codziennej pracy, uścisku spracowanej dłoni
dziadka, czy sąsiada, umiłowania szumiącego drzewa i przepływającej w rzece wody…”. Zaznaczał także, że możemy być Europejczykami pozostając jednocześnie Polakami, a europejskość
jest naszą cechą narodową – „Nikt nam jej nie zabierze - polska
kultura narodowa nierozerwalnie wiąże się z niezwykle ważnym,
jeżeli nie najważniejszym czynnikiem kształtującym tożsamość
Europy – z chrześcijaństwem”. Obecność wielu samorządowców
była okazją do przypomnienia roli włodarzy, którzy zostali wybrani podczas niedawnych wyborów samorządowych. „Wielkie
zadanie przed nami – drogie koleżanki i koledzy samorządowcy
– jako liderzy w naszych „Małych Ojczyznach”, jako wybrańcy
większości – naszym zadaniem jest realizować marzenia społeczności, która obdarzyła nas zaufaniem, jednocześnie kładąc
na barki wielką odpowiedzialność. Każdego dnia, nie jutro, nie
wczoraj, tu i teraz budujmy naszą Niepodległość wraz z naszymi
Mieszkańcami” – mówił Marek Cebula.
Uroczystości oficjalne rozpoczęła msza św. w intencji Ojczyzny
odprawiona w kościele parafialnym. Poprzedziło ją wspólne
odśpiewanie hymnu Polski. Był on słyszalny w całym mieście
dzięki nagłośnieniu. Wielu wzruszeń dostarczył krośnianom
Polonez odtańczony na św. Jadwigi Śląskiej przez młodzież
z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych.
Popołudnie i wieczór upłynęły pod hasłem 100. urodzin Niepodległej. Na placu przy zbiegu ulic Poznańskiej i Kościuszki (tzw.
„szachownicy”) mieszkańcy zgromadzili się, by nie tylko pokazać
szacunek dla Ojczyzny, ale także wspólnotę społeczności lokalnej. Klimat, jaki panował tego wieczoru był wyjątkowy. Ognisko
w centrum miast, pieśni patriotyczne, a na koniec tort i pokaz
sztucznych ogni, to wszystko sprawiło, że piknik niepodległościowy na długo pozostanie w pamięci.
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Żłobek „zapinany na ostatni guzik”
Jeszcze kilka dni, bo do 28 grudnia potrwa rekrutacja do krośnieńskiego żłobka. Za miesiąc (na początku lutego) placówka
otworzy swoje podwoje dla najmłodszych obywateli Gminy.

Wypracowywanie rozwiązań satysfakcjonujących wszystkich
rodziców nie było łatwe. Ważne jednak, że się udało. Sprawne
zapisy dzieci i uwzględnione rozwiązania związane z funkcjonowaniem placówki wprowadziły spokój.
Kompromis, sprawne działanie, wsłuchiwanie się w potrzeby
rodziców – to przyniosło oczekiwany efekt, mówi Jolanta Adułło-Hoffmann, Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu
Miasta. Jednym z rozwiązań istotnych dla rodziców jest fakt
utworzenia specjalnej grupy w przedszkolu nr 4 dla dzieci dwu
i pół letnich. Projekt „żłobkowy” rozwijał się dynamicznie w ciągu
ostatnich miesięcy. Kilka miesięcy temu zdobyliśmy pieniądze
na budowę żłobka, to był pierwszy krok– mówi Marek Cebula,
burmistrz Krosna Odrzańskiego. Kilka miesięcy później udało
się zdobyć dodatkowe pieniądze na jeszcze lepsze wyposażenie.
W sumie projekt opiewa na kwotę 2 mln. 200 tys. zł – zaznacza
Anna Januszkiewicz, Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju
Gospodarczego Urzędu Miasta. Pieniądze zostaną przeznaczone
m.in. na bujaki, chodziki, interaktywne koniki, instrumenty, wózki, wyposażenie pralni, kuchni, urządzenia do słuchania muzyki
wykorzystywane podczas zajęć z rytmiki, taras umożliwiający
spędzanie wolnego czasu na świeżym powietrzu. Będą także
nowoczesne place zabaw zachęcające dzieci do aktywności
fizycznej, potrzebnej w procesie wzrostu i wzmacniania układu
kostnego oraz mięśni. Zapewniają one rozwój motoryki oraz
stwarzają okazję do treningu umiejętności społecznych (nauka
współpracy, współzawodnictwa i kreatywności).
Dla nas żłobek, to nie tylko inwestycja, ale przede wszystkim
odpowiedź na zapotrzebowanie ze strony mieszkańców i kolejny

dowód na skuteczność w realizacji strategii rozwoju Gminy –
komentuje burmistrz Marek Cebula. Od lat powtarzam też, że
dany region jest interesujący dla przedsiębiorców tylko wtedy,
gdy zapewnia odpowiednie warunki okołobiznesowe. To nie
tylko atrakcyjne tereny inwestycyjne w przypadku nowych
przedsięwzięć, ale również zaspokojenie potrzeb ludzi. A te
związane są m.in. z szerokim spektrum możliwości, jakie daje
samorząd. Burmistrz wymienia tutaj stopniową, krok po kroku,
realizację zapowiadanych projektów. Miejsca umożliwiające
atrakcyjne spędzenie wolnego czasu, wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań informatycznych, oświata na coraz wyższym
poziomie, a przypadku żłobka możliwość pozostawienia małego
dziecka pod dobrą opieką – wszystko to wpływa na komfort
życia mieszkańców i aktywizację zawodową rodzica, który do
tej pory musiał zostawać w domu ze względu na konieczność
opieki nad maluchem.
Dodajmy, że rodzice dzieci, które trafią do krośnieńskiego żłobka
zapłacą tylko 200 zł miesięcznie. Jest to ukłon w stronę rodziców,
którym zależy na rozwoju zawodowym. Kobiety powracające
na rynek pracy po okresie dezaktywizacji związanej z opieką
nad dzieckiem znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji. Brak
dostępu do usług opiekuńczych dla osób bezwzględnie ich
potrzebujących jest dużym problemem, a dodajmy, że panie
borykają się z brakiem elastycznych form zatrudnienia, który
często utrudnia podjęcie pracy w pełnym wymiarze. Cel jaki
przyświecał twórcom projektu związany był z aktywnością zawodową, a dokładniej jej brakiem. Wiele osób chce pracować
jednak nie może ze względu na różne ograniczenia lub obowiązki.
Jednym z nich jest opieka nad dzieckiem. Co zrobić, żeby rodzic
mógł wrócić do pracy? Takie zadaliśmy sobie pytanie i... powstał
projekt – mówi Anna Januszkiewicz.
Działalność żłobka będzie prowadzona w budynku obecnegoPrzedszkola nr 3 im. Jana Brzechwy w Krośnie Odrzańskim,przy
ul. Piastów 6d. Na funkcjonowanie placówki zostały wyznaczone
trzy dwufunkcyjne sale,kuchnia, trzy łazienki, szatnia, pralnia
oraz plac zabaw. Żłobek ruszy z początkiem lutego. Formularze
związane z rekrutacją dostępne są na stronie internetowej urzędu miasta (http://www.krosnoodrzanskie.pl/dla-mieszkanca).
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Mężczyźni także doznają przemocy domowej

Zarejestrowanych prawie 50 niebieskich kart, w ubiegłym roku ponad 600 przeprowadzonych konsultacji w ośrodku interwencji kryzysowej – problem przemocy w rodzinie nie omija powiatu krośnieńskiego. W Powiatowym Centrum Pomocy
Rodzinie powstał autorski program na najbliższe cztery lata, który temu problemowi ma przeciwdziałać.
Przemoc domowa to temat, który często traktowany jest jako CBOS z 2012 roku dotyczącym przemocy i konfliktów w domu.
wstydliwy, ofiary niejednokrotnie nie mówią o nim, ukrywają Doświadczenie przemocy zadeklarowała co dziewiąta kobieta
swoje traumatyczne przejścia, co uniemożliwia pomoc w wyj- (11 proc.) i co dziesiąty mężczyzna (10 proc.). Prawie po równo.
ściu z opresji przyznaje Zofia Mielcarek, Dyrektor Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie. Program powstał by skutecznie
działać w obszarze, który do najłatwiejszych nie należy. Co ciekawe - zakłada on także pomoc osobom, które stosują przemoc
i nie potrafią inaczej funkcjonować w środowisku rodzinnym.
To bardzo dobry dokument mówi Radosław Sujak, Członek Zarządu Powiatu Krośnieńskiego, który będąc wiceprezydentem
Gorzowa Wlkp. zajmował się tego typu działaniami. Tego typu
materiały doskonale wpisują się w możliwość pozyskania środków zewnętrznych. Ministerstwo przygotowało konkurs z pulą
wojewódzką na poziomie 3 milionów złotych, w który doskonale
wpisuje się program przeciwdziałania przemocy. Dodatkowe
wpływy do ubogiej kasy powiatu – to jeden z celów na tę kadencję.
Należy zwrócić uwagę na to, że przemoc domowa nie dotyczy
tylko kobiet. Także mężczyźni są ofiarami takich prześladowań.
Najczęściej psychicznych. Wielu naszym czytelnikom wyda się
to zapewne niemożliwe, jednak nie jest to rzadkie zjawisko.
Do przykładów przemocy stosowanej wobec mężczyzn należą
różnego rodzaju sytuacje, które powodują, że mężczyzna nie
ma do czegoś dostępu: wykluczanie z roli ojca czy z obszaru
seksualności. Inny obszar to poniżanie, komentarze obniżające
samoocenę. Jest też agresja o charakterze ekonomicznym.
Dane policyjne wskazują na całkowicie inne proporcje jednak
W skali kraju, jeśli chodzi o proporcje między przypadkami prze- związane są one głównie z przemocą fizyczną. A przecież nękanie
mocy wobec kobiet i mężczyzn, pokazują je statystyki w raporcie to także „gwałt” na psychice.

Władysław Skręty Honorowym Obywatelem
Miasta Krosna Odrzańskiego
Dyrygent chóru kościelnego, działającego przy parafii pw. św. Jadwigi Śląskiej, nauczyciel, wielki miłośnik muzyki, którą
zarażał wiele pokoleń krośnian. Rada Miejska w Krośnie Odrzańskim Uchwałą Nr LVIII/467/18 z dnia 11 października 2018
r. nadała Panu Władysławowi Skrętemu tytuł Honorowego Obywatela Miasta Krosna Odrzańskiego za działania przynoszące Gminie Krosno Odrzańskie zaszczyt i przyczyniające się do rozsławienia dobrego imienia Krosna Odrzańskiego oraz
za wyjątkowe zasługi w dziedzinach kultury, oświaty i nauki.
W Krośnie Odrzańskim najpierw pracował w Liceum Ogólnokształcącym, gdzie nauczał wychowania fizycznego, przysposobienia
wojskowego i śpiewu, a od 1956 r., aż do przejścia na emeryturę
uczył muzyki i WF-u w Szkole Podstawowej nr 1. Po przejściu na
emeryturę jeszcze przez dwa lata prowadził zajęcia wychowania muzycznego w Szkole Podstawowej nr 3, a przez trzy kolejne
w Szkole Podstawowej w Osiecznicy. W latach 1958-1986 uczył gry
na akordeonie w Społecznym Ognisku Muzycznym i kierował zespołem muzycznym młodych akordeonistów. Ostatnie lata swojej
aktywności kulturalnej Pan Władysław Skręty poświecił chórowi
parafialnemu działającemu przy parafii p.w. św. Jadwigi Śląskiej
w Krośnie Odrzańskim. Społecznik, aktywny mieszkaniec Gminy,
lubiany i doceniany przez wszystkich. Wielokrotnie odznaczany
za swoje niezwykłe zaangażowanie w budowę wszechstronnie
wykształconego społeczeństwa, otrzymał m.in.: Krzyż Kawalerski
Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Zasłużony dla Województwa Zielonogórskiego, Zasłużony Działacz Kultury, Złotą
Odznaką Związku Nauczycielstwa Polskiego.
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Piastowskie dziedzictwo św. Jadwigi będzie realizowane
Nazwa projektu „Piastowskie dziedzictwo Świętej Jadwigi Śląskiej w Krośnie Odrzańskim” może być synonimem sukcesu
i konsekwencji w działaniu miejskiego zespołu pozyskującego pieniądze zewnętrzne.
Pomysł powstał kilkanaście miesięcy temu przy okazji konkursu
ministerialnego. Zakładał odbudowę Zamku Piastowskiego,
remont i udostępnienie turystom wieży kościoła pw. św. Jadwigi
Śląskiej, modernizację otoczenia oraz zakup nowoczesnego wyposażenia multimedialnego do Centrum Artystczno-Kulturalnego
„Zamek”. Wówczas aplikowano o ponad dwadzieścia milionów
złotych. Krosno Odrzańskie otarło się o wygraną – było na szczycie
listy rezerwowej. Walka trwała do wyczerpania wszystkich możliwości. Nie udało się „w Warszawie”, skupiono się więc na innej
możliwości. Tym razem chodzi o Europejski Fundusz Rozwoju
Regionalnego w ramach RPO – Lubuskie 2020. Tyle, że należało
projekt zetapować. Z uwagi na zapisy konkursu, postawiono
w pierwszej kolejności na remont kościoła.
Gdy dotarła do nas wiadomość, o zdobyciu dofinansowania,
wywołała ona ogromną radość – mówi Anna Januszkiewicz,
Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta. Zdobyliśmy 4 miliony złotych, dzięki którym będzie
realizowany kolejny element odnawiania i podnoszenia atrakcyjności Dolnego Miasta, dodaje burmistrz Marek Cebula. Biorąc
pod uwagę realizowaną tam rewitalizację – jest to bardzo ważna
inwestycja. Także z punktu widzenia zabezpieczenia świątyni.
Już wcześniej ksiądz Proboszcz Zbigniew Samociak mówił, że
odkrywki pokazały katastrofalny stan cegieł nad fundamentem, w niektórych miejscach zawilgocenie sięga 3-4 metrów,
to ostatnich chwila, by ratować kościół. Dolne Miasto ma być
turystyczna perełką, z odnowionymi zabytkami: Zamkiem Piastowskim, kościołem św. Jadwigi, w tym wieżą udostępnioną do
zwiedzania.Wszystkie podejmowane działania, w tym starania
o zabezpieczenie przeciwpowodziowe, w perspektywie czasu
powinny doprowadzić do większego zainteresowania inwesto-

waniem w atrakcyjnym i bezpiecznym miejscu zarówno w obiekty
mieszkalne jak i biznesowe.
Na każdym kroku włodarze podkreślają, że odbudowanie Dolnego
Miasta w ciągu kilku lat nie jest możliwe, natomiast stopniowa
rewitalizacja tkanki miejskiej wokół placu św. Jadwigi, przebudowa infrastruktury, odbudowa i remonty najcenniejszych
zabytków jak najbardziej tak. Jest to proces rozpisany na długie
lata. Po to opracowano Strategię Rozwoju Gminy jak i Program
Rewitalizacji, żeby każdy, kto odpowiada za rządzenie gminą,
widział jakie działania muszą zostać podjęte, żeby osiągnąć
zamierzone cele.

Obóz jeniecki.
Historia nieznana
Na ten wzruszający moment członkowie Towarzystwa Miłośników Ziemi Krośnieńskiej czekali od
lat. W Zamku Piastowskim otwarto ich wystawę
związaną z obozem jenieckim z okresu pierwszej
wojny światowej.
Towarzystwo zajęło się historią obozu, który był przez
dekady nieznaną kartą krośnieńskiej historii. Żmudne
prace związane z wyszukiwaniem dokumentów, znajdowaniem zdjęć, odkrywaniem nieznanych faktów
zaowocowały konkretną wiedzą, którą członkowie
przekazują kolejnym pokoleniom. M.in. w filmie
stworzonym specjalnie na ten cel. Można go obejrzeć
na stronie krosno24.tv.
Na Zamku Piastowskim pokazano także makietę
obozu, która jest dokładnym odwzorowaniem budynków stojących ponad 100 lat temu tuż przy Krośnie
Odrzańskim. Budowa makiety zajęła Janowi Muńko
dwa lata. Dodajmy, że TMZK obchodziło w tym roku
60-lecie istnienia. Z tej okazji organizuje szereg spotkań, które mają na celu przybliżenie historii stowarzyszenia i zaznajomienie mieszkańców z planami
na przyszłość.
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Przełomowy projekt na skalę województwa
Na łącznej powierzchni ponad 400 m2 swoje miejsce znajdą wszyscy, którzy działają w obszarze różnych aktywności.
To jeden z największych projektów społecznych realizowanych w gminie Krosno Odrzańskie w ciągu ostatnich lat.
Mowa o Centrum Aktywności Lokalnej. Pomysł stworzenia takiego miejsca pojawił się podczas spotkań w ramach projektu
Pakt.com.org. Jego realizacja ponownie plasuje gminę Krosno
Odrzańskie wśród samorządów, które zrobiły coś wyjątkowego
i to na skale wojewódzką – podkreśla Magdalena Tokarska,
Prezes Fundacji na rzecz Collegium Polonicum.
Po pierwsze - dla stowarzyszeń będzie to miejsce spotkań,
otrzymają wspólny sekretariat, punkt kontaktowy itp. Poza
tym powstanie tam Inkubator Przedsiębiorczości Społecznej
– umożliwi on tworzenie spółdzielni socjalnych, czy też organi-

zacji pozarządowych, które w swoich działaniach skupiają się
na tworzeniu miejsca pracy. Drugi element Centrum to dom
dziennego pobytu mówi Magdalena Tokarska, będący „przyjazną przystanią” dla osób, które zostaną zachęcone do przyjścia,
rozmów, działania, a nie tylko „siedzenia w domu”. Pojawia się
też całe zaplecze usług opiekuńczych, z którymi opiekunowie
wyjdą „na zewnątrz”. Pojadą tam, gdzie przebywają osoby nie
mogące wyjść z domu i pomogą im np. w robieniu zakupów.
Co istotne – jest to ukłon nie tylko w stronę tych osób, ale także
zajmujących się nimi. By pośród mnóstwa obowiązków również
znalazły czas dla siebie.
Trzeci obszar działalności Centrum to
Klub Seniora, który oferował będzie nie
tylko możliwość wspólnego spędzania
czasu, realizacji pasji i integracji wielopokoleniowej, ale rówienież udział w wielu
zajęciach rozwojowych. - Mamy olbrzymi
kapitał społeczny, który od lat jest jedną
z sił napędowych Gminy – mówi burmistrz
Krosna Odrzańskiego. Marek Cebula na
każdym kroku podkreśla, że mieszkańcy
aktywnie włączający się w życie samorządu
stanowią filar pozytywnych zmian, jakie
zachodzą w Gminie.
Centrum Aktywności Lokalnej mieści się
w byłym budynku OHP, przy Piastów 2.
W budynku znajduje się również sala konferencyjna na 30 osób.

Jest dobra „Atmosfera”
Rybosfera – restauracja w krośnieńskim porcie jeszcze nie została otwarta,
jednak funkcjonuje Atmosfera. Lokal, który jest elementem całej „socjalnej”
układanki.
Funkcjonująca spółdzielnia socjalna i zatrudnienie dla osób z niepełnosprawnościami
- taki jest główny cel podejmowanych działań związanych z Rybosferą. Restauracja
miała zacząć działalność jeszcze latem jednak – niezależnie od inwestora – pojawiły się
problemy, z którymi nikt nie poradziłby sobie „od ręki”. Najpierw dostawca budynku
(kontenera, w którym będzie Rybosfera) zawalił terminy, pech nie opuszczał inwestycji
także przy dostawach sprzętu gastronomicznego, do tego wszystkiego doszły sprawy
związane z konserwatorem zabytków. Na szczęście nikt się nie poddał, a Spółdzielnia
Socjalna „Rzeka” działa – mówi Ewa Nowicka, Prezes Stowarzyszenia Pracowników
i Przyjaciół Warsztatów Terapii Zajęciowej „Synergia”, które obok samorządu gminnego
jest twórcą spółdzielni mającej na celu aktywizację osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym, głównie podopiecznych WTZ. To się dzieje, jest faktem – dodaje Ewa
Nowicka, podając przykład Atmosfery – baru działającego przy krośnieńskiej kręgielni.
Szefostwo Atmosfery stawia na obsługę lokalnych imprez, zabaw tematycznych.
Umiejscowienie (przy kręgielni) sprzyja realizacji takich planów. Jest to bardziej pub,
bar niż restauracja (taka ma być Rybosfera). Prowadząc Atmosferę i wkrótce Rybosferę
chcemy pozyskiwać jak największą liczbę zleceń, które zagwarantują w pierwszej
kolejności płace dla pracowników, w drugiej zaś środki na zakup sprzętu i urządzeń
niezbędnych do wykonywania zleceń – zaznacza Marek Cebula, burmistrz Krosna
Odrzańskiego.
Uruchomienie Rybosfery w okresie zimowym mijałoby się z celem. Spodziewajmy
się więc uruchomienia lokalu z początkiem wiosny.
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Bezpieczeństwo przede wszystkim
Każda pora roku ma swoją specyfikę, teraz zwracamy szczególną uwagę na osoby bezdomne, które mogą ulec wychłodzeniu.
Tak też było z osobą, które przebywała na jednym z krośnieńskich przystanków. Mimo wielu godzin na zimnie i skrajnego
wyczerpania – nikt nie zwrócił na nią uwagi – opowiada Agnieszka
Pawłow, komendant krośnieńskiej Straży Miejskiej. Dopiero
funkcjonariusze Straży Miejskiej zareagowali i odwieźli pana do
szpitala. Kolejni bezdomni przyjechali do Krosna Odrzańskiego
z okolic Warszawy i... rozbili namiot na skarpie przy ul. Chrobrego.
Wychłodzeni trafili do mieszkania adaptacyjnego.

#

Wspólne patrole Straży Miejskiej
i policji mają zwiększać poczucie
bezpieczeństwa mieszkańców
i działać prewencyjnie,
umożliwiając też szybką reakcję
na powstające zagrożenia
Krośnieńscy funkcjonariusze – policji i Straży Miejskiej działają
wspólnie. Połączone patrole, działania prewencyjne, akcje ruchu
drogowego. Rolą mundurowych jest służyć i my w ten sposób
podchodzimy do swoich obowiązków – podkreśla Agnieszka
Pawłow.
W ostatnim czasie szczególny nacisk położono na ruch pieszych
i samochodów. Jedno ze spotkań zorganizowanych przez Komendę Powiatową Policji w Krośnie Odrzańskim miało na celu
włączenie społeczności lokalnej w wypracowywanie rozwiązań
zwiększających poczucie bezpieczeństwa. Wskazywanie miejsc,

gdzie jest niebezpiecznie, gdzie powinno powstać przejście,
itp. Dzięki takiemu partnerstwu, także w przypadku dialogu
między mieszkańcami, a władzami samorządowymi udaje się
wprowadzać rozwiązania, które mają ułatwić przemieszczanie
się, parkowanie, itp. Przy placówkach oświatowych powstają
nowe parkingi a także przejazdy typu Kiss&Drive (z ang. pocałuj
i jedź). To miejsce, gdzie opiekun zatrzymuje się na chwilę, by
dziecko zdążyło wysiąść i pójść do przedszkola czy szkoły. Taka
zatoczka powstała już przy Przedszkolu nr 2 przy ul. Piastów, a już
wkrótce będzie realizowana przy ul. Moniuszki, przed Szkołą
Podstawową nr 2.

#

Kiss&Drive to nowinka,
która zawitała
do Krosna Odrzańskiego
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Osiecznica wśród
najpiękniejszych
IV miejsce i 5 tys. zł nagrody – to kolejny sukces Osiecznicy w konkursie „Najpiękniejsza Lubuska Wieś 2018”organizowanym przez Urząd
Marszałkowski. Zorganizowano go już po raz dziewiąty, a do konkursu
zgłosiło się dwadzieścia miejscowości.
To kolejna nagroda, która powędrowała do miejscowości, w której sołtysem
jest Leszek Fijałkowski. Odbierając tegoroczne wyróżnienie w Filharmonii
Zielonogórskiej podkreślał, że to zasługa wszystkich mieszkańców, którzy
dbają o swoje otoczenie oraz Anny Januszkiewicz z Urzędu Miasta, która
przygotowała część merytoryczną. Konkurs ma na celu podniesienie
atrakcyjności lubuskich wsi i poprawę jakości życia jej mieszkańców,
dbanie o zachowanie krajobrazu wiejskiego, a także upowszechnianie
najlepszych wzorców działania poszczególnych sołectw.

Tęcza wiceliderem IV ligi
34 punkty wystarczyły Tęczy Homanit Krosno Odrzańskie do
tego, by po rundzie jesiennej być wiceliderem IV ligi piłki nożnej.
Nasi piłkarze mają na swoim koncie jedenaście zwycięstw, jeden
remis i trzy porażki. Liderem jest Falubaz Zielona Góra, który
zgromadził 41 punktów. Trzeci jest TS Przylep z 30 punktami na
koncie. Pierwsza część sezonu upływała pod dyktando krośnian,
którzy pokazali, że drugie miejsce zajmują zasłużenie. Niewielka
przegrana 3:4 z liderem, remis z trzecią drużyną 1:1 to wpisane
w rozgrywki straty punktów. Niestety zdarzyły się dwie „wpadki”.
Z piłkarzami ze Szprotawy (przedostatnia drużyna tabeli) oraz
Polonią Słubice (zajmuje 13. miejsce w tabeli). Teoretycznie, przy
wygranych w tych meczach, nasi mogli tracić tylko punkt do
lidera. Wiosenne rozgrywki Tęcza Homanit rozpocznie meczem
na własnym boisku z TS Przylep.

Fani piłki nożnej nie mogą narzekać na nudę. Trwają rozgrywki
Meblostyl Ligi Halowej. Co środę o godzinie 17.30 na hali widowiskowo-sportowej rozbrzmiewa doping kibiców, którzy co
wieczór oglądają pięć meczów (jedna drużyna pauzuje). Jak na
razie najlepsi są zawodnicy Hurtowni King oraz zespół Sebastos
z kompletem zwycięstw. Ośrodek Sportu i Rekreacji prowadzi
transmisję „live” z tych rozgrywek.

FinalFour w Krośnie Odrzańskim

Ta nazwa mówi sama za siebie i ... zobowiązuje. FinalFour.
W Krośnie Odrzańskim odbył się finał wojewódzki futsalowego Pucharu Polski. Zmierzyły się w nim cztery zespoły. Tęcza
Homanit Krosno Odrzańskie, Hart Szkło Tuplice, Iskra Małomice
i Kruszywo Stary Raduszec. Co najważniejsze – do rozgrywek
szczebla centralnego awansowali piłkarze Tęczy. Mecze każdy
z każdym rozgrywane były w systemie - dwie połowy po 12 minut.
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Krosno Odrzańskie jako gospodarz tego turnieju udowodniło,
że może organizować turnieje najwyższych szczebli rozgrywek.
Najlepszym bramkarzem turnieju został Kamil Duchnowski,
strzelcem, z dziewięcioma bramkami oraz najlepszym zawodnikiem - Mateusz Hałambiec.
Kolejność i wyniki rozegranych meczów:
• Iskra Małomice - Hart Szkło Tuplice 3:13
• Kruszywo Stary Raduszec - Tęcza Homanit Krosno
Odrzańskie 1:14
• Hart Szkło Tuplice - Tęcza Homanit Krosno Odrzańskie 3:3
• Iskra Małomice - Kruszywo Stary Raduszec 5:3
• Kruszywo Stary Raduszec - Hart Szkło Tuplice 2:7
• Tęcza Homanit Krosno Odrzańskie - Iskra Małomice 8:0
Organizatorami Turnieju byli Lubuski Związek Piłki Nożnej oraz
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krośnie Odrzańskim.
Dodajmy, że OSiR z wielu wydarzeń sportowych prowadzi transmisję live. Zachęcamy do śledzenia profilu OSiRu na Facebooku.
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Wicemistrz Polski w Kickboxingu z Krosna Odrzańskiego
Mieszkaniec Krosna Odrzańskiego i reprezentant sekcji kickboxingu Gwardia Zielona Góra Artur Wołoszyn po trzech stoczonych walkach zdobył srebrny medal w formule kick-lightmasters w kategorii do 84 kg.
Mistrzostwa Polski w Kickboxingu w formułach OrientalRules
(MuayThai) oraz Kick-lightMasters odbyły się na początku grudnia
w Starachowicach.
Złoty medal w walce finałowej zdobył kolega i trener z klubu
Gwardia Zielona Góra - Leszek Wojciechowski. To był weekend
pełen kickbokserskich emocji. Prawie 150 zawodniczek i zawodników z 47 klubów z całej Polski wzięło udział w zawodach
zorganizowanych w Starachowicach. Utalentowani kickbokserzy
z różnych zakątków kraju rywalizowali w kategorii juniorów, seniorów oraz masters. Wszystkie pojedynki kibice mogli oglądać
nie tylko „na żywo” w Miejskiej Hali Sportowej, mistrzostwa były
transmitowane na żywo za pośrednictwem telewizji internetowej
Fight Time.

Sukcesy karateków

Siatkarze połączyli siły
Młodzicy i kadeci Siatkarskiego Klubu Sportowego Tęcza
Krosno Odrzańskie rozpoczęli sezon ligowy łącząc siły z MLKS
Volley Gubin.

Wielki sukces zawodników klubu sportowego Jaguar Krosno
Odrzańskie, na Mistrzostwach Polski w karate.
Odbyły się one w Żarach, które było dla naszych zawodników
bardzo gościnnym miejscem. Zawodnicy zdobyli łącznie 19
medali. Dodajmy, że rok temu były trzy.
Jest to najlepszy wynik w historii klubu Jaguar na imprezie
tej rangi. Karatecy wywalczyli 5 złotych, 2 srebrne i 12 brązowych medali. Wyróżnienie należy się multimedalistom, którzy
udowodnili, że można jednocześnie wykonywać poprawne
technicznie kata i być jednocześnie dobrym w bezpośredniej
walce z przeciwnikiem. Łącznie K.S. Jaguar na Mistrzostwach
Polski reprezentowało 24 zawodników.
Do rozgrywek krośnieńsko - gubińska koalicja wystawiła łącznie
cztery drużyny - dwie młodzika i dwie kadeta. Spotkania i turnieje
są zamiennie rozgrywane w Gubinie i Krośnie Odrzańskim. Trenerami drużyn są: Maciej Uderjan i Jacek Gornow. W lidze kadetów
Volley-Tęcza I zajmuje 4. miejsce natomiast Volley-Tęcza II piąte.
W lidze młodzików tabeli lideruje Volley-Tęcza II. Volley-Tęcza
I jest na piątym miejscu.
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xxx
W Urzędzie Miasta odbył się Mikołajkowy Turniej Szachowy organizowany przez Krośnieńskie Stowarzyszenie Gier Umysłowych.

Tegoroczna edycja Budżetu Obywatelskiego cieszyła się niesłabnącym
zainteresowaniem mieszkańców, którzy oddali blisko 8 tys. głosów.

xxx
Komisarz Tomasz Kaczmarek został oficjalnie mianowany Komendantem Powiatowym Policji w Krośnie Odrzańskim.

Wojskowy Oddział PTTK w Krośnie Odrzańskim świętował jubileusz
XXXV-lecia.

Gminne OSP wzbogaciły się o sprzęt za ponad 40 tys. zł. zakupiony ze
środków Ministerstwa Sprawiedliwości. W zestawach są kolejne urządzenia AED ratujące życie.

Na Jarmarku Bożonarodzeniowym krośnianie tradycyjnie mogli kupić
wyjątkowe ozdoby wykonane m.in. przez szkoły i przedszkola.

Gminne Koło Stowarzyszenia Sołtysów tradycyjnie w okresie przedświątecznym zorganizowało spotkanie opłatkowe.

Na dobrą zabawę nigdy nie jest za późno. Najlepszym tego przykładem jest coroczny Bal Seniora.

