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Czy Polski Ład pomoże w inwestycjach?

Z Kazachstanu do Krosna Odrzańskiego

Burmistrz sprzeciwia się biogazowni,
ale jest odwołanie.

Karta Seniora wkrótce będzie dostępna

FINANSOWY

DRAMAT SAMORZĄDÓW?
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Szanowni Czytelnicy,
Dzień coraz krótszy, jesienna chandra dopada wielu z nas, pogoda nastraja mało pozytywnie, a my
- dla poprawy humoru przedstawiamy Państwu wzruszającą historię rodziny z Kazachstanu, która
Krosno Odrzańskie wybrała jako swoje „miejsce na ziemi”. O marzeniach 6-letniej dziewczynki, która teraz, już jako dorosła kobieta, zabrała swoją rodzinę do Polski piszemy w specjalnym
wywiadzie. Niestety, są też i złe informacje. Zmiany w podziale płaconych przez mieszkańców
PIT-ów grożą katastrofą finansową samorządów na niespotykaną skalę. Gminom może zabraknąć
pieniędzy na większość wydatków. Trzeba też pamiętać, że tak samo jak nas (obywateli), obciążają
je (gminy) wzrosty cen, np. energii.
Budzący wiele emocji temat budowy biogazowni obok Gostchorza nie ma końca. Po tym jak burmistrz powiedział NIE inwestycji, wnioskodawca odwołał się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Czekamy na orzeczenie SKO.
Ucieszą się za to starsi mieszkańcy, którzy wkrótce otrzymają do ręki Kartę Seniora. Jedna z zaprzyjaźnionych mieszkanek aż podskoczyła na widok tej zapowiedzi. Oznacza to niewątpliwie akceptację nowego programu w Gminie.
Nie mogło w tym numerze kwartalnika MOST zabraknąć letnich wspomnień i wydarzeń sportowych z sukcesami
krośnian na pierwszym planie.
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Kryzys zagląda w oczy samorządom.
Gminy Lubuskiego stracą najwięcej

Budżet Gminy to wspólne pieniądze, za które można wykonywać inwestycje
potrzebne mieszkańcom – remonty dróg, szkół, budowy parkingów, placów zabaw.
Zamożność samorządów, a więc ilość pieniędzy, które wpływają do budżetów,
zależy m.in. od ich udziału w podatku PIT płaconym przez mieszkańców.
Zmiany w PIT będą katastrofalne w gminach, których budżety w większym stopniu
opierają się na wpływach z tego udziału – wśród nich są gminy Lubuskiego.

D

ziura w budżetach samorządów będzie zależna
Krosno Odrzańskie i tak dobrze radzi sobie z inwestycjami
od udziału gmin w podatku PIT, czyli od tego,
pozyskując pieniądze zewnętrzne, jednak i w tej gminie
ile osób jest zatrudnionych w danej gminie
odczuwane są skutki kryzysu. Po zmianach w PIT może być
i płaci w niej podatki. Najmniejsze przeciętne
jeszcze gorzej. Tym bardziej, że dla większości samorządów
wynagrodzenie w 2021 roku miały województwa: podkarw Polsce poprzedni rok finansowo zamknął się „pod kreską”.
packie, warmińsko-mazurskie i lubuskie. Komentarze saKoronawirus zachwiał całą gospodarką. Także gminy odczumorządowców – wójtów, burmistrzów, prezydentów z całej wają i przez długi czas będą odczuwać jego skutki. Marek
Polski są podobne: „zmiany wprowadzone przez Polski Ład
Cebula porównuje budżet gminy do budżetu domowego.
mogą uderzyć w dochody właśnie tych regionów Polski – bo Cały czas rosną wydatki, mamy większą inflację, widzimy
ich środki zależą od podatku PIT niezamożnych i średnioza- to po cenach np. energii, ale jednocześnie nie ma większych
możnych osób”.
wpływów, a w planach jest ich zmniejszenie. To powoduje,
Podwyższenie kwoty wolnej od podatku i zmiana progu
że nie z naszej winy musimy „zaciskać pasa” – podsumowusynteza
podatkowego spowoduje, iż część Polaków przestanie płacić je włodarz.
podatek PIT. To oznacza, że np.
Mapa 1.
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto według regionów (NUTS 2016) w pierwszym kwartale
najniższe emerytury, renty, najniższe
2021 r.
Average monthly gross wage and salary by regions (NUTS 2016) in the first quarter of 2021
wynagrodzenia – będą w całości zwol- Map 1.
nione z opodatkowania. Brak wpływów z podatku PIT od większej części
mieszkańców danej gminy oznacza
spadek jej dochodów, a więc mniej
pieniędzy na inwestycje.
Teoretycznie można powiedzieć,
że mieszkaniec zyska. Nic bardziej
mylnego ponieważ każdy z nas żyje
w otoczeniu, które powinno być jak
najładniejsze. Chcemy jeździć dobrymi drogami, mieć miejsca parkingowe,
mieć najlepsze szkoły dla uczniów
– tylko skąd brać na to pieniądze?
Pyta retorycznie burmistrz Krosna
Odrzańskiego Marek Cebula.
a

źródło: https://stat.gov.pl/

a
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Czekali całe życie. Są już w Polsce.
W Krośnie Odrzańskim
Ona, Irina (w polskim dowodzie osobistym już Irena). On, Mikołaj.
Poznali się mając 16 lat, pokochali, wzięli ślub. Ich córka ma na imię
Arina, a syn Daniel. Od lipca są obywatelami Polski, a także mieszkańcami Krosna Odrzańskiego. Po raz pierwszy od przyjazdu przedstawiamy
rodzinę repatriantów z Kazachstanu, która bardzo chciała zamieszkać w gminie Krosno Odrzańskie. Ich pierwsze marzenie się spełniło.
O kolejnych Sławomir Pawlak rozmawia z Ireną Jurczyńską.
4
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Już Wasza historia poznania się jest ciekawa, bo sama
wzięłaś sprawy w swoje ręce… a dokładniej kierownicę
rowerową, która Was połączyła.
Irena Jurczyńska: Mieliśmy 16 lat. Mikołaj uwielbiał jeździć
na rowerze, a ja nigdy nie miałam swojego, poszłam więc
i poprosiłam go, aby pozwolił mi pojeździć na swoim.
Od tego czasu zawsze byliśmy razem, pobraliśmy się
mając 25 lat, rok później urodziła się nasza córka Arina,
po kolejnych 6 latach zostaliśmy szczęśliwymi rodzicami
naszego synka Daniela, który ma teraz 2 lata. Jesteśmy
razem od ponad 18 lat i miejmy nadzieję, że razem
się zestarzejemy.

Jako dziecko słyszałam wiele opowieści mojego dziadka,
Polaka, o Polsce. O tym, że mieli duży dom, własne
gospodarstwo, o tym, jak zbierali się jako jedna wielka
rodzina przy świątecznym stole i obchodzili Boże
Narodzenie, Wielkanoc, urodziny. Ostatnio znalazłam mój
obrazek, który narysowałam mając 6 lat. Moi dziadkowie
zachowali wszystkie nasze rysunki, które rysowałyśmy
z siostrami jako dzieci. Ten przedstawia pociąg, w którym
siedzę, a na górze napis „Jedziemy do Polski”. Chęć powrotu
do Polski utkwiła w mojej dziecięcej świadomości dzięki
opowieściom mojego dziadka, gdy mówił o tym, jak dobrze
się tu czuł ze swoją rodziną. Niestety mój dziadek nie żyje
od dawna. Mój ojciec, Polak,
po raz pierwszy przywiózł
mnie do Polski, gdy miałam
13 lat, abym mogła spełnić
marzenie z dzieciństwa.
Niestety w tym czasie moi
rodzice nie mieli możliwości
powrotu do ojczyzny. Ale
marzenie moich przodków
nosiłam przez całe życie
i spełniłam je. Oczywiście przed
podjęciem ostatecznej decyzji
o przeprowadzce, jako dorośli,
ja i mój mąż odwiedziliśmy
Polskę jako turyści. Bardzo
nam się tu podobało i Mikołaj
z wielką przyjemnością
wspierał mnie w decyzji
o przeprowadzce.

Przełamujecie stereotyp repatrianta, zaznaczę – niestety
krzywdzący. Jesteście z wykształcenia prawnikami, praca
w ONZ, czy w UNICEFie robi wrażenie.
IJ: W Kazachstanie ukończyłam Kazachski Uniwersytet
Prawa, z zawodu jestem prawnikiem międzynarodowym.
Mam 13-letnie doświadczenie w ONZ (Organizacja
Narodów Zjednoczonych). W ubiegłym roku pracowałam
w UNICEFie w Kazachstanie, w Sekcji Zdrowia i Żywienia.
Mój mąż, Mikołaj, posiada wykształcenie wyższe z tytułem
licencjat prawa, ale od dzieciństwa lubił samochody.
W wieku 13 lat zdemontował swój pierwszy silnik
i od tego czasu nie może rozstać się z tym hobby, które
urosło do jego aktywności zawodowej. Od piętnastu lat
pracuje jako kierowca-mechanik. Posiada prawo jazdy
kat. B, C, D1, BE, CE. Pracował jako kierowca w ONZ
przez 4 lata, a od marca 2020 roku w Ambasadzie RP
w Nur-Sułtanie (stolica Kazachstanu).

„Krosno Odrzańskie, nasza mała Ojczyzna”, jak to
powtarza burmistrz Marek Cebula. Czy dla Was także
taką się staje? Jesteście już tutaj od dwóch miesięcy…
Szukaliśmy spokojnego miejsca, które wciągnie nas w swoje
szeregi i pozwoli bez większych trudności stać się częścią
jego późniejszej historii. Oczywiście bardzo liczyliśmy
na Krosno, bo leży na granicy z Niemcami, gdzie mamy
wielu krewnych i przyjaciół. Nie da się opisać szczęścia, gdy
pewnego wieczoru otrzymaliśmy pozytywną odpowiedź
o możliwości przyjęcia nas, jako repatriantów. Mieszkając
tu przez dwa miesiące, po prostu zakochaliśmy się w tym
mieście. Oprócz wszystkich naszych oczekiwań, jest
tu po prostu niesamowicie piękna przyroda, jest wiele
wspaniałych miejsc. Dodatkowo zdumiewa nas wsparcie,
jakiego udzielają nam nie tylko pracownicy Urzędu Miasta,
ale także odwiedzane przez nas instytucje, nasi sąsiedzi,
a nawet pracownicy lokalnych sklepów. Gdziekolwiek
się udamy, wita nas uśmiech i ciągła chęć pomocy,
Ponad dwadzieścia lat temu narysowałaś obrazek, który podpowiedzi, wsparcia. Jest to bardzo przyjemne i daje
masz ze sobą do dzisiaj. To pociąg, który ma zawieźć Was nowe siły oraz wielką chęć pójścia tylko do przodu. Ani
do Polski. Skąd ta tęsknota?
razu nie żałowaliśmy naszej decyzji o przeprowadzce
5
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do Krosna. Cokolwiek robimy, robimy to To były nasze pierwsze 2 tygodnie w Krośnie. Uradowało
z łatwością, a wszystko to dzięki ogromnemu wsparciu nas tak ciepłe przyjęcie i wsparcie ze strony pracowników
lokalnych mieszkańców.
Urzędu. Nie mieliśmy czasu na nudę. Codziennie
oglądaliśmy filmy po polsku, lokalne wiadomości,
Jak wyglądało pożegnanie z krajem, w którym uczyliśmy się języka. Arina miała lekcje polskiego
się wychowaliście?
na ZOOMie. Każdego dnia rozmawialiśmy przez telefon
Kazachstan na zawsze pozostanie w naszym sercu. z rodziną i przyjaciółmi. Pomogliśmy naszym dzieciom
Planujemy często tam przyjeżdżać. Urodziliśmy się w tym rozpakować wiele nowych zabawek, które czekały na nich
kraju, przeżyliśmy dużą część naszego życia, poznaliśmy w mieszkaniu. No i oczywiście robiliśmy zdjęcia rodzinne
się. Tam zostali nasi rodzice, bracia, siostry, najlepsi 2 razy dziennie i przesyłaliśmy je do aplikacji mobilnej
przyjaciele. No i oczywiście trudno było się ze wszystkimi “Kwarantanna Domowa”, aby potwierdzić przestrzeganie
pożegnać, mimo, że w dobie postępu technologicznego reżimu sanitarnego.
będziemy mieli nieustanną możliwość komunikowania się,
widywania się i spotykania. Ci wszyscy ludzie na zawsze
pozostaną z nami. Pamiętamy też historię i doceniamy
pomoc narodu kazachskiego dla wygnanych Polaków
i innych narodów w czasach głodu i represji. Kochamy
kraj, w którym się urodziliśmy i wychowaliśmy, tam
wydarzyły się najszczęśliwsze chwile naszego życia i nigdy
o tym nie zapomnimy. Teraz patrzymy tylko w przyszłość,
snując plany w Polsce, ale jednocześnie nie zapominając
o historii naszego życia, która pozostała w Kazachstanie.
Na powitanie nie mogło zabraknąć tradycyjnych chleba i soli
Co zabraliście ze sobą do Polski? Jakieś przedmioty
szczególnie ważne?
Jak teraz się czujecie? Już ochłonęliście?
Oczywiście staraliśmy się wziąć tylko to, co niezbędne. Czujemy się świetnie, wszystko jest bardzo dobrze, a nawet
Są to ubrania, dokumenty, pamiątki. Wszystko co zmieściło lepiej niż się spodziewaliśmy. Rozwój wydarzeń odbywa się
się w 7 ogromnych walizek. Z najważniejszych pamiątek w bardzo dynamicznym tempie, a czas mija bardzo szybko.
zabrałam wszystkie rysunki z mojego dzieciństwa, które Wydaje nam się, że dopiero wczoraj przyjechaliśmy,
trzymali dla mnie dziadkowie. Listy, które napisała do mnie a od naszego przybycia minęły już ponad dwa miesiące.
mama, gdy byłam w szpitalu, gdy miałam 10 lat, zdjęcia Oczywiście pojawia się tęsknota za rodziną i przyjaciółmi,
rodziny i przyjaciół. Mikołaj nie mógł się powstrzymać ale dzięki nowoczesnym możliwościom komunikacyjnym
od zabrania swojej małej kolekcji zegarków, z których szybko mija. Jesteśmy bardzo pozytywnie nastawieni
jeden jest z 1980 roku. W Kazachstanie pozostało jeszcze i zamierzamy dążyć do osiągnięcia kolejnych celów.
wiele rzeczy, które planujemy powoli pozbierać, kiedy
pojedziemy tam z wizytą.
Jakie są plany na przyszłość?
Jeśli mówimy o najbliższej przyszłości, naszym głównym
zadaniem jest teraz opanowanie języka polskiego na takim
Baliście się?
Oczywiście, że się baliśmy. Bardzo. Stojąc przed poziomie, abyśmy mogli swobodnie się porozumiewać.
odpowiedzią na pytanie, czy zostawić wszystko, pracę, Mikołaj intensywnie uczy się języka polskiego, aby
krewnych, nasze zwykłe życie, dom, przenieść się swobodnie pracować, robić to, co kocha, bez bariery
do nowego kraju i zacząć wszystko od nowa. Ale językowej. Arina rozpoczęła naukę. Daniel już rozumie,
zawsze trzymamy się dewizy: jeśli jest Ci trudno, to co się do niego mówi po polsku. Marzymy, by w ciągu
idziesz w dobrym kierunku. A teraz już mogę z pełnym najbliższych 5-10 lat kupić dom w Krośnie i być może
przekonaniem powiedzieć, że ani trochę nie żałuję tego, otworzyć tu własny biznes. Ale do tego potrzebujemy
że się przeprowadziliśmy. A wszystkim, którzy wciąż czasu, aby zrozumieć, co będzie najbardziej przydatne
wątpią i boją się opuścić strefę komfortu, chcę z pełnym i niezbędne dla lokalnych mieszkańców. Bardzo się
przekonaniem powiedzieć: „Nie bój się, zawsze idź naprzód cieszymy, że los przywiódł nas na teren gminy Krosno
i pozwól swoim marzeniom urzeczywistniać się!” Gdybym Odrzańskie i dokonaliśmy właściwego wyboru.
musiała wrócić i znowu się przenieść, zrobiłabym to samo.
Przyjechaliście w trudnym czasie, pandemii. Odbyliście
dwutygodniową kwarantannę – co w tym czasie robiliście?
6
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Trudne losy
Sybiraków
Wrzesień 1939 to tragiczny miesiąc w historii Polski. Daty 1
i 17 września zapisały się grubymi literami w historii narodu. Rocznica agresji sowieckiej na Polskę, a w następstwie
wydarzenia, które miały miejsce w kolejnych latach, czyli
wywózki Polaków na Sybir pozostaną na zawsze tragicznymi wydarzeniami, o których musimy pamiętać – wspomina
Daniela Otlewska Prezes Zwiazku Sybiraków Koło nr 5
w Krośnie Odrzańskim.
To właśnie ludzie tacy jak Pani Daniela oraz członkowie
Koła Sybiraków pielęgnują i przekazują pamięć, wiedzę
o losach Sybiraków. Druga wojna światowa przyniosła wiele
cierpienia, a my jako dzieci Sybiraków musimy o tym mówić – dodaje.
Tragicznych wspomnień nie da się zatrzeć, obrazy wyrzucanych z domów ludzi, mordowanie dzieci na oczach rodziców, pozostaną w głowach Sybiraków na zawsze. To jest
nasz testament - pamięć i cześć wszystkim, którzy odeszli,
oddali życie, zaznacza pani Daniela.
O tych wydarzeniach tak naprawdę bez większych przeszkód można mówić dopiero od 1989 roku, wówczas powstało Koło Sybiraków w Krośnie Odrzańskim. Zakładając
koło było blisko 250 osób, w tej chwili – pozostało zaledwie
50. Ich zadaniem jest przekazywanie wiedzy o zesłaniach,
które przeżyli.

Każdego roku na cmentarzu obchodzimy rocznicę napaści
ZSRR na Polske, staramy się spotykać z młodzieżą podczas uroczystości, a także w szkole na tzw. „żywych lekcjach historii”. Przekazujemy nasze osobiste wspomnienia
i opowiadamy o tym, jak to wszystko wyglądało, by przyszłe
pokolenia nie zapomniały o tragicznych losach Sybiraków –
podsumowuje Prezes Związku Sybiraków.

DWADZIEŚCIA SZEŚĆ osób odebrało
stypendia naukowe i sportowe
Burmistrza Krosna Odrzańskiego

Do ubiegania się o stypendium Burmistrza Krosna
Odrzańskiego za wybitne osiągnięcia w nauce mają prawo
uczniowie klas IV - VIII szkół podstawowych. Stypendium
przyznaje się za okres jednego roku i może je otrzymać
uczeń, który uzyskał tytuł laureata lub finalisty konkursu
albo olimpiady przedmiotowej organizowanej przez
Lubuskiego Kuratora Oświaty bądź też Ministerstwo
Edukacji Narodowej, o zasięgu co najmniej wojewódzkim.

A ten rok dla uczniów nie należał do
najłatwiejszych.
Jedna z nagrodzonych, Kinga
Jakubowska przyznaje,
że zdalne nauczanie utrudnia
kontakt z przyjaciółmi. Ucząc się
„z domu” trzeba mieć też większą
motywację do nauki, a to nie było
łatwe.
Rodzice i nauczyciele – to właśnie
im uczniowie mogą podziękować za
sukcesy w nauce.
Wśród wyróżnionych znaleźli się
także sportowcy. Kandydatem do nagrody sportowej
Burmistrza Krosna Odrzańskiego może być mieszkaniec
gminy do ukończenia szkoły, który uprawia dyscyplinę
sportową objętą współzawodnictwem organizowaną
przez właściwe dla danej dyscypliny Związki Sportowe.
Niektórzy osiągali niezwykłe wyniki zarówno w nauce jak
i sporcie. Dodajmy, że nagrodę sportową otrzymało także
dwóch trenerów.
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Pomoc regionalna oraz
fot. Pracownia FKR
de minimis – to dwa
pakiety, które mają
być zachętą finansową do inwestycji
w gminie Krosno
Odrzańskie
Ulgi podatkowe kuszą nie tylko nowych
inwestorów, ale także firmy już obecne
na krośnieńskim rynku
Zwolnienie z podatku
jest możliwe zarówno przy poniesionych
nakładach inwestycyjnych, jak i przy
tworzeniu nowych
miejsc pracy
Krosno Odrzańskie na tym nie poprzestaje – konsekwentnie przygotowuje dokumenty potrzebne inwestorom,
m.in. Plany Zagospodarowania Przestrzennego

Krosno kusi przedsiębiorców. W posagu daje ulgi
Krośnieńscy radni uchwalili pakiet dokumentów otwierających przed przedsiębiorcami szereg możliwości finansowych
sprzyjających inwestowaniu w gminie Krosno Odrzańskie. Tym samym wychodzą naprzeciw trendom rynkowym, które
zaczynają być zauważalne w gospodarce.
Pierwsza z uchwał (obie weszły w życie w sierpniu) dotyczy tzw.
pomocy regionalnej. Zwalnia ona z podatku od nieruchomości
grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części zajęte
na prowadzenie działalności gospodarczej, będące własnością
lub będące w użytkowaniu wieczystym przedsiębiorcy, który
rozpoczyna działalność na terenie gminy Krosno Odrzańskie.
W skrócie, kusimy tym przedsiębiorców, którzy zdecydują
się na tworzenie miejsc pracy, a zwolnienie może dotyczyć
okresu 3 lub 5 lat – mówi Bartosz Zaborowicz, Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego. Może to być
też kryterium pieniędzy wyłożonych na inwestycję – 5 lub 10

8

milionów złotych. Co ważne, opisywana tam tzw. „inwestycja
początkowa” dotyczy zarówno nowych inwestorów, jak i tych,
którzy zamierzają rozbudować swój zakład.
Druga uchwała to ukłon w kierunku małych i średnich przedsiębiorców. Również w tym przypadku mamy do czynienia
ze zwolnieniem z podatku od nieruchomości. Ułatwienia
związane z wychodzeniem „na prostą” po pandemicznym
kryzysie jest istotne dla całej gospodarki i naszym zadaniem,
samorządowców jest współpraca z firmami, m.in. na takim
poziomie – podkreśla Tomasz Rogowski, Przewodniczący
Rady Miejskiej.
Marek Cebula, burmistrz Krosna Odrzańskiego zdaje
sobie sprawę, że zwolnienia z podatków to nie jedyna
ZWOLNIENIA Z PODATKU - POMOC DE MINIMIS
forma przyciągania inwestorów. W urzędzie duży nacisk
Dla nowych przedsiębiorców na okres:
położono na obsługę, jakość i rodzaj przekazywanych
a) 2 lat, pod warunkiem utworzenia co najmniej
informacji, (w krośnieńskim urzędzie inwestor może
3 miejsc pracy,
pytać nie tylko o sprawy urzędowe – dostanie pakiet
b) 3 lat, pod warunkiem utworzenia co najmniej
wiedzy z zakresu „energetycznego”, „wodociągowego”, itp.).
20 miejsc pracy.
Właściciel firmy nie ma czasu na bieganie od urzędu
Dla przedsiębiorców działających na terenie gminy Krosno do urzędu, pytanie, czekanie, dlatego to u nas otrzyma
Odrzańskie na okres:
niezbędne informacje, a jak czegoś nie będzie wiedział,
dowiemy się za niego – opowiada Marek Cebula. Zaznacza
a) 1 roku, jeżeli w wyniku inwestycji utworzono
też, że sukcesywnie coraz więcej terenów obejmowanych
co najmniej 3 nowe miejsca pracy,
jest Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Ten dob) 2 lat, jeżeli w wyniku inwestycji utworzono
kument jest swoistym zabezpieczeniem, bo mówi o tym
co najmniej 10 nowych miejsc pracy,
jak będzie wyglądało otoczenie w kolejnych latach. Nie
c) 3 lat, jeżeli w wyniku inwestycji utworzono
ma wówczas mowy o niemiłych niespodziankach – doco najmniej 20 nowych miejsc pracy.
daje burmistrz.

Krośnieńska
Karta Seniora
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Karta Seniora wraca do gry

Ma być „jokerem”

Pierwsi partnerzy programu już zgłaszają się do Urzędu Miasta w Krośnie
Odrzańskim. Karta Seniora po „pandemicznym falstarcie” zaczyna nabierać rozpędu. Czy wygra wyścig o przychylność krośnieńskiego seniora?

Czym jest program Karta Seniora?
To przede wszystkim katalog zniżek
produktów i wielu usług po obniżonych cenach, przygotowanych
z myślą o najstarszych mieszkańcach gminy. Każda osoba powyżej
60-tego roku życia będzie mogła
skorzystać z Karty Seniora i wszystkich promocji bądź udogodnień,
które dzięki niej będzie można uzyskać. Gmina poszukuje partnerów
akcji – podmioty prywatne i instytucje, które chcą włączyć się w ideę
budowy biznesu odpowiedzialnego
społecznie. Co prawda Karta Seniora została przyjęta przez Radę Miejską w Krośnie Odrzańskim uchwałą
z pierwszego kwartału 2020 roku,
jednak z powodu pandemii jej wejście w życie musiało się opóźnić.
Przypomnijmy. Zaczęło się
od projektu obywatelskiego. Grupa
pięciu osób, w składzie Radosław

Sujak, Kazimiera Potocka, Tomasz
Rogowski, Bartosz Zaborowicz
i Tomasz Miechowicz, zebrała podpisy potrzebne do złożenia takiego
projektu. Trafił on pod obrady
Rady Miejskiej i został przyjęty.
Szukamy partnerów
Do wspólnych działań zapraszamy zarówno firmy usługowe tj.
zakłady fryzjerskie, kosmetyczne,
krawieckie itp. oraz sklepy, apteki,
restauracje czy kawiarnie – mówi
burmistrz Krosna Odrzańskiego,
Marek Cebula. Chcąc przystąpić
do programu wystarczy zgłosić specjalnie przygotowaną lub
dostosować już istniejącą ofertę
dla seniorów. Każdy podmiot
zainteresowany współpracą sam
ustala poziom zniżki oraz zasady
preferencji. Pomysłodawca programu, Radosław Sujak zaznacza, że

partnerzy mogą być z całej Polski
i zachęca do udziału w projekcie np.
ośrodki wypoczynkowe czy restauracje z innych miast.
Partnerzy programu „Karta Seniora”, będą eksponowani na urzędowych portalach i w mediach
społecznościowych. Ich lista będzie
publikowana na stronie www.krosnoodrzanskie.pl.
Informacje dla seniorów – jak uzyskać kartę będą publikowane
na stronie internetowej krośnieńskiego magistratu w zakładce „60+
Karta Seniora”.
Zgłoszenia
Zgłoszenia dokonywane są poprzez
specjalny formularz. Wszystkie
informacje znajdują się na stronie
internetowej Urzędu Miasta –
www.krosnoodrzanskie.pl.
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KROSNO w budowie

Polski Ład może domknąć projekt nazywany przełomowym
dla dziedzictwa kulturowego całej zachodniej Polski. Mowa
o odbudowie Zamku Piastowskiego w Krośnie Odrzańskim.
Najpierw Ministerstwo przekazało 15 milionów złotych, teraz
samorząd złożył wniosek o pieniądze z Programu Inwestycji
Strategicznych. Pytanie tylko czy z Warszawy dostrzegą
potrzeby dalekiego Krosna Odrzańskiego?
10
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Zamek Piastowski w Krośnie Odrzańskim to jeden z najważniejszych zabytków województwa lubuskiego,
podkreślający polskość ziem zachodnich.
Jego odrestaurowanie i zapobieżenie dalszej degradacji będzie kosztować według wyliczeń około
50 milionów złotych.
Do tej pory na dofinansowanie odbudowy dwóch skrzydeł średniowiecznego Zamku Piastowskiego
MKiDN przekazało dofinansowanie rzędu 15 mln zł. To wystarczy tylko na pokrycie części kosztów
prac budowlanych i konserwatorskich.
Gmina Krosno Odrzańskie stara się o środki z programu Polski Ład. Te pieniądze są historyczną szansą
na dokonanie prac, na które samorządu nigdy nie będzie stać.

Z uwagi na znaczny stopień degradacji zabytku, w którym
przebywała św. Jadwiga Śląska oraz książę Henryk Brodaty,
kwota przekazana przez Wicepremiera Glińskiego wystarczy
na renowację części zabytku Piastów Śląskich – podkreśla
Anna Januszkiewicz, Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Gospodarczego krośnieńskiego magistratu. Konieczna jest
natomiast pilna interwencja przy dwóch kolejnych skrzydłach
Zamku, które grożą zawaleniem. Tylko w ten sposób można
uratować jeden z najstarszych murowanych obiektów średniowiecznych w Polsce, mający kolosalne znaczenie dla dziedzictwa
kulturowego Ziem Zachodnich – dodaje Anna Januszkiewicz.
Zadanie musi być również poprzedzone szczegółowymi badaniami archeologicznymi.
Zamek w Krośnie Odrzańskim jako centrum kulturalne regionu
Trzeba zaznaczyć, że samorząd już wcześniej podjął działania
związane z ochroną zabytku. Pierwsze, duże prace były wykonywane w 2007 roku. Odbudowano wówczas tzw. kaplicę oraz
krużganki. Funkcjonuje tam Punkt Informacji Turystycznej,
organizowane są liczne wystawy i koncerty. Dziedziniec natomiast od kilkunastu lat jest miejscem koncertów muzyki
poważnej, które odbywają się w ramach Festiwalu Jadwigensis,
a także znanego w regionie Turnieju Rycerskiego.
Na co potrzebne są pieniądze?
Oprócz prac typowo budowlanych dążymy do połączenia historii
z nowoczesnością, w atrakcyjny sposób prezentującymi fakty
z „życia” Zamku – opowiada Tomasz Miechowicz, dyrektor
Centrum Artystyczno-Kulturalnego „Zamek”. W nowo powstałych pomieszczeniach zostaną zamontowane liczne multimedia, w oparciu o które powstanie spójny szlak zwiedzania
dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Odbudowa Zamku jest elementem realizowanej od kilku lat
przez krośnieński samorząd koncepcji „Piastowskiego dziedzictwa św. Jadwigi Śląskiej”. Odrestaurowany zabytek zostanie
połączony szklakiem komunikacyjnym z pobliskim kościołem
św. Jadwigi Śląskiej, gdzie trwa już inwestycja związana z zabezpieczeniem przeciwwilgociowym świątyni, a także remontem
wieży widokowej oraz udostępnieniem jej dla turystów. W planach jest również restauracja zabytkowych organów piszczałkowych firmy Sauer – największych w pasie polski zachodniej.
Polski Ład. Co jeszcze?
Krośnieński samorząd złożył też wnioski o dofinansowanie
jeszcze dwóch inwestycji, ważnych dla mieszkańców Gminy. Jest
to droga od ulicy Kościuszki do Łochowic (tam znajduje się plaża
miejska oraz jedno z pięciu najczystszych jezior w Województwie Lubuskim - Glibiel). Realizacja zadania pozwoli nie tylko
na przebudowę szlaku komunikacyjnego, ale również na wymianę przestarzałej (zbudowanej z rur azbestowo-cementowych)
sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz wykonanie nowego
chodnika i ścieżki rowerowej. Powstały odcinek o długości
1850 m pozwoli na połączenie z istniejącą już ścieżką rowerową
i domknie w ten sposób tzw. „pętlę łochowicką” o długości ok.
8 km oraz wpisze się w rozwój sieci infrastruktury rowerowej
w regionie.
Najmniejszy kwotowo wniosek dotyczy modernizacji przestrzeni miejskiej wzdłuż ulicy Poznańskiej. Ważną częścią zadania
będzie modernizacja placów – przed tzw. tramwajem oraz
„szachownicy”. Planuje się także nasadzenia zieleni izolacyjnej,
które pozwolą osłonić nowo powstałą przestrzeń miejską od
zgiełku pojazdów, a jednocześnie przyczynią się do poprawy
jakości powietrza oraz montaż elementów małej infrastruktury, pozwalających na organizację kameralnych przedsięwzięć
artystyczno – kulturalnych.

11

Most- Krośnieński Informator Samorządowy

Miliony zatopione w asfalcie
5 MILIONÓW. MILION. PONAD PÓŁTORA MILIONA. I TAK MOŻNA
WYMIENIAĆ KOSZTY REMONTÓW DRÓG, KTÓRE WYKONYWANE
SĄ W POWIECIE KROŚNIEŃSKIM. GRO TYCH PRAC ODBYWA
SIĘ W GMINIE KROSNO ODRZAŃSKIE – DUŻY W TYM UDZIAŁ
GMINNEGO SAMORZĄDU, KTÓRY NIE SZCZĘDZI ZŁOTÓWEK
NA WKŁAD WŁASNY DO POWIATOWYCH REMONTÓW.

Wspólne inwestycje drogowe (Gminy i Powiatu) umożliwiają wykonanie remontów w niespotykanej od kadencji skali
(na zdjęciu Starosta Grzegorz Garczyński, Burmistrz Marek Cebula, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Przemysław
Waszkiewicz, Prezes Przedsiębiorstwa Drogowego KONTRAKT Karol Jankowski oraz radni powiatowi, Anna
Januszkiewicz i Tomasz Miechowicz)

Umowa podpisana, wkrótce rozpocznie się długo oczekiwany
remont ulicy Kościuszki. Ważny,
bo będący kolejnym etapem tworzenia tzw. pętli „łochowickiej”.
Przy drodze powstanie ścieżka rowerowa, która wpisuje się
w program budowy takich szlaków
w całej gminie. „Bezpieczny dojazd
rowerem na działki, na cmentarz,
Osiedle Północne czy nad jezioro
w Łochowicach! Bezpieczna trasa
biegowa! Bezpieczna droga i nowe
chodniki!” – oznajmił w mediach
społecznościowych Starosta Grzegorz Garczyński. Radość jest uza12

sadniona, ponieważ to kolejny krok
w realizacji wieloletnich planów.
Droga co prawda jest powiatowa,
jednak Gmina dołożyła fundusze
z własnego budżetu, ponad 340
tysięcy złotych. Zabiegali o to
m.in. radni powiatowi – Anna
Januszkiewicz, Tomasz Miechowicz
i Paweł Szwed. To warunek realizacji inwestycji drogowej w każdej
z gmin powiatu krośnieńskiego – mówi Starosta Grzegorz
Garczyński. Współpraca z samorządami układa się doskonale, czego
wynikiem
są kilometry nowych dróg.

Gmina Krosno Odrzańskie inwestuje w drogi

Remont drogi powiatowej (ul.
Kościuszki) to nie wszystko. Kto
przejeżdżał drogą nr 1145F z Krosna
Odrzańskiego w kierunku Retna,
Czarnowa od razu zauważa zmianę. Droga gładka jak stół, po wielu
latach spełniła oczekiwania mieszkańców. Do tego przebudowane
chodniki, zatoczki autobusowe,
oznakowanie – wszystko jest nowe.
Powiat Krośnieński, do którego należy odcinek, na realizację zadania
otrzymał dofinansowanie z Fundu-
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szu Dróg Samorządowych w wysokości 50% kosztów
kwalifikowanych.

#

Droga Stary Raduszec – Retno jak nowa.
Wkrótce ruszą prace na ulicy Kościuszki. Wyjazd z Krosna Odrzańskiego w kierunku Gostchorza doczekał się remontu. Po wielu latach
także w Bielowie rozpocznie się budowa drogi,
na którą mieszkańcy czekają z niecierpliwością.

Co dalej z „pętlą łochowicką”?

Remont Kościuszki w części powiatowej nie kończy
prac związanych z utworzeniem rowerowo-pieszej
pętli łochowickiej. Potrzebny jest jeszcze remont drogi
w części gminnej i o pieniądze na to zadanie urząd
wystąpił w dokumentach do projektu rządowego.
Gmina złożyła do programu Polski Ład wniosek
na remont dalszego odcinka prowadzącego do Łochowic. Czy Krosno Odrzańskie skorzysta z Polskiego
Ładu? Przekonamy się wkrótce. O wnioskach do programu piszemy w oddzielnym artykule.
Krosno Odrzańskie jest cały czas w budowie, także
w części dotyczącej dróg – podsumowuje burmistrz
Marek Cebula.

Kolejne, przebudowane odcinki asfaltowe są efektem
m.in. umów podpisywanych między samorządem
gminnym a powiatowym. Mimo, że droga jest powiatowa, połowę wkładu własnego do realizowanego
przez Starostwo projektu dała Gmina. Nie pierwszy
i zapewne nie ostatni raz – mówi Burmistrz Krosna
Odrzańskiego, Marek Cebula. Efekty współpracy
widoczne są także w Wężyskach, a niedawna uchwała
Rady Miejskiej zagwarantowała pieniądze na wspomnianą ulicę Kościuszki. To jednak nie wszystko, podczas ostatniej sesji przegłosowano zmiany w budżecie
i przekazano pieniądze na pierwszy etap budowy drogi
w Bielowie. Skończył się też remont kolejnego odcinka
drogi wojewódzkiej nr 276, w kierunku Gostchorza.
Wartość zadania wynosiła milion złotych, a było ono
realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich.

Średniowieczna wioska rycerska
Centrum Artystyczno – Kulturalne „Zamek” było realizatorem polsko –niemieckiego projektu „Średniowieczna Wioska Rycerska”, który odbył się 18.09.2021 r.
w Zamku Piastowskim w Krośnie Odrzańskim.
Uczestnikami wydarzenia byli mieszkańcy Krosna
Odrzańskiego oraz miasta partnerskiego Schwarzheide.
W ramach projektu uczestnicy wzięli udział w: Grach
i Zabawach Plebejskich, Warsztatach Sztuk Dawnych,
Pokazie Mody Średniowiecznej i Warsztatach Tańców
Dawnych. Otwarto również wystawę „Elementy strojów średniowiecznych damskich i męskich”.
Mamy nadzieję, że to wydarzenie zacieśni więzi współpracy partnerskiej i zapadnie w pamięci uczestników
na długie lata.
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Covidowa rzeczywistość –
radni podsumowali 2020 rok
Analiza, planowanie, wykonanie. Życie samorządu to ciągłe dokonywanie
wyborów – jak podzielić pieniądze, których zawsze jest za mało na wszystkie
potrzebne mieszkańcom inwestycje? Raz do roku radni dokonują oceny – jak
włodarz oraz pośrednio jego zespół poradzili sobie z tą trudną układanką.

Marek Cebula – burmistrz Krosna Odrzańskiego jednogłośnie otrzymał wotum zaufania oraz
absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2020. To już po raz jedenasty, odkąd jest
włodarzem. Jednak teraz głosowanie radnych nabiera szczególnego znaczenia ponieważ podsumowaniu
podlegał rok związany z kryzysem covidowym.
2020 to rok pandemiczny - wdrożono
wówczas program Krośnieński Parasol
Antykryzysowy, pomagający przedsiębiorcom w trudnym dla nich, covidowym okresie. To także czas rozbudowy
- oddano do użytku świetlicę w Starym
Raduszcu i mieszkania socjalne przy
ul. Pocztowej. Dzięki pozyskanym pieniądzom rozpoczęły się działania przy
tworzeniu nowoczesnego, proekologicznego Punktu Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych.
W 2020 roku budżet Krosna
Odrzańskiego wynosił prawie 100 milionów złotych. Na pierwszy rzut oka
sukces, jednak „diabeł tkwi w szczegółach” – podkreśla Marek Cebula. Wydatki bieżące rosną w szybkim tempie,
co sprawia, że sytuacja finansowa wcale
nie jest tak rewelacyjna, jak by się mogło wydawać. Podwyżki związane
ze wzrostem płac, z kosztami remontów wykonywanych „na co dzień”, ceną
np. energii powodują, że jest mniej pieniędzy na inwestycje. Ratunkiem stają
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się pieniądze „zewnętrzne”, a w tym
zespół burmistrza bryluje.

W rankingu „pozyskiwania pieniędzy zewnętrznych” zorganizowanym przez gazetę samorządową
„Wspólnota”, Krosno Odrzańskie
ma 3. miejsce w Lubuskiem, a 60te w Polsce. Średnio, na jednego
mieszkańca udało się „ściągnąć”
do gminy 1110 zł. Także w statystyce inwestycyjnej Krosno jest tylko
za Nową Solą (w kategorii miast
powiatowych).
Największym wydatkiem budżetu poprzedniego roku była oświata. Koszty
rosną z roku na rok. 23 miliony złotych
to wydatki oświatowe Gminy. Subwencja (świadczenie publicznoprawne
państwa na rzecz, w tym przypadku samorządu, o charakterze bezzwrotnym,
ogólnym, bezwarunkowym i nieodpłatnym - definicja na sejm.gov.pl) pokry-

wa niewiele ponad połowę wszystkich
krośnieńskich wydatków. Ogromna
część „oświatowego tortu” to pensje.
Nauczyciel mianowany zarabia nieco
ponad 5 tys. zł, a dyplomowany 6,5 tys.
zł. Mówią o tym wskaźniki regulowane
centralnie, jednak za decyzjami rządu
nie idzie zwiększona subwencja,
co oznacza, że to nasi mieszkańcy
muszą dołożyć do podwyżek – mówił
włodarz podczas sesji absolutoryjnej.
Budżet został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Także krośnieńscy radni
wyrażali swój podziw dla działań
podejmowanych przez burmistrza
oraz jego zespół, a on sam dziękował
wszystkim pracownikom urzędu oraz
jednostek podległych, Sekretarz Gminy Annie Mikołajczyk za przygotowanie „Raportu o stanie Gminy”, a także
Skarbnik Ilonie Ogibie za dyscyplinę
finansową, która uchroniła samorząd
przed głębokim kryzysem.
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Burmistrz Krosna Odrzańskiego
mówi NIE biogazowni,
wnioskodawca odwołuje się

Planowana budowa biogazowni w Gostchorzu (gmina Krosno Odrzańskie) od ponad roku
budzi wiele kontrowersji. Protestują mieszkańcy, organizacje pozarządowe, w sprawę
zaangażowali się także parlamentarzyści. Swój sprzeciw wyraziła również Rada Miejska.
Marek Cebula odmówił uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia – zgodnie z prawem
organem władnym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego
przedsięwzięcia jest w tym przypadku właśnie burmistrz.
Wnioskodawca, Zdzisław Paduszyński odwołał się od tej odmowy do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego. To SKO zadecyduje o dalszym toku postępowania.

R

ozpatrywana inwestycja polegać ma na budowie
biogazowni rolniczej o mocy do 0,999 MW.
Jako substraty, z których produkowany miałby
być biogaz wskazano odpady z rolnictwa (gnojowica, obornik, pomiot) oraz produkty pochodzenia roślinnego (uprawy celowe roślin energetycznych).
Na lokalizację instalacji nie zgadza się społeczność wsi. Protest mieszkańców trwa już od roku. W trakcie postępowania
prawie tysiąc osób złożyło pisma sprzeciwiające się budowie
biogazowni. Dezaprobatę, poza osobami fizycznymi wnosiły
również: Stowarzyszenie „Skarpa Gostchorze”, Jeździecki
Klub Sportowy „Gostchorze”, Stowarzyszenie 515, Rada Sołecka Gostchorza, Gminne Koło Stowarzyszenia Sołtysów,
Sołtysi pobliskich miejscowości, Wojskowe Koło Łowieckie
„Głuszec”, jak również lokalne firmy na czele z właścicielem
winnicy, który produkuje najlepsze wino musujące w Polsce.
W protest zaangażował się m.in. sołtys Łochowic, Sebastian
Frencel, który zaznacza, że tego typu inwestycja pozbawi
całą okolicę zarówno walorów estetycznych, jak i turystycznych. Jedna z mieszkanek, Marta Mariańska wielokrotnie
podkreślała, że Gostchorze i okolica to atrakcyjne tereny.
Cisza, spokój, dolina Odry i niezwykłe akcenty przyrodnicze – dzięki nim miejscowość stara się przyciągnąć do siebie
turystów.
Sprzeciw zjednoczył mieszkańców, którzy organizowali
liczne spotkania, w tym z właścicielem gruntu i przedstawicielem inwestora. Po tym, jak ich apele na niewiele się zdały,
powiesili banery i okleili samochody. Mieli również bloko-

wać ulice, ale z tej formy protestu ostatecznie zrezygnowano.
Po stronie mieszkańców stanęli również Radni Rady Miejskiej w Krośnie
Odrzańskim, głosując przeciw planowanej budowie biogazowni w Gostchorzu.
- Jako ich reprezentanci stoimy murem za
mieszkańcami – podkreślał radny, Bartosz
Zaborowicz. Podczas obrad ówczesna sołtys
Gostchorza, Ewa Klepczyńska zwracała też
uwagę na sąsiedztwo cennych przyrodniczo
obszarów Natura 2000 takich jak „Dolina Środkowej Odry”,
a także obszaru chronionego krajobrazu pn. „Krośnieńska
Dolina Odry”, czy portu rzecznego,
do którego corocznie przypływa flotylla Flisu Odrzańskiego.
W pobliżu jest stadnina koni, a także wczesnośredniowieczne grodzisko z VII wieku. Dumą miejscowości jest winnica.
Mieszkańcy Gostchorza najbardziej obawiali się fetoru
z biogazowni. Nawiązali kontakt ze społecznością lokalną
z Drawska oraz miejscowości Pszenna, gdzie takie zakłady
funkcjonują już od kilku lat. Z korespondencji przekazanej
do Urzędu Miasta wynika, iż na co dzień zmagają się oni
z uciążliwym zapachem, skażeniem wody oraz gleby, zwiększeniem ruchu drogowego, spadkiem rozwoju agroturystyki
oraz brakiem możliwości normalnego funkcjonowania.
W przypadku biogazowni „Gostchorze” emisja gazów powodujących fetor miałaby co prawda nie przekraczać norm,
jednak planowana inwestycja znajduje się na wzniesieniu,
a wszystkie narażone posiadłości mieszkalne - na terenie
20 m niżej, co może już mieć wpływ na zasięg oddziaływania
i stopień uciążliwości substancji zapachowych. Należy także
wskazać, iż amoniak wywołujący szczególnie nieprzyjemny
zapach, wchłania się głównie z dróg oddechowych, a także
przez skórę i błony śluzowe. W zetknięciu z wilgotną powierzchnią tych ostatnich tworzy wodorotlenek amonowy
o silnym działaniu żrącym, wywołującym nieżyty oskrzeli,
a w ostrych zatruciach obrzęk płuc. Może również powodować obrzęk spojówek i zmętnienie rogówki.
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Realizację projektowanego przedsięwzięcia w zakresie
wymagań higienicznych negatywnie zaopiniował Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie Odrzańskim.
Duże zastrzeżenia budził poziom hałasu – obliczenia przedstawione przez inwestora mieszczą się w normach, jednak
dodatkowa ekspertyza wykonana przez specjalistę podważa
je. “Poziom hałasu od biogazowni znacznie przekroczy
wartość dopuszczalną dla pory nocnej (40 dB), a możliwe,
że także dla pory dziennej (50 dB)” - czytamy w opinii. To
nie wszystko. Funkcjonowanie biogazowni wiązałoby się

z powstawaniem odpadów. Rocznie byłoby to 19 tysięcy ton
masy pofermentacyjnej.
Po dokładnej analizie wszystkich przedstawionych dokumentów burmistrz Krosna Odrzańskiego, Marek Cebula
wydał decyzję odmowną dla planowanej inwestycji. To
jednak nie zakończyło tematu – wnioskodawca wykorzystał
przysługujące mu prawo do odwołania. Teraz dokumenty
analizuje Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Zielonej Górze.

Rehabilitacja
w Zachodnim
Centrum
Medycznym
Szpital powiatowy wygrał konkurs
Narodowego Funduszu Zdrowia
i otwiera w Gubinie rehabilitację
ambulatoryjną. Przy ulicy Śląskiej
35, budynek C jest już świadczona
rehabilitacja odpłatna, teraz dojdzie
na NFZ.
Na początku sierpnia szpital zaczął świadczyć usługi rehabilitacyjne odpłatnie. To był wstęp do najważniejszej usługi – mianowicie do rehabilitacji na
ubezpieczenie zdrowotne, czyli ze skierowaniem.
Zachodnie Centrum Medyczne (Powiat jest właścicielem szpitala) wygrało konkurs na prowadzenie
ambulatoryjnej, czyli dziennej rehabilitacji. Od 13
września z możliwości rekonwalescencji mogą skorzystać pacjenci na NFZ, czyli na ubezpieczenie
zdrowotne.
•
•
•
•

16

Świadczenia rehabilitacyjne ZCM świadczone
są w Gubinie, przy ul. Śląskiej 35, budynek C
Rehabilitacja na NFZ (ze skierowaniem) rusza
13 września
Rejestracja telefoniczna: 798 436 544
Na NFZ – potrzebne jest skierowanie, przy
rehabilitacji odpłatnej skierowanie nie jest
wymagane

Rehabilitacją ambulatoryjną robimy poważny krok
ku takiemu oddziałowi, który chcemy otworzyć
w niedalekiej przyszłości – mówi Starosta, Grzegorz Garczyński. Na razie pandemia koronawirusa
krzyżuje nasze plany, bo Narodowy Fundusz Zdro-

wia od półtora roku nie ogłasza konkursu,
do którego chcemy przystąpić – dodaje Starosta.
ZCM ma już wysokiej klasy sprzęt, budynek był
gotowy na przyjęcie pacjentów już wcześniej, mamy
profesjonalną kadrę – mówi Jolanta Siwicka, Prezes
Zachodniego Centrum Medycznego.
W takim razie kiedy zostanie otwarty oddział rehabilitacji? Starosta Garczyński odpowiada, że jak tylko
NFZ ogłosi konkurs to szpital do niego przystąpi.
Starania o oddział trwają prawie dwa lata i gdy wydawało się, że jest już na wyciągnięcie ręki, przyszła
pandemia, a Narodowy Fundusz Zdrowia zawiesił
konkursy. Ważny etap rozwoju szpitala przesunął się.
Dlatego tak ważne jest uruchomienie rehabilitacji
dziennej, a my jesteśmy gotowi na otwarcie oddziału
– dodaje Starosta.
Laser, wirówka, ultradźwięki, naświetlanie, a także
pionizacja i nauka poruszania się – to tylko część
zabiegów, które oferuje Zachodnie Centrum Medyczne. Świadczenia są wykonywane od poniedziałku
do piątku, w godzinach 8.00-18.00.
Rejestracja możliwa jest pod numerem telefonu
798 436 544.

Turniej Rycerski
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TURNIEJ RYCERSKI

o Pierścień św. Jadwigi Śląskiej
Turniej Rycerski to jedna z imprez miejskich wskazywanych przez mieszkańców jako jedno z najważniejszych
w Gminie. Potwierdza to frekwencja podczas imprezy, która odbyła się w trzeci weekend września.

Aż iskry szły…

G

łosy zachwytu widowni słychać
było podczas walk rycerzy,
podczas których iskry leciały
spod mieczy. W oczach dzieci było widać
przejęcie podczas warsztatów, gdy spod
ich rąk wychodziły koszyczki, gliniane
naczynia, wianki czy podpłomyki.

Turniej Rycerski zorganizowano z dużym
rozmachem. Jeszcze w piątek wieczorem,
przed imprezą można było odwiedzić
Zamek Piastowski i zobaczyć otwarcie
wystawy malarstwa Dariusza Kalety
– Magiczny Lechistan i światy równoległe. Takiej wystawy jeszcze w Krośnie
Odrzańskim nie było, zachwyca, dziwi,
przeraża, wywołuje całą paletę emocji –
mówią zwiedzający.
Prawdziwa rycerska zabawa ruszyła
w sobotę, kiedy to Burmistrz Marek
Cebula, w stroju z czasów średniowiecznych, przekazał klucze do bram miasta i…
telefon w ręce Księcia Henryka Brodatego i Księżnej Jadwigi Śląskiej, życząc
wszystkim dobrej zabawy.

Turniej Rycerski to nie tylko okazja na
poznanie kultury średniowiecza, tradycji
i zwyczajów wówczas panujących. To
także okno wystawowe dla lokalnych
wystawców. Dawid Szołtun, lokalny
pszczelarz, reprezentujący również koło
pszczelarzy w Krośnie Odrzańskim
stwierdził, że podczas tegorocznego turnieju udało się wszystko, mimo lekkiego
deszczu pierwszego dnia imprezy. Natomiast Mariusz Góranowski z Kwiaciarni
Stefania podkreśla, że tego typu wydarzenia to doskonałe miejsce na promocję
swojego przedsiębiorstwa nie tylko wśród
mieszkańców, ale także i turystów. Kwiaciarnia, poza prezentacją swojej oferty
aktywnie brała udział w turnieju, chociażby zapraszając na warsztaty plecenia
wianków. A warsztatów sztuk dawnych
w tym roku nie zabrakło. Garncarskie,
wikliniarskie, krawieckie, kowalstwa, kulinarne czy rzeźbiarskie przyciągały dzieci
i starszych jak magnes. Nowością podczas
tegorocznego turnieju było podgrodzie

winne, czyli pięć lokalnych winnic, w dużej mierze tworzących wina musujące.
Każdy mógł spróbować, kupić i zamienić
kilka słów z winiarzami.
Festiwal średniowiecznego rycerstwa
przyjechali zobaczyć także zagraniczni
goście z miast partnerskich – węgierskiego Karcag i niemieckiego Schwarzheide.
To właśnie między innymi z myślą o nich
przygotowano wystawę pod nazwą „Elementy stroju średniowiecznego damskiego i męskiego”. Wystawę wyjątkową, bo
dwujęzyczną – po polsku i po niemiecku.
Gry i zabawy, wioska rycerska, bieg
dam, turniej łuczniczy dla gawiedzi,
pokaz mody średniowiecznej – to szereg
atrakcji przygotowanych przez Centrum
Artystyczno-Kulturalne Zamek. Nie
zabrakło inscenizacji bitwy o zamek,
w której udział wzięły przyjezdne bractwa rycerskie. Także oni wzięli udział
w turnieju łuczniczym i tradycyjnym już
turnieju bojowym o pierścień Księżnej Jadwigi Śląskiej. Średniowieczne spotkania
to także średniowieczna muzyka i tańce.
Pierwszego dnia na scenie wystąpił zespół
Dziwoludy, natomiast w niedzielę –
Agnieszka Michałowska. Cały ten dwudniowy turniej nie odbyłby się, gdyby nie
pomoc moich pracowników – podkreśla
Tomasz Miechowicz Dyrektor CAK
Zamek. Gdy jedna edycja się kończy, już
zaczynają się prace do następnej.
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Wakacyjna promenada i zakończenie
wakacji w rytmie AFTER PARTY
Dwa miesiące wakacji za nami. W tym czasie krośnieńską promenadę przy Parku Tysiąclecia
odwiedziła spora grupa dzieci, wspólnie z opiekunami, którzy od poniedziałku do czwartku bawili
się pod hasłem „kreatywna promenada”. W piątki i soboty dorośli spędzali czas przy muzyce.

Promenadowy konkurs karaoke zakończył dwumiesięczną zabawę przy Parku Tysiąclecia, w Krośnie
Odrzańskim. To był lipiec i sierpień z kreatywną
promenadą i muzycznymi spotkaniami z widokiem
na Odrę. Od poniedziałku do czwartku w godzinach 10 – 14 każdy mógł z dzieckiem, wnukiem czy
podopiecznym spędzić czas kreatywnie, dobrze
się bawiąc. Rodzice mogli przyjść i pobawić się, czasami pograć w gry stolikowe, czasami coś pomalować, czy porzucać piłką. Taka była idea by dorosły
i dziecko wspólnie do nas przychodzili – zaznacza
Tomasz Miechowicz Dyrektor CAK Zamek. Każda
środa była zarezerwowana na WOŚPowe warsztaty.
Część przedmiotów, które powstały w ramach tych zajęć
już czekają na najbliższy finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
To działo się od poniedziałku do czwartku. Natomiast piątki i soboty upływały pod hasłem „Promenada 2021”.
To pomysł na to, by mieszkańcy spotykali się przy różnych
gatunkach muzycznych w przepięknej scenerii krośnieńskiej
promenady – mówi Tomasz Miechowicz. Koncerty przeróżne: poezja śpiewana, rockowe i bluesowe zacięcie, ballady,
piosenki żołnierskie, przeboje filmowe – wylicza Dyrektor CAK Zamek. Lipiec i sierpień to razem 18 koncertów
na promenadzie.
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Przez większość czasu pogoda dopisała. Żaden koncert nie
został odwołany – czasami trzeba było użyć namiotów czy
lekko zmodyfikować promenadową lokalizację, ale wszystkie koncerty się odbyły.
Z początkiem września przyszedł czas na zakończenie wakacji, które tym razem odbyło się na parkingu przed Zamkiem
Piastowskim. To także było połączenie muzyki i zabawy.
After Party – to właśnie na ich koncert z okazji zakończenia
wakacji przybyło wielu słuchaczy. Zespół miał być jedną
z gwiazd ubiegłorocznego Rybobrania. Niestety – z powodu
pandemii impreza nie doszła do skutku ani w roku 2020,
ani w 2021. Muzycy, jak sami przyznają, z tego powodu
mieli więcej czasu na odpoczynek, jednak już wracają do
koncertowania, a ostatnie miesiące są dla nich intensywne.
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After Party było gwiazdą pierwszego dnia
zakończenia wakacji. Przed nimi na scenie
wystąpiła grupa Lejdis & Dżentelmen.
Drugi dzień na parkingu pod zamkiem był
iście rekreacyjny. Można było przyjść pod
Zamek Piastowski i spędzić czas skacząc
na dmuchanych zamkach, czy też wziąć
udział w warsztatach, niemalże takich
samych jak podczas wakacji na kreatywnej
promenadzie. Ale największą popularnością
cieszyła się zabawa z kolorami. Po raz drugi
do Krosna zawitał Holi Festiwal Kolorów.
Każdy mógł wziąć udział w bitwie na kolorowe proszki, po której człowiek zmienia się
w różnokolorową postać z kreskówki. Z tej
imprezy nikt nie wrócił czysty.

Okoliczne winnice z nagrodami
Zielonogórskie święto miasta, czyli Winobranie co roku przyciąga do siebie najlepszych
producentów win z całego kraju. Wśród nich pojawiły się także „nasze”, okoliczne specjały.
Wiele nagród powędrowało właśnie do krośnieńskich winnic.
Do XII Ogólnopolskiego Konkursu Win o nagrodę „Grand
Prix – Winobranie 2021” 42 winnice zgłosiły 184 wina. O dużych sukcesach mogą mówić właściciele winnic z Krosna
Odrzańskiego i okolic.
Brązowy Medal „Grand Prix – Winobranie 2021” zdobyło
wino Gost Art Cuve 2020 z Winnicy Gostchorze. Winnica
Gostchorze może pochwalić się także dwoma złotymi medalami w kategorii win musujących za produkty Gost Art
Cuve 2020 oraz Gost Art Cuve 2020 półwytrawne.
Puchar dla najlepszego lubuskiego debiutu XII Ogólnopolskiego Konkursu Win ufundowany przez Hufgard Optolith
Bauprodukte Polska Sp. z o.o. otrzymała Winnica Aris.
To jednak nie wszystko, bo winnica zdobyła także worek
medali. W kategorii wina białe złote medale zdobyły dwa
wina Winnicy Aris: Solaris 2020 oraz Johanniter Sur Lie
Barrique 2020. Złote medale w kategorii win musujących
przypadły za wino Traditio Brut 2020 i wino Traditio Extra-Sec. Także złoty medal, ale w kategorii win słodkich za pro-

dukt Muscaris
2020.
Tegoroczny konkurs z wyróżnieniem zakończyła
także Winnica
Margaret. Złoto
w kategorii win musujących za produkt
Blask 2020 wytrawne.
To kolejny złoty medal
w kategorii win musujących
dla winnicy z naszego terenu.
Złoto w tej samej kategorii powędrowało również do Winnicy Od Nowa
za produkt Riesling 2020 półwytrawne. Winnice z okolic
Krosna Odrzańskiego zdominowały kategorię win musujących – wszystkie złote medale powędrowały właśnie
do nich. W tej samej kategorii swój sukces
odniosła także kolejna, piąta już winnica
z regionu. Winnica Marcinowice zdobyła
srebrny medal w kategorii win musujących
Riesling Brut 2020.
Wszystkie pięć lokalnych winnic swoje
sukcesy zawdzięcza głównie współpracy. To
ona przynosi efekty w postaci wyróżnień
i medali. Winnica Gostchorze, Winnica Aris,
Winnica Margaret, Winnica Marcinowice
i Winnica Od Nowa – wspólnie stworzyły
„Klub 5”, który zdobył liczne medale, udowadniając, że najlepsze produkty powstają
właśnie tutaj.
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Andrzej Mozalewski nowym Sołtysem
Sołectwa Gostchorze
Zmiany na stanowisku gospodarza wsi Gostchorze. Po 14 latach z funkcji sołtysa
zrezygnowała Ewa Klepczyńska. Nowo wybranym sołtysem został Andrzej Mozalewski.

Na początku września odbyły się wybory
przedterminowe Sołtysa Sołectwa Gostchorze. Ewa Klepczyńska, która piastowała funkcję gospodarza wsi od 2007 roku,
po 14 latach postanowiła zrezygnować.
Puste miejsce trzeba było uzupełnić.
Ustępująca Sołtys przyznaje, że przez
te kilkanaście lat dzięki zaangażowaniu
mieszkańców wsi jak i władz lokalnych,
możliwa była realizacja wielu projektów.
Wśród nich znalazły się między innymi:
magistrala światłowodowa, przystań
rzeczna, plac rekreacyjny na Goskarze,
remont i doposażenie świetlicy wiejskiej.
Była sołtys dziękowała osobom, z którymi współpracowała, jednocześnie sama
otrzymując gratulacje z różnych stron.
Jedyną osobą, która postanowiła kandydować na funkcję Sołtysa po Ewie Klep-
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czyńskiej był Andrzej Mozalewski. Były
strażak zawodowy, który w Gostchorzu
mieszka od pięciu lat i aktywnie działa w szeregach miejscowej Ochotniczej
Straży Pożarnej nie miał kontrkandydata.
Chciałbym zintegrować wieś – mówił
kandydat na sołtysa. Integracja – to słowo
klucz Andrzeja Mozalewskiego, który
chciałby, żeby mieszkańcy wspólnie podejmowali działania na rzecz wsi. Jak sam
przyznaje, jego kandydaturę poparło Stowarzyszenie Przystań Gostchorze, OSP
Gostchorze i Team Gostchorze. Jednym
z celów jest także osiąganie korzyści turystycznych, przede wszystkim w sezonie
letnim, na Odrze. Jak zauważa – co roku
do Gostchorza przypływa coraz więcej
osób, a brakuje toalet i ludzie nie mają
gdzie się umyć. Remonty dróg – to także

aspekt, który został przywołany podczas
prezentacji.
Osób uprawnionych do głosowania było
270. Swój głos oddało 98 osób, z czego 93
głosy były na tak, a 5 głosów przeciwnych.
To oznaczało jedno – od teraz to Andrzej
Mozalewski będzie pełnił funkcję Sołtysa
Sołectwa Gostchorze. Gratulacje nowemu
gospodarzowi wsi złożył Burmistrz Marek
Cebula życząc udanej kadencji na stanowisku Sołtysa. Jak podkreślał Burmistrz
- sołtys sam nic nie zdziała, potrzebne
jest zaangażowanie całej społeczności.
Nowy sołtys otrzymał także gratulacje
od obecnych na sali Przewodniczącego
Rady Miejskiej Tomasza Rogowskiego,
a także radnych Doroty Kwapisiewicz
i Ewy Klepczyńskiej.

Klasa I

Klasa II

Klasa III

Klasa IV

Klasa V

Klasa VI

Klasa VII

Klasa VIII
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Mieszkanie chronione jest formą pomocy społecznej przygotowującą pod opieką specjalistów
osoby tam przebywające do prowadzenia samodzielnego życia lub wspomagającą je w codziennym
funkcjonowaniu. I właśnie taki projekt zaczął się w Krośnie Odrzańskim, m.in. dzięki członkom
stowarzyszenia „Przystań”, którzy wzięli na siebie odpowiedzialność za trzech mieszkańców.

„Tylko”
pomagają…

Członkowie stowarzyszenia „Przystań”, Odrzańskiej
Spółdzielni Socjalnej oraz zaangażowani w sprawę pracownicy
magistratu to pozytywni bohaterowie tego numeru MOSTu.
Stanowią wzór, o który w czasach wszechobecnej konsumpcji
trudno. Sami o sobie mówią skromnie - „tylko pomagamy”.
Prezes „Przystani”, Joanna Szymańska podkreśla, że pod
czujnym okiem stowarzyszenia mieszkańcy będą wdrażać się
w samodzielne życie. A to nie było do tej pory „usłane różami”, Trzy osoby o różnym poziomie niepełnosprawności mogą
ponieważ wiązało się m.in. z przebywaniem w warunkach, cieszyć się z faktu, że w końcu mają swoje własne miejsce
które nie dawały możliwości usamodzielnienia. Nowe lokum w Krośnie Odrzańskim. Specjalnie dla nich oddano do użytku
to także sposób na płynne wdrożenie się na rynku pracy. tzw. mieszkanie chronione.
Przy wsparciu między innymi „Przystani” oraz Odrzańskiej
Zaangażowanych w pracę na rzecz utworzenia takiego miejsca
Spółdzielni Socjalnej będą starały się jak najlepiej wykorzystać w Krośnie Odrzańskim było wiele osób. Swój udział ma również
czas i nauczyć się radzić sobie w życiu. Jak sami podkreślają Powiat i Gmina.
– mieszkanie w Krośnie Odrzańskim otwiera im „drzwi Starosta Krośnieński, Grzegorz Garczyński podkreśla wartość
na świat” – zarówno miasto, jak i bliskość miejsca pracy projektów społecznych, które zmieniają na lepsze nasze
to nowe, większe możliwości rozwoju.
otoczenie.

Współpraca i zaufanie – to kluczowe elementy, dzięki
którym w ogóle do tego otwarcia doszło. Naszym zadaniem
i obowiązkiem jest wyciąganie pomocnej dłoni do osób
potrzebujących – podkreślał burmistrz Marek Cebula. Zwracał
też uwagę na zapisy ważnego w Gminie dokumentu. Jak widać,
wcześniej nakreślona strategia na rozwój samorządu jest cały
czas realizowana – mówił włodarz. „Promocja i realizacja
przedsięwzięć z zakresu ekonomii społecznej, w tym działania
na rzecz powstania mieszkań chronionych” jest jednym z celów
Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Krosno
Odrzańskie na lata 2016 – 2025.

Maleje liczba dzieci w szkole w Radnicy
W ubiegłym roku szkolnym do szkoły podstawowej w Radnicy 13. We wrześniu nie uruchomiono pierwszej klasy i jeżeli
uczęszczało 47 uczniów. W tym już tylko 32. Na osiem klas, za rok sytuacja się powtórzy, a odejdą absolwenci, w całej
szkole pozostanie 19 uczniów. A może jeszcze mniej, jeżeli
w czterech nie ma ani jednego dziecka.
kolejni rodzice zdecydują się na zmianę szkoły.
Analiza demografii robiona była wielokrotnie i już kilka lat Wbrew pozorom mała liczba uczniów w klasie nie jest
temu prognozy mówiły o malejącej liczbie dzieci w radnickim z korzyścią dla nich. Wchodzą oni w wiek, kiedy potrzeba
obwodzie szkolnym. Te sprawdzają się. Do tego część rodziców kontaktów z rówieśnikami uznawana jest za najważniejszą,
podjęła decyzję o przeniesieniu podopiecznych do Krosna kiedy przynależność do grupy osiąga swoje maksimum
Odrzańskiego.
na przestrzeni całego życia ludzkiego. Poza tym te dzieci za kilka
Dzisiaj stan osobowy w szkole jest taki: w klasach – pierwszej, lat będą musiały sobie radzić w szkołach średnich, w których
trzeciej, piątej i szóstej nie ma ani jednego ucznia. W drugiej będzie nie czterech a dwudziestu uczniów. Jak poradzą sobie
klasie uczy się 6 uczniów, w czwartej 4, w siódmej 9 a w ósmej z presją, z rywalizacją?
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PARASOL – usługi opiekuńcze
w powiecie krośnieńskim

To były trzy lata trudnych tematów społecznych, w tym pomoc seniorom z terenu powiatu
krośnieńskiego. W Centrum Aktywności Lokalnej „Na Poddaszu” podsumowano projekt pod
nazwą „Parasol – usługi opiekuńcze w powiecie krośnieńskim”.

S

towarzyszenie „Przystań” wspólnie z Fundacją na rzecz
Collegium Polonicum, w ramach projektu stworzyli
w Krośnie Odrzańskim dom dziennego pobytu dla
30 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. To właśnie w tym miejscu seniorzy z terenu powiatu
krośnieńskiego mogli spełniać swoje marzenia, spędzać swój
wolny czas w miłym towarzystwie.
Powołano też do życia Spółdzielnię Socjalną „Pani Sowa”. Jak
wspomina Magdalena Tokarska Prezes Fundacji – organizacja
powstała zaraz po tym, jak uruchomiono projekt, by przejąć
usługi opiekuńcze.
Cały projekt był ogromnym wyzwaniem, ponieważ dotykaliśmy
trudnych tematów związanych z samotnością, z niesamodzielnością, czy z niepełnosprawnością – opowiada Magdalena
Tokarska.
Dom Dziennego Pobytu to nie wszystko, co w ciągu tych
3 lat funkcjonowania powstało. To właśnie tutaj stworzono
Klub Seniora, którego wsparciem objętych zostało 65 osób.
Co ciekawe – Klub Seniora nie jest tylko miejscem spotkań

przy kawie i ciastku – to aktywna grupa spędzająca czas także
w przestrzeni miejskiej.
Trzy lata projektu „Parasol” pokazały, że w Krośnie Odrzańskim
można wiele zdziałać, a współpraca w kwestiach społecznych
jest kluczowa. W pomoc w rozwoju krośnieńskiego Parasola
usług opiekuńczych zaangażowanych było wiele osób, które na
różne sposoby dzieliły się swoją wiedzą. Wsparcie szło zarówno
z gminy, od strony burmistrza, jak i wielu wolontariuszy oraz
społeczników. Projekt zakończył się, ale nie oznacza to końca
funkcjonowania domu dziennego pobytu, który będzie działać
jeszcze minimum przez dwa lata.
Centrum Aktywności Lokalnej, w tym także Dom Dziennego Pobytu jest otwarty: w poniedziałki, środy i piątki
8 - 16; wtorki i czwartki: 8 - 18. Centrum oferuje możliwość
rezerwacji pomieszczenia biurowego lub sali szkoleniowej
na potrzeby klienta, jednak nie później niż 7 dni roboczych
przed planowanym spotkaniem. CAL udostępnia zainteresowanym organizacjom dostęp do komputerów, Internetu oraz
drukarki, skanera i kopiarki. Kontakt telefoniczny: 607 041 779.

Seniorzy – to dla WAS!
Centrum Aktywności Lokalnej kolejny raz aktywizuje starszą grupę mieszkańców Krosna Odrzańskiego
i okolic. W październiku „Na Poddaszu” odbędzie
się Tydzień Seniora.
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Tydzień Seniora to szereg działań przeznaczonych dla osób
powyżej 60. roku życia, które chcą aktywnie spędzić czas
i dobrze się bawić. Przedsięwzięcie organizowane przez
Centrum Aktywności Lokalnej „Na Poddaszu” rozpoczyna się w poniedziałek, 4 października i potrwa do piątku,
8 października. A jaką ofertę dla seniorów przygotował CAL?
Niezwykle ciekawą i zróżnicowaną – podkreśla Magdalena
Tokarska, prezes Fundacji na rzecz Collegium Polonicum.
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Czy grozi nam czwarta fala pandemii?
Na początku października
liczba osób zakażonych
koronawirusem w Polsce
może wzrosnąć do
kilkunastu tysięcy
dziennie – prognozują
epidemiolodzy. Jak się
uchronić? Zakaźność
wariantu Delta (teraz
dominującego) jest bardzo
wysoka i bez maseczek
zarażeń nie zatrzymamy.
Druga kwestia to dystans
społeczny – także
zaniechany przez Polaków.
Musi też wzrosnąć liczba
osób zaszczepionych.

Krosno Odrzańskie przewodzi
w rankingu gmin powiatu z największą
liczbą osób zaszczepionych przeciwko
COVID-19. Wg stanu na 21 września,
przynajmniej jedną dawkę przyjęły 9623
osoby, a liczba w pełni zaszczepionych
osiągnęła liczbę 9329 co stanowi 53%
mieszkańców gminy. Drugi jest Gubin
(miasto) – 50,2% a trzecia gmina
Bobrowice (49,7%).

Dużym sukcesem zakończyła się akcja mobilnego punktu, który to dwukrotnie był w Czarnowie, Osiecznicy
i Starym Raduszcu. Osoby, które zdecydowały się skorzystać z mobilnego punktu nie mają wątpliwości, że warto. Dla
bezpieczeństwa swojego i rodziny, po to by uzyskać „paszport covidowy”. Każdy powód jest dobry, tym bardziej, że
zapowiadana jest czwarta fala pandemii. Mówi się także o powrocie do obostrzeń, przynajmniej częściowych.

Będzie „koncertowy” punkt programu, zaplanowano także dzień
zdrowia. Seniorzy będą mogli aktywnie spędzić czas podczas gier
i zabaw ruchowych, zbadać swój słuch, czy spróbować smacznych
soków warzywno-owocowych. Środa to dzień poświęcony wycieczce. Cel? Jeden z najbardziej znanych pomników w Polsce,
o wysokości 36 metrów. Figura Jezusa Chrystusa w Świebodzinie.
W trakcie tygodnia seniorów nie zabraknie także warsztatów
plastycznych pod hasłem „Powitanie jesieni”. Ostatniego dnia,
w piątek 8 października odbędzie się uroczyste zakończenie
tygodnia seniora.
Tydzień Seniora realizowany przez Fundację na rzecz Collegium
Polonicum, dofinansowany został ze środków Gminy Krosno
Odrzańskie oraz Starostwa Powiatowego w Krośnie Odrzańskim.
Zarówno Starosta, Grzegorz Garczyński, jak i burmistrz Marek Cebula, nie mają wątpliwości, że działania podejmowane

przez organizacje pozarządowe warto wspierać. Stowarzyszenia,
fundacje są społecznie niezbędne, rozwiązują wiele lokalnych
problemów. Dostarczają różnego rodzaju usług, najczęściej dla
dzieci i młodzieży (73% - dane ogólnopolskie), mieszkańców lokalnej społeczności (62%), seniorów (39%), a także chorych i osób
z niepełnosprawnościami (25%).
Wszyscy korzystamy z ich działalności, uczestnicząc w zawodach, festynach, warsztatach, konsultacjach, przedstawieniach
teatralnych, rehabilitacji, zajęciach profilaktycznych.
W przypadku Tygodnia Seniora głównym miejscem spotkań
będzie Centrum Aktywności Lokalnej „Na Poddaszu” zlokalizowane przy ul. Piastów 2 w Krośnie Odrzańskim. Warto się
pospieszyć, bo obowiązuje limit miejsc. Osoby zainteresowane
mogą kontaktować się telefonicznie, pod numer 607 041 779.
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Tak powinno być w każdym
urzędzie
Dostępność architektoniczna, cyfrowa i informacyjno-komunikacyjna. To dzisiaj nie luksus,
a konieczność w każdym urzędzie miasta. Krośnieński magistrat wychodząc naprzeciw
potrzebom swoich interesantów, dostosowuje zarówno budynek, jak i jego otoczenie
do takich wymogów.

Pętla indukcyjna

U

rząd ma być miejscem, w którym każdy mieszkaniec
może swobodnie poruszać się bez barier, które są
wynikiem m.in. stanu zdrowia.
Częstymi gośćmi budynku przy Parkowej w Krośnie Odrzańskim
są osoby m.in. z problemami słuchowymi. To właśnie dla nich
została zakupiona przenośna pętla indukcyjna. Urządzenie,
dzięki któremu wzrasta komfort słyszenia i jakość dźwięku odbieranego przez aparat słuchowy. Pętla dostępna jest w budynku
A, w Biurze Obsługi Interesanta i może z niej skorzystać każdy
pracownik urzędu obsługujący osobę słabosłyszącą, korzystającą
z aparatu słuchowego. Wiemy, że wizyta w instytucji, w której
nie ma zainstalowanej pętli, bywa bardzo stresująca - ze względu
na hałas czy rozmowy innych osób, dlatego staramy się pomagać wykorzystując zdobycze techniki, takie jak pętla – mówi
burmistrz Marek Cebula. Użytkownicy aparatów i implantów
mierzą się aktualnie z jeszcze jedną, dodatkową przeszkodą
w słyszeniu, czyli z maseczkami. Zmniejszają one transmisję
wirusa, ale zniekształcają też dźwięki i jeszcze bardziej utrudniają zrozumienie mowy. W miejscach z zainstalowaną pętlą
indukcyjną, bariery komunikacyjne znikają, dlatego tak ważne
jest prawidłowe ustawienie pętli i jej podłączenie.
Także od niedawna w krośnieńskim magistracie dostępna
jest usługa wideotłumacza języka migowego. Osoba chcąca
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skorzystać z tej usługi powinna
poinformować o tym pracowników
Biura Obsługi Interesanta, którzy w ciągu kilku minut zorganizują zdalne połączenie z tłumaczem,
a ten będzie pośredniczył w rozmowie między interesantem
a pracownikiem. Dla jeszcze sprawniejszej obsługi osób z problemami słuchowymi, dwóch pracowników urzędu uczestniczy
w szkoleniu „Przystępny język migowy”.
Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców, w okolicach
istniejącego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych, a także obok podjazdu dla osób na wózku inwalidzkim,
zostało wydzielone specjalne miejsce parkingowe dla rodzin
z małymi dziećmi.
Także strona internetowa www.krosnoodrzanskie.pl jest wyposażona w narzędzia ułatwiające poruszanie i przeglądanie
witryny. W prosty sposób można np. powiększyć czcionkę czy
ustawić odpowiedni kontrast. Materiały i treści publikowane na
stronie są dostępne również dla osób niewidomych i słabowidzących, korzystających z czytników ekranu. Ponadto wszystkie
multimedia publikowane na stronie wyposażone są w napisy,
aby ułatwić odbiór osobom z niepełnosprawnością słuchu.
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ODŁÓŻ TELEFON I ŻYJ! – napisy takiej treści pojawiły się przed wybranymi przejściami
dla pieszych w Krośnie Odrzańskim. Kampania ma przestrzegać, przede wszystkim młodsze
pokolenie, przed używaniem telefonów w miejscach, gdzie może im grozić niebezpieczeństwo.

Wynoszenie przejść dla pieszych w pobliżu szkół
to zwiększenie bezpieczeństwa uczniów – mówi
burmistrz Krosna Odrzańskiego, Marek Cebula
Wystarczy wyobrazić sobie sytuację, kiedy to wpatrzony w telefon człowiek nagle wchodzi pod koła jadącego samochodu –
nieszczęście murowane, mówi burmistrz Krosna Odrzańskiego
Marek Cebula. Niestety, pieszy skupiony na smartfonie,
ma bardzo ograniczone pole widzenia, a to może doprowadzić do tragedii. Drugą kwestią jest fakt, że od kilku miesięcy
„skrolowanie facebooka na przejściu” to złamanie prawa,
za które grozi mandat karny. Jednak przepis nie zwalnia
nikogo z myślenia. Trzeba się też postawić w roli kierowcy,

który musi obserwować nie tylko „zebrę”, ale także inne pojazdy, a przy tym zatrzymać ważący najczęściej ponad tonę
samochód – dodaje włodarz. Krośnieńska kampania „odłóż
telefon i żyj!” jest jednym z kilku działań prewencyjnych, które
mają zapobiegać tragicznym w skutkach wypadkom. Kolejne
to wynoszenie przejść dla pieszych ponad poziom drogi. Takie
„wyniesione” kilka centymetrów w górę przejście powstało na
ulicy Pułaskiego, w okolicach szkoły podstawowej. Ma zapewnić
większe bezpieczeństwo przechodzącym przez nie uczniom.

Kampania „odłóż telefon i żyj”
w Krośnie Odrzańskim
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Przygotuj odpowiednie dane oraz
dokumenty do złożenia wniosku
o świadczenie dobry start:
• dane dzieci, na które wnioskujesz o świadczenie dobry start
(w tym PESEL),
• informacje o szkołach,
do których uczęszczają dzieci,
• orzeczenie potwierdzające
niepełnosprawność,
• numer rachunku bankowego,
• dowód osobisty,
• jeśli nie posiadasz Platformy
Usług Elektronicznych ZUS
również adres email.

BEZPIECZNIE
ZDROWO
BEZGOTÓWKOWO

Otrzymuj
świadczenia z ZUS
na konto
i bądź bezpieczny!

Dowiedz się w ZUS,
jak to zrobić:
www.zus.pl
22 560 16 00
albo w placówce

Korzystaj
z rachunku
bankowego
i dbaj o siebie
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Gminny Punkt Informacyjny
Programu „Czyste Powietrze”
W Urzędzie Miasta w Krośnie Odrzańskim uruchomiony został Gminny Punkt
Konsultacyjno - Informacyjny rządowego Programu
Priorytetowego „Czyste Powietrze”.
Pod numerem telefonu 502 624 612 udzielane są informacje oraz możliwe jest umówienie się na wizytę.
Konsultacje w punkcie informacyjnym po wcześniejszym umówieniu się (również kontakt telefoniczny tylko w tych godzinach):
Godziny otwarcia:
poniedziałek – od godziny 15:30 do 17:30
od wtorku do czwartku – od godziny 14:30 do 16:30
piątek – od godziny 15:30 do 17:30.
Uruchomiony Punkt Konsultacyjny ma na celu ułatwienie mieszkańcom Gminy Krosno Odrzańskie
- właścicielom domów jednorodzinnych, aplikowania o dofinansowanie w ramach Programu „Czyste
Powietrze” o środki na wymianę m.in. starych
nieekologicznych źródeł ciepła (pieców i kotłów
na paliwa stałe). Przeszkolony pracownik urzędu
udziela wszelkich niezbędnych informacji na temat
programu, zasad ubiegania się o dofinansowanie
czy wymaganych dokumentów. W szczególności:
• wsparcie w zakresie przygotowania wniosku
o dofinansowanie,

Narodowy Spis Powszechny
Ludności i Mieszkań 2021

Wejdź na spis.gov.pl i spisz się!
Spis trwa do 30 września 2021 r.

Dokładnie 30 września mija termin, w którym można – a właściwie trzeba – wziąć
udział w ogólnopolskim wydarzeniu, jakim jest Narodowy Spis Powszechny. Można to
zrobić na stronie www.spis.gov.pl lub w godzinach pracy Urzędu Miasta. Warto podejść
do sprawy poważnie, bo konsekwencje niespisania się mogą być naprawdę poważne. Sama odmowa wzięcia udziału w spisie powszechnym
może skutkować nałożeniem kary grzywny w wysokości nawet do 5 tysięcy złotych. Podanie nieprawdziwych informacji z kolei jest zagrożone karą do dwóch lat pozbawienia wolności.

•

pomoc przy rozliczeniu przyznanego dofinansowania.
Program oferuje dofinansowanie zakupu
i montażu nowych
źródeł
ciepła spełniających
Spis
Powszechny
to:
wymagania Programu oraz:
Obowiązkowe
• docieplenia przegród
budynku, badanie
realizowane
raz na 10 lat
• wymiany stolarki okiennej
i drzwiowej,
przez Główny Urząd
• instalacji odnawialnych
źródeł energii
Statystyczny
(kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej),
• montażu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.
Za poprawność i rzetelność danych wprowadzonych do wniosku, w tym za ich zgodność
ze stanem faktycznym, odpowiada wyłącznie
Wnioskodawca. Rozpatrywanie złożonych
w gminnym punkcie konsultacyjnym wnioWięcej
na spis.gov.pl
sków i przyznawanie
dofinansowań
należy
do kompetencji Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Zielonej Górze.
Zachęcamy również do zapoznania się z regulaminem programu na stronie:

Zadbaj o swój
kawałek nieba
Ustawowa
gwarancja
ochrony Twoich
danych

Zadbaj o zdrowie

Zadbaj o środowisko

Nowoczesna
i bezpieczna
formuła spisu
on-line

Zadbaj o domowy budżet

https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/
Gmina
Krosno Odrzańskie
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Czas letnich imprez
Sezon wakacyjny był lepszy niż ubiegły, choć nie wszystkie imprezy wróciły
do kalendarza. Mimo to, w trakcie tegorocznych wakacji udało się przeprowadzić
kilka wydarzeń, w czasie których była okazja na dobrą zabawę.

Czerwiec

P

od koniec czerwca do Gostchorza i Krosna
Odrzańskiego przybyli uczestnicy spływu kajakowego Wrocław – Berlin. 22 kajakarki i kajakarze
z Polski i Niemiec w ciągu 11 dni pokonali dystans
450 km. Z tej okazji KPWK wspólnie ze Stowarzyszeniem 515 zorganizowało piknik ekologiczny pod
hasłem Łączy nas Rzeka. Piknik, który był jedną
wielką lekcją ekologii.

Czerwiec, sierpień

D

o zabawy zaprosiło także Czarnowo. I to dwukrotnie.
Na początku wakacji młodzież miała okazję bawić
się na imprezie pod hasłem Ognisko w Czarnowie.
Dominowała przede wszystkim muzyka klubowa.
W sierpniu zabawa ponownie wróciła do Czarnowa.
Tym razem na festyn wakacyjno-sportowy. W jego
trakcie rozegrano czarnowski turniej piłki nożnej,
w trzech kategoriach wiekowych. Do tego turniej piłki
siatkowej, a także loteria fantowa, dmuchane zamki,
stoiska gastronomiczne i muzyka.

Lipiec

T

ym razem na początku lipca w Starym Raduszcu
zorganizowano imprezę pod hasłem „Noc
Świętojańska”. Podzielono ją na dwa bloki – pierwszy
dla dzieci z bezpłatnymi atrakcjami. Druga część
to wieczór, który należał do dorosłych. Organizatorzy
zagwarantowali dobrą muzykę i strawę. Tym samym
Stary Raduszec zainaugurował czas wakacyjny
i urlopowy.
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Lipiec

G

reen Festiwal on Tour – to seria filmów
i wydarzeń na 515 kilometrze rzeki. Przez
kilka dni można było spędzić czas przy seansach
o środowisku, czy przeżyć mikroprzygodę nad Odrą.

Lipiec

W

okolicach przystani rzecznej w Gostchorzu
tradycyjnie już pojawili się uczestnicy Flisu
Odrzańskiego, dla których była to jubileuszowa,
25. odsłona. Do przystani zacumował także Statek
Kultury, gdzie można było obejrzeć serie filmów,
a głównie młodzież miała okazję wziąć udział
w warsztatach z tworzenia filmu dokumentalnego.

Sierpień

P

owrotu doczekało się także Święto Karpia
w Osiecznicy. Była to czternasta odsłona tej
imprezy, podczas której można było spróbować
karpia na „tysiąc sposobów”, czy zobaczyć występy
lokalnych artystów.

Czerwiec, lipiec, sierpień

D

użo działo się w sąsiednim Dąbiu, nad jeziorem.
Liczne koncerty, spektakle i kabarety w ramach
Lubuskiego Lata Kulturalnego. Na scenie pojawił
się szereg polskich artystów, a także i goście zza
granicy. Lemon, Domagała, Maleńczuk czy Ray
Wilson – to tylko część gwiazd, które w tym roku
odwiedziły Dąbie.
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Sportowe podsumowanie lata

N

a biegową mapę Krosna Odrzańskiego i województwa
lubuskiego powróciła Krośnieńska Dziesiątka. I to od
razu na klasyczną, asfaltową trasę. Tak, jak to było w latach
ubiegłych, biegacze przybyli na trasę K10 w ostatnią niedzielę
sierpnia. 153 osoby na mecie – to tegoroczna liczba uczestników
biegu, z czego 36 to kobiety, które zmierzyły się z wymagającą
trasą przebiegającą przez Krosno Odrzańskie i Łochowice.
Jak zauważa Dyrektor OSiR Tomasz Struk, do rekordowej
frekwencji nieco zabrakło, ale mogło to być spowodowane
pandemią koronawirusa. W tym roku niemal każda impreza

sportowa ma mniejszą liczbę uczestników, niż przed jej
wybuchem. Rekordowy był jednak wynik biegu. 31 minut
i 53 sekundy – z takim czasem na mecie zameldował się Adam
Marysiak z Nowej Soli, zdecydowanie bijąc rekord trasy. Wśród
kobiet najlepsza była także reprezentantka MKST Astry Nowa
Sól – Sandra Nowak. Krośnieńska Dziesiątka to nie tylko
bieg główny, ale także biegi dla dzieci. Dziesiątka na Piątkę
to sposób na aktywne spędzenie czasu przez dzieci, które
mogą się wyszaleć na specjalnie przygotowanej dla nich trasie.

K

rośnieńska Zadycha, czyli nowy pomysł
na biegowej mapie Krosna zaliczył już drugi
etap w tym roku. Część wiosenną ukończyły 44
osoby, letnią trasę w okolicach jeziora Glibiel i Mała
Niemka – 45 osób. Widać, że zainteresowanie cyklem
nie spada. Do zaliczenia zostały jeszcze dwa etapy.
Najbliższy – jesienny zaplanowano w terminie
24 – 31 października.

S

woimi sukcesami pochwalić może
się Jeździecki Klub Sportowy
Gostchorze. Weronika Jerczyńska,
wspólnie z Karatem zajęła bardzo
wysokie piąte miejsce na swoich
pierwszych zawodach w Strzegomiu,
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podczas których rywalizowała m.in.
z tegoroczną uczestniczką Igrzysk
Olimpijskich w Tokio Joanną Pawlak,
olimpijczykiem Arturem Społowiczem,
czy wielokrotnym medalistą i członkiem
Kadry Narodowej, Mariuszem
Kleniukiem. Na tych zawodach swój
debiut we Wszechstronnym Konkursie
Konia Wierzchowego zaliczył także
brat Karata - Kuant MC, prowadzony
przez Julię Rosalską. Kika dni później
w Racocie Weronika Jerczyńska i Karat
zajęli drugie miejsce w konkursie
CNC2*. Był to dopiero drugi start tej
pary w konkursie tak wysokiej rangi.
Z dobrej strony zaprezentowała się także
Julia Rosalska na Kuancie w konkursie
CNC100, który to duet dopiero nabiera
doświadczenia we wspólnej jeździe.

F

undacja Kult już po raz drugi
zorganizowała w naszym mieście
imprezę pod nazwą Krosno Odrzańskie
Kocha Rower. Na pumptracku
w Parku Tysiąclecia swoje umiejętności
zaprezentowali rowerzyści i osoby
na hulajnogach. Uczestnicy rywalizowali
w dwóch konkurencjach. W jednej
liczyła się prędkość – były to zawody
na najszybsze pokonanie toru. Druga
to konkurs na najlepszy trick.
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Koszykarskie szaleństwo
w Krośnie Odrzańskim. Po raz ostatni

Dwa dni koszykarskiego święta w Krośnie Odrzańskim, czyli KO Streetball za nami. Czy na zawsze?
Tak zapowiadają organizatorzy. Jeżeli to prawda, ostatni turniej był spektakularny.
Najpierw wieczorny mecz gwiazd, a dzień później – główne zawody i szereg atrakcji. Konkurs wsadów,
festiwal rzutów za trzy punkty, a także spotkanie z Marcinem Gortatem!
Koszykarskiego wydarzenia na tak wielką skalę w Krośnie
Odrzańskim jeszcze nie było! To wszystko za sprawą
Stowarzyszenia Młode Krosno i miejscowych miłośników
koszykówki ulicznej. KO Streetball to impreza, która wpisała
się w historię miasta.
Tegoroczna, 13. edycja turnieju miała być ostatnią,
podsumowującą szesnaście lat koszykówki ulicznej
na krośnieńskich boiskach. Czy na pewno? Pytamy o to
organizatora, Radosława Sujaka
Dlaczego zdecydowaliście o zakończeniu turnieju?
Radosław Sujak: Osobiście mam wrażenie, że wypaliła się
pewna formuła. Można dalej to ciągnąć i z pewnością jeszcze
przez kilka lat marka sama by się obroniła. Chcielibyśmy
robić coś nowego, innego, aby nie stać się jedną z imprez,
która nie zmienia się od lat, a wymieniają się jedynie
główni bohaterowie. Mamy oczywiście pomysły, jednak
wymagałoby to sporo nakładów finansowych. Trudno
dzisiaj powiedzieć czy Gminę Krosno Odrzańskie, która
wspierała nas przez wiele lat i była głównym partnerem
stać na takie przedsięwzięcia.
Jaka jest recepta na organizację tak widowiskowej imprezy?
RS: Jednej sprawdzonej recepty zapewne nie ma. Z całą
pewnością trzeba mieć doskonały zespół ludzi. Testować
ich umiejętności i słuchać ich pomysłów. Ekipy, która robiła
KO Streetball przez te wszystkie lata nie zamieniłbym na
żadną inną. Nie ma też pieniędzy, które wynagrodziłyby
ich trud. Na pewno istotne jest podejście do imprezy. My
robiliśmy to społecznie z pasją, a nie dlatego, że musieliśmy
organizować ten turniej, bo takie są nasze zadanie przez
kogoś narzucone.
Marcin Gortat namawia do kontynuacji… Może jednak?
RS: Obecność takich osób jak Marcin Gortat czy
Kamil Chanas podziałała na nas bardzo motywująco.
Pokazaliśmy, że w małym mieście można zrobić imprezę
na poziomie ogólnopolskim nie mając wielkich środków.
Czy będzie kontynuacja? Przez wiele lat w samorządzie
nauczyłem się, że nie można nigdy mówić nigdy. Taka
na dzisiaj jest jednak nasza decyzja. Zbudowaliśmy piękną
imprezę, ale może lepiej, że u szczytu popularności
ją zakończyliśmy. Mamy wspaniałe wspomnienia, przyjaciół,
których poznaliśmy dzięki niej i to nam wystarczy.
Dwa dni święta, w trakcie którego do miasta przyjechała
śmietanka ulicznej koszykówki z całej Polski. Pierwszy dzień,
a właściwie wieczór, minął pod znakiem gwiazd. Przez szesnaście
lat trwania turnieju, Krosno Odrzańskie zgromadziło szereg
osób, które wpisały się w historię tej imprezy. To właśnie
dla nich zorganizowano All Star Game – mecz gwiazd.

Team White i Team Purple złożone z legend turnieju KO
Streetball zmierzyły się w piątkowy wieczór w niemal pełnej
hali sportowo-widowiskowej.
Mecz został poprzedzony występem rodem z parkietów NBA.
Zawodnicy pojawiali się na boisku w oparach dymu, blasku
fleszy i burzy oklasków. Wśród nich m.in. były reprezentant
Polski Kamil Chanas, 5-cio krotny mistrz świata we wsadach
Rafał „Lipek” Lipiński, czy solidni ligowcy: Jakub Der i Nikodem
Klocek. Jeszcze przed pierwszym gwizdkiem organizatorzy
minutą ciszy uczcili pamięć koszykarza Kobe Bryant’a. Później
liczyła się już tylko gra i zabawa, podczas której Team Purple
pokonał Team White 135:124. W przerwie meczu odbył się
pokaz wsadów w wykonaniu aktualnego mistrza Europy w tej
dyscyplinie Piotra „Grabo” Grabowskiego. Do tego organizatorzy
wyróżnili ośmiu koszykarzy, którzy trafili do galerii sław,
„Hall of Fame” KO Streetball. Mecz gwiazd zakończył się po
północy. Zarówno uczestnicy, organizatorzy, jak i kibice nie
mieli wiele czasu na odpoczynek, bo już w sobotni poranek
czekały kolejne atrakcje.
Wiele osób przyjechało do Krosna Odrzańskiego tylko po to,
by spotkać się z Marcinem Gortatem. Jedyny Polak, który
zagrał w finale NBA nikomu nie odmówił wspólnego zdjęcia.
Jak sam przyznał, tego rodzaju turnieje koszykówki ulicznej
to dobra promocja dyscypliny.
Zwycięstwo w konkursie
wsadów ostatecznie
padło
łupem
Piotra Grabowskiego.
Do Krosna zawitały
również inne koszykarskie
gwiazdy – wśród
nich byli m.in. Paweł
Kidoń – jedyny polski
członek popularnej
drużyny koszykarskiej
łączącej elementy sportu
i rozrywki Harlem
Globetrotters. Zwycięzcą
konkursu rzutów za trzy
punkty został zawodnik
zielonogórskiego Zastalu
Nikodem Klocek, który
dzień wcześniej, został
MVP meczu gwiazd dzięki
m.in. rzutom za trzy
punkty. Finał turnieju KO
Streetball wygrał zespół
STUDIO BUDZA.
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Dzieci i pedagodzy z Przedszkola nr 1 im. Stumilowego
Lasu mają na swoim koncie kolejny sukces. Tym razem
w ministerialnym konkursie Nowych Technologii w Edukacji.

Sukces przedszkolaków z Przedszkola nr 2 imienia Złotej
Rybki w Krośnie Odrzańskim. Grupa Ważki wzięła udział
w konkursie „Przedszkolaki też się liczą” organizowanym
przez Urząd Statystyczny w Zielonej Górze.

Wycieczka rowerowa z burmistrzem Markiem Cebulą
wylicytowana podczas tegorocznego finału Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy stała się faktem. Uczestnicy przejechali
wspólnie ponad 40 km.

Sukces oddziału wojskowego PTTK przy Klubie 5.
Kresowego batalionu saperów w 57. Centralnym Rajdzie
Turystycznym Wojska Polskiego na Orientację.

13 września doszło do poważnego wypadku na drodze z Zielonej
Góry do Krosna Odrzańskiego. Bus transportu medycznego zjechał
na lewy pas ruchu i zderzył się czołowo z autobusem zielonogórskiego
PKS-u, w którym podróżowała m.in. krośnieńska młodzież.

1436 uczniów rozpoczęło rok szkolny w gminnych placówkach
oświatowych. Rok szkolny potrwa do 24 czerwca. Życzymy,
by obfitował w same sukcesy.

Przemysław Waszkiewicz - nowy Dyrektor Zarządu Dróg
Powiatowych w Krośnie Odrzańskim. Zastąpił na tym
stanowisku Marka Langera.

Biegowe sukcesy w swojej kategorii wiekowej odnosi Krzysztof
Kincel. W lipcu zajął 3 miejsce na dystansie 45 km podczas
Dolnośląskiego Festiwalu Biegów Górskich, a we wrześniu był
2 na dystansie 72 km podczas Chojnik Karkonoski Festiwal Biegowy .

