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Przeżyjmy to jeszcze raz 
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 Szanowni Państwo, 

Krosno Odrzańskie po raz kolejny najlepsze w województwie 
lubuskim. To nie żart. To wynik rankingu przygotowanego 
przez Rzeczpospolitą, a jego podważyć się nie da. Rangę 
konkursu gwarantuje osoba przewodniczącego komisji kon-
kursowej, prof. Jerzego Buzka – byłego Przewodniczącego 
Parlamentu Europejskiego, Premiera RP. O ile w wielu kon-
kursach, w których udział dla samorządów jest płatny można 
mieć wątpliwości co do obiektywizmu oceniających, o tyle 
tutaj nie ma mowy o „kupowaniu wyników”. Rankingu tego 
prestiżowego dziennika nikt nie „sponsoruje”, a statuetki przy-
znawane są po rzetelnej analizie konkretnych danych. Stąd 
wysokie, bo 25. miejsce Krosna Odrzańskiego w Polsce i pierw-
sze w województwie należy traktować jako wielki sukces. 
Jednym z elementów oceny był potencjał gminy, na który 
składa się wiele czynników. Inwestycje gminne, pozyski-
wanie pieniędzy z zewnątrz, nowoczesna oświata, przy 
jednoczesnym dbaniu o przysłowiowe „coś dla ducha”   

– to wszystko sprawia, że w gminie żyje się coraz lepiej. Wiele 
osób w tym momencie wyrazi swoje oburzenie – wierzcie 
mi Państwo, „wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma”. Cudze 
chwalimy, swego nie znamy. Co prawda, do bogactwa np. 
gminy Kleszczów (najbogatsza gmina w Polsce, gdzie funk-
cjonuje kopalnia węgla brunatnego Bełchatów) jeszcze nam 
daleko, ale pozostawiamy w tyle porównywalne samorzą-
dy województwa lubuskiego. Jest dobrze, ale oczywiście 
chcemy, by było jeszcze lepiej. I tego oczekujemy od osób, 
które decydują o przyszłości Krosna Odrzańskiego. Gmina 
w ciągu ostatnich czterech lat wyszła na prostą. Ba! Pro-
wadzi nawet szereg inwestycji i ma plany na kolejne. Tak 
trzymać! 25. miejsce w kraju w rankingu Rzeczpospolitej 
zostawia jeszcze pole do popisu. W Lubuskiem Gmina jest 
najlepsza. Czekamy na jeszcze lepszą pozycję w Polsce.
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Krośnieńscy policjanci nagrodzeni
W piątek 25 lipca w Zamku Piastowskim odbyły się uroczy-
ste obchody Święta Policji zorganizowane w związku z 95. 
rocznicą powołania Policji Państwowej. 
Spotkanie stanowiło także doskonałą okazję do nagrodzenia 
krośnieńskich funkcjonariuszy za ich dotychczasową służbę, 
która niejednokrotnie wymaga wielu poświęceń. W swoim wy-
stąpieniu podkreślił to insp. Mirosław Kruszelnicki, Komendant 
Powiatowy Policji w Krośnie Odrzańskim, dziękując zarazem 
wszystkim podwładnym. Komendant zaznaczył również, że 
największą nagrodą za wykonywaną pracę jest coraz większe 
zaufanie społeczne. Także lokalni samorządowcy docenili 

służbę krośnieńskich funkcjonariuszy, przypominając zara-
zem, że czynione są starania, aby w przyszłości mogli pełnić 
swoje obowiązki w nowym budynku. Burmistrz Marek Cebula 
stale monitoruje sytuację. Staramy się wspólnymi siłami, 
aby pozyskać dodatkowe środki finansowe – komentował 
Mirosław Kruszelnicki. Warto także dodać, że wyniki krośnień-
skiej jednostki z roku na rok są coraz wyższe. Podkreślił to m.in. 
Grzegorz Garczyński, zastępca burmistrza Krosna Odrzańskiego, 
który dziękował i gratulował tego dnia wszystkim funkcjonariu-
szom. Krośnieńscy policjanci zostali uhonorowani awansami 
zawodowymi, odznaczeniami oraz nagrodami finansowymi. 

Tegoroczne Święto Policji wiązało się z awansami i odznaczeniami, nie zapomniano też o podziękowaniach za ciężką pracę.
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Absolutorium czwarty rok z rzędu
Takiego wyniku nie powstydziłby się żaden 
burmistrz. Czwarty rok urzędowania i czwarte 
absolutorium. Marek Cebula, burmistrz Kro-
sna Odrzańskiego podczas absolutoryjnej sesji 
Rady Miejskiej uzyskał akceptację radnych.

Udzielenie absolutorium oznacza stwierdzenie 
prawidłowości działania finansowego organu 
wykonawczego (w tym przypadku burmistrza) 
w określonym przedziale czasowym. Już wcze-
śniej Regionalna Izba Obrachunkowa stwierdziła, 
że budżet 2013 roku został zrealizowany prawi-
dłowo. Z oceny można nawet wyciągnąć wnioski, 
że wykonanie było wzorcowe. Dochody zostały 
bowiem zrealizowane w stopniu większym 
niż planowano. Dokładnie stanowiły ponad 
101% założonych środków. Konieczność cią-
głego oglądania każdej złotówki z dwóch 
stron znalazła odzwierciedlenie w wydatkach. Te zostały 
ograniczone do niespełna 94 %. RIO stwierdziła, że gmina 
zamknęła rok budżetowy nadwyżką dochodów nad wydat-
kami w wysokości ponad 5,5 miliona złotych. Tym samym 
Skład Orzekający RIO zaopiniował sprawozdanie z wykonania 
budżetu, nie wniósł żadnych zastrzeżeń i potwierdził, że wszystko 
odbyło się zgodnie z prawem.  Dług Gminy na koniec 2013 roku 
kształtował się na poziomie 19,2 mln złotych i było to prawie 35 
% pozyskanych dochodów. Przypomnijmy, że jeszcze w 2011 
roku gmina znajdowała się na granicy dopuszczalnego 60 % 
limitu. - Spłata długów jest wielkim sukcesem w tej kadencji – 
podkreśla Marek Cebula. - Dzisiaj jesteśmy już samorządem, 
którego zadłużenie kształtuje się na bezpiecznym poziomie. 
I rzeczywiście – racjonalne gospodarowanie i zastosowane 
rozwiązania wyciągnęły gminę z długów. 

Kolejne lata zostały tak zaplanowane, by wychodzenie na prostą 
było dwutorowe. Z jednej strony nadal trzeba spłacać długi, 
z drugiej stawiać na rozwój gminy. Zaciskanie pasa musi zostać 
zrównoważone inwestycjami. 
- Otrzymanie absolutorium przez burmistrza Marka Cebulę 
oceniam bardzo pozytywnie – mówi Radosław Sujak, Prze-
wodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady 
Miejskiej. - Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane 
rzetelnie, a wynik finansowy mówi sam za siebie. Zrealizowa-
liśmy sporo inwestycji, mimo, iż był to kolejny rok wyciągania 
Krosna Odrzańskiego z długów. Warto przypomnieć, że spła-
ciliśmy kolejne miliony z zaciągniętych kredytów. Pozytywną 
informację jest również fakt, że budżet zamknął się nadwyżką, 
za co wielkie podziękowania należą się Pani Skarbnik Ilonie 
Ogibie – dodaje Sujak.

Relacja wydatków i dochodów

Absolutorium dla burmistrza Marka Cebuli dowodem uznania za prowadzoną politykę finansową gminy.
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Gmina pierwsza w Lubuskiem
Ogromny sukces Krosna Odrzańskiego. W prestiżowym Ran-
kingu Samorządów Rzeczpospolitej nasza Gmina znalazła 
się na 25 miejscu w Polsce, będąc jednocześnie najlepszą 
w województwie lubuskim. Wśród miast na prawach powiatu 
20 miejsce zajęła Zielona Góra a 39 Gorzów Wielkopolski.

To nasz wspólny, ogromny sukces – komentował triumf na 
gorąco burmistrz Krosna Odrzańskiego, Marek Cebula. To dla 
niego wskazówka, że gmina idzie w dobrym kierunku.
Ranking był przeprowadzony w dwóch etapach. W pierwszej 
kolejności wybrano miasta i gminy, które w najlepszy sposób 
zarządzały swoimi finansami w latach 2010 – 2013 i jednocześnie 
najwięcej w tym czasie inwestowały. W dalszej części porównano 
parametry, takie jak dynamika wzrostu wydatków majątkowych, 
wydatków na administrację, dochodów, wartość środków unij-
nych, nadwyżkę operacyjną, indywidualny wskaźnik zadłużenia, 
ochronę środowiska oraz transport i łączność. 
Do kolejnego etapu zakwalifikowano 564 samorządy, w tym 250 
gmin miejskich i miejsko - wiejskich. W drugiej części konkursu 
brano pod uwagę dane dostarczone przez samorządy, które in-
formowały m.in. o stopie bezrobocia, nakładach na gospodarkę 
mieszkaniową, ale też o wynikach testu szóstoklasistów oraz 
gimnazjalistów, czy liczbie nowych podmiotów gospodarczych 
działających na terenie gminy.
W pierwszej setce w kategorii gmin miejskich i miejsko-wiejskich 
znalazł się jeszcze Babimost, Szprotawa, Lubsko i Kargowa.
To spory wyczyn jeżeli chodzi o miejsce Krosna Odrzańskiego 

 – gratuluje Sebastian Ciemnoczołowski, burmistrz Kargowej 
i przyznaje, że jest to bardzo wiarygodny ranking, ponieważ nie 
jest on opłacany przez samorządy, a do tego sporządzany jest 
przez najlepszych ekspertów. Przewodniczącym kapituły jest 
bowiem prof. Jerzy Buzek. 
Tomasz Miechowicz, Przewodniczący Rady Miejskiej także 
traktuje wysokie miejsce jako sukces i dobrą ocenę tego, co 
dzieje się w gminie. Jednocześnie zaznacza, że tak wysoka 
lokata cieszy tym bardziej, że wciąż jeszcze odczuwamy kryzys 
gospodarczy, a w samorządzie mamy trudny czas ze względu 
na zadłużenie. 
Prof. Jerzy Buzek, w specjalnym wywiadzie przyznaje, że sytuacja 
finansów publicznych jest napięta i w tej sytuacji samorządy 
muszą postawić na lokalną i regionalną przedsiębiorczość. Marek 
Cebula podkreśla, że w takich realiach bardzo ważne jest także 
wykorzystanie środków unijnych. - To dla nas wielkie wyzwanie, 
któremu staramy się podołać – dodaje burmistrz. 
Środki unijne to jeden z filarów finansowania inwestycji i pro-
jektów realizowanych w Krośnie Odrzańskim. W sumie, w ciągu 
ostatnich trzech lat krośnieński samorząd zrealizował i nadal 
realizuje kilkanaście zadań dofinansowanych z zewnętrz łączną 
kwotę blisko 44 mln. zł, a pula ta wciąż rośnie. – Bez sprawnego 
pozyskiwania tych pieniędzy nie moglibyśmy sobie pozwolić 
na zbyt wiele – podkreśla burmistrz Marek Cebula i dodaje, że 
skuteczność w sięganiu po fundusze unijne nie pozostała bez 
wpływu na miejsce Krosna Odrzańskiego w rankingu.

Dziesiąty ranking „Rzeczpospolitej” przysniósł naszej gminie rewelacyjny wynik.
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Remont od dawna oczekiwany
Po wielu latach przymiarek, w tej kadencji samorządu udało 
się znaleźć rozwiązanie problemu, który wielu osobom spędzał 
sen z powiek. Miejskie targowisko w Krośnie Odrzańskim, 
które pod względem estetyki i funkcjonalności było w bardzo 
złym stanie, doczekało się remontu. 

Jak zauważają sami handlujący, wąskie przejścia oraz rdzewiejące 
boksy nie zachęcały do zakupów. A to jedynie kropla w morzu 
potrzeb. Teraz nareszcie się to zmieni, a targowisko przechodzi 
długo wyczekiwaną modernizację. 

W lipcu doszło do podpisania umowy, na mocy której ruszyła 
kompleksowa przebudowa. – Krośnieńskie targowisko czekało 
na remont już kilkanaście lat. Od 2006 roku były prowadzone 

rozmowy dotyczące jego przyszłości – wyjaśnia Grzegorz 
Garczyński, zastępca burmistrza Krosna Odrzańskiego. – 
Przez ostatnie półtora roku trwały konsultacje związane 
z remontem. Teraz możemy potwierdzić, że modernizacja 
targowiska staje się faktem - dodaje.
W ramach przebudowy przewidziano m.in. wykonanie zespołów 
boksów handlowych w liczbie 47 sztuk, toalet ogólnodostępnych, 
nowego zadaszenia, ozdobnego muru, a także zatoki parkin-
gowej. To jednak tylko niektóre zmiany, jakie już wkrótce ujrzą 
światło dzienne. Handlujący zgodnie twierdzą, że modernizacja 

jest niezbędna. Mają także nadzieję, że pozwoli ona przyciągnąć 
większą liczbę klientów, także tych młodszych. Przebudowa 
targowiska potrwa do 31 października br.

Komunikat
Już wkrótce zacznie obwiązywać nowa organizacja ruchu w rejo-
nie ulicy Parkowej, która, w związku z pracami nad powstaniem 
kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wodociągu i łącznika 
z ul. Srebrna Góra, a także modernizacją targowiska, stanie się 
w wielkim placem budowy. Zmiana polegała będzie na zakazie 
skrętu w ul. Parkową z Drogi Krajowej nr 29 (ul. Poznańska) 
z wyłączeniem pomiędzy godz. 7:15 a 7:45 pracowników wjeż-
dżających jednym ciągiem na parking przed Urzędem Miasta, 
który nie będzie objęty robotami, a także w godz. 15:30-15:45, 

kiedy to zaplanowano wyjazd z parkingu. Takie rozwiązanie ma na celu uniknięcie blokady miejsc par-
kingowych przyległych do pobliskich sklepów oraz aptek, tak, by mieszkańcy, mimo remontu, mieli 
swobodny dostęp do tych punktów. W pozostałych godzinach przejazd zostanie zamknięty. Zakaz skrętu  
w ul. Parkową nie będzie dotyczył samochodów dostarczających towar dla handlujących na targowi-
sku miejskim oraz w budynku nr 2, a także oznakowanych pojazdów obsługujących budowę. Wyjazd  
z ul. Parkowej będzie możliwy jedynie w kierunku na Zieloną Górę aby uniknąć blokowania  
ul. Poznańskiej.

Przebudowa miejskiego targowiska niewątpliwie wpłynie na poprawę estetyki miasta.



7

MOST - KROŚNIEŃSKI INFORMATOR SAMORZĄDOWY

Szklarka Radnicka ma nową świetlicę
Radość, wzruszenie i nadzie-
ja na aktywną działalność 
w najbliższej przyszłości – tak 
w skrócie można opisać reak-
cje mieszkańców Szklarki Rad-
nickiej podczas uroczystego 
przekazania świetlcy wiejskiej, 
do użytku.
Na początku lipca sołtys Marta 
Małysz odebrała z rąk burmistrza 
Krosna Odrzańskiego Marka Ce-
buli symboliczny klucz do nowe-
go budynku. Wszyscy są zgodni 
– świetlica w Szklarce Radnickiej 
to bardzo ważna i potrzebna in-
westycja, w której skoncentruje 
się działalność miejscowej spo-
łeczności. 
- Mieszkańcy Szklarki Radnickiej 
są bardzo aktywni, udowodnił to 
m.in. ubiegłoroczny Transgra-
niczny Dzień Plonów, który do 
dzisiaj bardzo dobrze wspomi-
namy – mówił podczas uroczystego otwarcia obiektu burmistrz 
Marek Cebula. Przypomnijmy, budowa świetlicy ruszyła pod 
koniec października 2013 roku zgodnie z obietnicą daną 
mieszkańcom przez włodarzy Krosna Odrzańskiego. Po 
zaledwie ośmiu miesiącach obiekt został otwarty. – Bardzo 
się cieszymy, tym bardziej, że budowa przebiegała niezwykle 
szybko i sprawnie. W końcu doczekaliśmy się własnej świetlicy 
– podkreślała sołtys Marta Małysz. Z podobnym entuzjazmem 
wypowiadali się także mieszkańcy Szklarki Radnickiej. Uroczy-
stemu otwarciu towarzyszył festyn, podczas którego nie zabrakło 

m.in. występów artystycznych młodzieży. Zarówno oni, jak i nieco 
starsi mieszkańcy już od września będą mogli rozwijać swoją 
aktywność w nowej świetlicy. Właśnie wtedy obiekt zostanie 
oficjalnie oddany do użytku. 
Budynek liczy prawie 160 metrów kwadratowych. Główna sala 
ma 91 metrów, do tego kuchnia, zaplecze kuchenne, toalety 
(również przystosowane dla osób niepełnosprawnych) i szatnia 
dla personelu. Koszt inwestycji wyniósł ok. 500 tys. zł. Znacz-
na część tej sumy została pozyskana ze środków unijnych.

Zeszłoroczna obietnica spełniona. Świetlica w Szklarce Radnickiej służy już mieszkańcom.

Burmistrz Marek Cebula przekazał symboliczny klucz Pani Sołtys Marcie Małysz.
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W cztery lata do Cyfrowych Szkół
Ostatnie lata to dynamiczny rozwój krośnieńskiej, oświatowej 
infrastruktury. Nowe boiska, bieżnia, wykonane remonty, 
ogromna inwestycja ciepłownicza i realizacja programu 
„Laptop dla każdego ucznia” mówią same za siebie. Ale to 
nie wszystko. Ten rok przynosi kolejne udogodnienia zarówno 
dla uczniów jak i dla rodziców. 
Ale przypomnijmy. W 2011 roku rozpoczął się projekt pod hasłem 
„ Najnowocześniejsza szkoła w województwie”. W Szkole Pod-
stawowej nr 2 każda klasa została wyposażona w laptopa, ekran 
i projektor multimedialny oraz zakupione zostały 24 laptopy do 
pracowni multimedialnej. Lata 2012-2013 to czas realizacji 
projektu e-Inclusion znanego bardziej pod hasłem „Laptop 
dla każdego ucznia”. Zakupiono wówczas blisko pół tysiąca 
komputerów, które trafiły zarówno do wszystkich szkół w gmi-
nie , jak i do najbardziej potrzebujących rodzin. Teraz każdy 
uczeń pracuje przy swoim laptopie – mówi Grzegorz Garczyński, 
zastępca burmistrza Krosna Odrzańskiego. W każdej szkole jest  
Internet bezprzewodowy – dodaje. Subwencja oświatowa, czyli 
pieniądze jakie otrzymuje gmina z budżetu państwa pokrywa 
zaledwie w połowie wydatki jakie trzeba ponieść na oświatę 
mówi Barbara Groncik, Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury 
i Sportu Urzędu Miasta. Pozostałe środki pochodzą z budżetu 
gminy i pozyskanych funduszy unijnych. 
Nowoczesna oświata w całej gminie to jeden z moich celów, 
który konsekwentnie realizuję – podkreśla Marek Cebula, 
burmistrz Krosna Odrzańskiego, zaznaczając, że każde tego 
typu działanie to inwestycja w młodzież. A tych w ostatnich 
miesiącach nie brakuje. W Gimnazjum, w Szkołach Podstawo-
wych nr 2 i nr 3 za kwotę blisko 80 tys. zł powstaje infrastruktura 
światłowodowa, dzięki czemu bardzo szybki Internet będzie do-
stępny w każdej klasie. Nie zapominamy także o udogodnieniach 
dla rodziców – mówi Marek Cebula. W każdej szkole gminnej, 
od 1 września wystartuje dziennik elektroniczny firmy LIBRUS, 
dzięki któremu dostęp do informacji o postępach w nauce bę-
dzie zdecydowanie łatwiejszy, co ograniczy także biurokrację. 
Dodatkowo, w każdej szkole dyrektorzy pracować będą na no-
wym oprogramowaniu „e-sekretariat”, czyli tzw. Elektronicznym 
Sekretariacie. W ciągu ostatnich lat szkoły w gminie Krosno 
Odrzańskie wjechały na „nowe tory”. Nowoczesne techno-
logie zagościły na stałe w salach lekcyjnych, dzięki czemu 
dzieci i młodzież zapoznają się z nowinkami dostępnymi 
do tej pory tylko w szkołach wielkomiejskich. By rozwijać 
zainteresowania uczniów pod różnym kątem w szkołach nadal 
prowadzone będą zajęcia z przedsiębiorczości, a w przedszkolach 
bezpłatne zajęcia z rytmiki. 
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Turystyka czy gospodarka? Co najlepsze dla Krosna?
„Krosno Odrzańskie po-
winno rozwijać się w kie-
runku turystyki, a nie 
gospodarki” - tak brzmia-
ła teza, będąca punktem 
wyjścia do debaty oks-
fordzkiej przeprowadzo-
nej na dziedzińcu Zamku 
Piastowskiego. 
Po przeciwnych stronach 
stanęli lokalni działacze kul-
turalni oraz przedstawiciele 
szeroko rozumianego bizne-
su. Podsumowanie debaty, 
która odbyła się na Zamku 
Piastowskim jest niezwykle 
istotne z punktu widzenia 
kierunków, w jakich powi-
nien iść krośnieński samo-
rząd. Debata oksfordzka 
to nie tylko dyskusja, to 
także wypracowywanie 
wniosków. 
Jakie są jej reguły? To niekonwencjonalny sposób prowadzenia 
dyskusji, w której wypowiadają się dwie strony - zwolennicy tezy 
i jej przeciwnicy. Przywoływane przez poszczególnych mów-
ców argumenty mają przekonać publiczność i jury do swojego 
stanowiska. Debata koncentruje się wokół ustalonej tezy. O jej 
rozstrzygnięciu, a tym samym zwycięstwie jednej ze stron de-

cyduje zgromadzona publiczność podczas głosowania. Istnieje 
także możliwość zgłaszania pytań w wyznaczonym czasie oraz 
w trakcie wypowiedzi. 
Podczas debaty w Centrum Artystyczno Kulturalnym „Zamek” 
okazało się, że zadanie jest utrudnione. Obie strony jednogłośnie 
podkreślały, że postawiona teza wydaje się nieco kłopotliwa, 
bowiem z praktycznego punktu widzenia nie sposób oddzie-

lić turystykę od gospodarki – obie sfery są od siebie zależne. 
W swoich wypowiedziach poszczególni mówcy zaznaczali, że 
jedno nie może sprawnie funkcjonować bez drugiego.
Należy podkreślić, że burmistrz Krosna Odrzańskiego wielo-
krotnie mówił o tym, że rozwój gospodarczy nie jest możliwy 
bez „pomocy” innych elementów związanych z życiem gmi-

ny. By następował wzrost 
gospodarczy - niezwykle 
istotny jest rozwój w in-
nych dziedzinach. Chodzi 
m. in. o warunki do rekre-
acji czy uprawiania sportu.   
A z drugiej strony turystyka 
stymuluje rozwój transpor-
tu, rolnictwa, kultury i dalej 
przez przemysł spożywczy 
po sektor hotelarski i usłu-
gowy. Na każdy z tych ele-
mentów można spoglądać 
z wielu stron. Po zebraniu 
wszystkich argumentów 
oraz wypowiedziach osób 
z publiczności, przeprowa-
dzono głosowanie. Choć 
ostateczny wynik był re-
misowy (po 10 głosów na 
każdą ze stron), to jednak 
grupa podważająca teza 
symbolicznie zwyciężyła. 
Rozstrzygająca była bowiem 

liczba osób, które udało się przekonać do swoich argumentów 
względem głosowania przeprowadzonego przed dyskusją. 
Debata oksfordzka przeprowadzona w CAK „Zamek” odbyła 
się w ramach projektu PAKT.com.org, będącego wspólnym 
pomysłem Fundacji na rzecz Collegium Polonicum i Gminy 
Krosno Odrzańskie.
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Rybobranie hitem długiego, czerwcowego weekendu

Rybobranie okazało się magnesem, który przyciągnął do 
naszego miasta tysiące gości. To sygnał, który 
zwiastuje, że już wkrótce Święto Krosna 
Odrzańskiego może stać s i ę  j e d n ą 
z najlepszych imprez ple- n e r o w y c h 
województwa lubuskie- go. Chodzi 
przede wszystkim o nową markę i ja-
kość, czyli aspekty, które będą wizy-
tówką miasta i gminy. 

Przed inauguracją 
finałowej części 
imprezy nawet 
najwięksi opty-
m iści  n ie 
spodzie-
wali się 
t a k i c h 
tłumów. 
Podczas 
finału Ry-
b o -
bra-
n i a 

w krośnieńskim porcie bawiło się tysiące osób. Nawet przelot-
ne opady deszczu nie pokrzyżowały planów. Wydarzenie było 
także jednym z głównych tematów poruszanych w lokalnych 
mediach. Radio Zachód pierwszego dnia, a Telewizja Polska 
drugiego na żywo relacjonowały wydarzenia z Krosna Odrzań-
skiego. A było o czym opowiadać. Najpierw Jamal rozgrzał do 
czerwoności młodzieżową publiczność, a później KOMBII zagrało 
swoje największe przeboje. Drugi dzień, mimo, że chwilami 
deszczowy, przysporzył także wielu emocji. Mistrzem ceremonii 
był wówczas Robert Makłowicz. Pokazy kulinarne, gotowanie 
ryb, konkurs na najlepszą potrawę rybną, rejsy Zefirem z de-
gustacją win to tylko niektóre atrakcje, którym przewodził ten 
popularny znawca kuchni. Zwieńczeniem sobotniej zabawy był 
koncert Elektrycznych Gitar. Jeszcze długo po tym występie dało 

się słyszeć słowa „Jestem z Krosna” nucone w rytm jednego 
z hitów zespołu Jakuba Sienkiewicza. Trzeci dzień upłynął 

pod znakiem atrakcji familijnych, jednak główną atrakcją 
był finał loterii „Autogranie na Rybobranie”. Losowanie 
nagród w wielkiej rybobraniowej loterii przyciągnęło do 
portu kilkaset osób, niecierpliwie wyczekujących kulminacji 

trwającej ponad miesiąc zabawy. Tego dnia nie 
mówiło się o niczym innym, jak tylko o głównej 
wygranej, a czekający na zwycięzcę 

nowy 
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model Opla Corsy podgrzewał atmosfe-
rę. Pięciodrzwiowy samochód w bardzo 
dobrze wyposażonej wersji (m.in. klima-

tyzacja, elektryczne szyby, odtwarzacz 
mp3) kosztował prawie 40 tysięcy złotych, 

suma ta została jednak pokryta z zakupionych losów. Oprócz 
Opla Corsy można było także wygrać nagrody dodatkowe. Już 
pierwsze losowanie wyłoniło szczęśliwego zdobywcę tabletu. 
By otrzymać nagrodę musiał pójść do samochodu po dowód 
tożsamości i kartkę pocztową z kuponu. Kolejne losowania były 
coraz bardziej emocjonujące. Finał loterii miał scenariusz jak 
z horroru. Pierwszy wylosowany kupon okazał się prawidłowy, 
odczytano imię oraz nazwisko… I jest. Wśród publiczności znaj-
duje się wyczytana osoba. Niestety, nagroda nie mogła zostać 
wydana. Przewodniczący Komisji Nadzoru ogłosił, że losowanie 
musi się odbyć jeszcze raz ponieważ, zgodnie z regulaminem, 
trzeba okazać dowód tożsamości, którego wyczytana osoba nie 
miała. Losowanie powtórzono. Tym razem trzeba było wykonać 
telefon do osoby, której kupon wyciągnęła „sierotka”. Anna 
Dylewicz odebrała telefon, a gdy burmistrz Cebula gratulował 
wygranej, nie mogła zebrać myśli. W głosie pani Anny słychać 
było, najpierw niedowierzanie, a potem ogromne wzruszenie. 
Jak się okazało, nigdy niczego nie wygrała, a kupiła tylko jeden 
kupon. Jej marzenie o wygraniu auta za 10 zł spełniło się. Loteria 
będzie stałym punktem podczas kolejnych edycji Rybobrania. 
Jaką nagrodę przygotowano za rok? Dowiemy się już wkrótce.  
Rybobranie 2014 okazało się strzałem w dziesiątkę. Świadczy 
o tym nie tylko frekwencja, ale także uznanie włodarzy lubuskich 

miejscowości. Nowa marka, nowa jakość, a przede 
wszystkim idea stworzenia wspólnego wydarzenia 
razem z mieszkańcami Krosna Odrzańskiego oraz 
całej gminy. To musiało się udać. Już teraz podjęto 
działania, które uczynią kolejną edycję Rybobrania 
jeszcze lepszą. Pozostało zatem odliczać dni to 
ponownego spotkania nad Odrą.    

Sponsorami imprezy byli: PGE Gubin S.A., Ho-
manit Sp. z o.o., Bank Spółdzielczy w Krośnie 
Odrzańskim, Bank BGŻ S.A., Fabryka Maszyn 
i Urządzeń Gastronomicznych KROMET Sp. 
z o.o., Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe 
„TERCET” Kazimierczak Dorota, Krośnieńsko – 
Gubińska Grupa Rybacka, Nadleśnictwo Krosno, 
Nadleśnictwo Bytnica, Nadleśnictwo Brzózka, 
Piekarnia – Cukiernia „Nowa” Rajmunda Dra-
twy, Zakład Cukierniczo – Piekarniczy „Stenia”, 
Restauracja „Kuźnia Smaku”, Hotel „Odra”.
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Gdy trzy lata temu światło dzienne ujrzała katastrofalna 
sytuacja finansowa gminy, nawet najwięksi optymiści nie 
spodziewali się, że w zaledwie trzydzieści kilka miesięcy 
uda się wyjść na prostą. A jednak. Tylu inwestycji Krosno 
Odrzańskie dawno nie widziało. 

Cała gmina staje się pomału placem „budowy”. Trwa realizacja 
największego projektu, na który pozyskano grube miliony dofi-
nansowania. Mowa o kanalizacji, ale to nie wszystko. Udało się 
– mówi Marek Cebula, burmistrz Krosna Odrzańskiego i jednym 
tchem wymienia inwestycje zaplanowane do realizacji w tym 
roku. Budowa dróg na osiedlu Chrobry II (ul. Łokietka, Odno-
wiciela, Jagiełły), budowa drogi przejazdowej ul. Parkowa 
– Srebrna Góra  dzięki czemu będzie łatwiejsza komunikacja 
na ul. Parkowej, lepszy dostęp do usług zdrowotnych, targo-
wiska i przedszkola,  przebudowa dróg na osiedlu Kopernika 
od bloków nr 1 do 13. Kolejne ulice są w harmonogramie 
prac. W tym Kazimierza Wielkiego oraz Bolesława Śmiałe-
go. Wszystko po kolei – mówi burmistrz. Znamy potrzeby 
mieszkańców i będziemy je realizować - dodaje. 
Z badań opinii społecznej wynika, że mieszkańcy miast i mia-
steczek najczęściej zwracają uwagę na niedogodności związane 
właśnie z komunikacją i przemieszczaniem się. Dlatego na re-
monty dróg i chodników przeznaczono duże środki finansowe. 
Budowa chodnika od obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji 
do Bulwaru św. Jana Pawła II, budowa drogi oraz kanalizacji 
rozdzielczej na ul. Mickiewicza były po prostu konieczne 
– mówi dalej burmistrz. Podobnie jak i budowa chodnika 
w Czetowicach, w Wężyskach, a także utwardzenie drogi we 
wsi Łochowice. W ramach budżetu obywatelskiego zrobione 
zostanie także oświetlenie ścieżki rowerowej między Krosnem 
Odrzańskim a Łochowicami. Ale to nie wszystko. Rozpoczęły się 
także długo oczekiwane prace na targowisku miejskim. Realizacja 
tej inwestycji nie tylko poprawi warunki pracy handlujących, 
ale także zdecydowanie poprawi estetykę w centrum miasta.
Rodziców dzieci uczęszczających do  Szkoły Podstawowej nr 
2 ucieszy fakt wymiany i przebudowy na terenie placówki 
kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz remont sali sportowej. 
To nie koniec inwestycji w infrastrukturę szkolną i przedszkol-
ną – dodaje Grzegorz Garczyński, zastępca burmistrza odpo-
wiedzialny m. in. za oświatę. Modernizacje dachu Przedszkola 
w Starym Raduszcu oraz  parkingu przy Szkole Podstawowej nr 
3 zostaną zakończone w sierpniu. Do końca września wykonamy 
termomodernizację  budynku świetlicy wiejskiej w Osiecznicy 
– dodaje zastępca burmistrza.
Marek Cebula zaznacza, że potrzeb w gminie jest wiele i nie 
wszystkie są możliwe do realizacji w ciągu jednej kadencji. Będą 
wykonywane sukcesywnie, w ciągu najbliższych lat.

Gmina Krosno Odrzańskie w budowie
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W sobotę 23 sierpnia w miejscowości Stary Raduszec odbyły 
się Dożynki Gminne. Wydarzenie zostało zrealizowane w ra-
mach projektu „Zwyczaje Dożynkowe Pogranicza Polsko-
-Niemieckiego”. 

Zgodnie ze słowiańską tradycją dożynki były obchodzone w okre-
sie równonocy jesiennej, czyli 23 września. Współcześnie odstę-
puje się od tej reguły, jednak wciąż można zauważyć odniesienia 
do ludowych korzeni święta. Nie inaczej było w gminie Krosno 
Odrzańskie, bowiem tegoroczne Dożynki Gminne odbyły się 
dokładnie miesiąc przed tradycyjną datą celebracji ukończenia 
żniw. Tym razem gospodarzem święta plonów było sołectwo 
Stary Raduszec. W ten sposób podtrzymano tradycję podziału 
organizacji imprezy na miejscowości po obu stronach Odry. 
Uroczystości zainaugurowała polowa msza święta, odprawiona 
przez proboszcza Andrzeja Cieślaka przy koncelebrze księdza 
proboszcza kanonika Zbigniewa Samociaka w podzięce za 
tegoroczne plony. Oprawę muzyczną zapewniła Orkiestra Dęta 
OSP Czarnowo. Następnie przez wieś przemaszerował tradycyjny 
korowód z wieńcami dożynkowymi. 
Burmistrz Marek Cebula, podczas przemówienia do mieszkań-
ców zaznaczył, że będzie podejmował działania zmierzające do 
wybudowania w Starym Raduszcu nowej świetlicy wiejskiej, 
na wzór tej, która powstała w Szklarce Radnickiej.
W trakcie dożynek nie zabrakło także ceremoniału, podczas któ-
rego starostowie oraz włodarze gminy przełamali się chlebem. 

Sołtys Starego Raduszca, Krystyna Janikowska, oraz burmistrz 
Krosna Odrzańskiego Marek Cebula podkreślali ogromny wkład 
mieszkańców w organizację tegorocznego święta plonów. 
– To dzięki nim możemy wspólnie świętować w tak pięknej 

scenerii – zaznaczył burmistrz. Entuzjazm towarzyszył także 
przedstawicielom miasta partnerskiego Schwarzheide. Zgod-
nie z hasłem wydarzenia mogli bowiem poznać dożynkowe 
zwyczaje od wieków kultywowane przez polskich rolników. 

Jedną z głównych atrakcji Dożynek Gminnych był konkurs na 
najpiękniejsze kosze i wieńce. Nie zabrakło także wspólnej za-
bawy przy muzyce. Projekt był współfinansowany ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Woje-
wództwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013, Fundusz Małych 
Projektów i Projekty Sieciowe Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr” 
oraz z budżetu państwa. Wydarzenie zorganizowały Centrum 
Artystyczno-Kulturalne „Zamek”, Ośrodek Sportu i Rekreacji, 
gmina Krosno Odrzańskie oraz Sołtys i Rada Sołecka wsi Stary 
Raduszec, a także Stowrzyszenie „Raduszczanka”.

„Mieszkańcy spisali się na medal”. 
Dożynki Gminne w Starym Raduszcu

Wyniki konkursu na najpiękniejszy wieniec 
i kosz dożynkowy Gminy Krosno Odrzańskie:

 » w kategorii „tradycyjny wieniec dożynkowy”  
pierwsze miejsce zajęło sołectwo Nowy Raduszec,

 » w kategorii „współczesny wieniec dożynkowy”  
pierwsze miejsce zajęło Koło Gospodyń Wiejskich w Go-
stchorzu,

 » w kategorii „kosz dożynkowy” pierwsze miejsce ex aequo 
zajęły sołectwa Nowy Raduszec oraz Sarbia.

GRATULUJEMY
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Rycerze opanują krośnieński zamek
W Centrum Artystyczno-Kulturalnym „Zamek” w Krośnie 
Odrzańskim trwają przygotowania do Turnieju Rycerskiego 
o Pierścień Księżnej Jadwigi Śląskiej, który odbędzie się 
w dniach 13-14 września, impreza ta na stałe wpisała się 
w kalendarz kulturalny Gminy Krosno Odrzańskie, a w tym 
roku odbędzie się jej jubileuszowa – piąta edycja.

Z roku na rok, turniej cieszy się coraz większą popularnością. 
Dziedziniec zamku jest zbyt mały, aby zrealizować na nim tak 
duże przedsięwzięcie. Dlatego organizatorzy podjęli decyzję, 
że odbędzie się on na ogrodach zamkowych. To będzie jedyna 
okazja, aby móc zwiedzić zamek od strony ruin.
Program turnieju obfitował będzie w wiele atrakcji.  Do Krosna 
Odrzańskiego zjadą zaprzyjaźnione bractwa rycerskie, które 
wezmą udział w pokazach, turnieju bojowym i łuczniczym czy 
inscenizacji zdobywania zamku.
Zostanie zbudowana także wioska rycerska, w której będzie 
można wziąć udział w grach plebejskich czy spróbować swoich 

sił w dawnym rzemiośle. W tych dniach odbędą się również 
Transgraniczne warsztaty „Sztuka dawna – też dziś” współfinan-
sowane ze środków Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej. 
Zostaną zorganizowane zajęcia taneczne przy muzyce dawnej, 
warsztaty garncarskie, wikliniarskie itp. 
Organizatorzy przygotowują również jarmark kasztelański, na 
którym będzie można zakupić lokalne produkty oraz to, co dla 
rycerza jest niezbędne. 
Niewątpliwą atrakcją będzie pokaz konny w wykonaniu Brac-
twa Rycerskiego Ziemi Gnieźnieńskiej. Będzie można zobaczyć 
atak na saracena, gonitwę do pierścienia, cięcie głów, a nawet 
kruszenie kopii. 
Sobotni dzień umili występ zespołu muzyki dawnej – Tryzna. 
Dodatkową atrakcją będzie „Turniej Rycerski dla dzieci o miecz 
PGE Gubin”. Dzieci, które w sobotę przyjdą na turniej będą 
mogły spędzić czas w wiosce rycerskiej, spróbować swoich sił 
w zmaganiach na miecze i łuki oraz w innych konkurencjach. 

Historyczny spacer po mieście
„Marsz po historię, czyli spacer po Krośnie Odrzańskim” to 
pierwszy szlak historyczny w mieście zrealizowany w ramach 
projektu unijnego przez Centrum Artystyczno – Kulturalne 
„Zamek”. 
Trasa składa się z drogowskazów dla ruchu pieszego z informacją 
o zabytkach, mapami oraz tablicami opisujących obiekty histo-
ryczne w przedwojennym Crossen an der Oder oraz w dzisiejszym 
Krośnie Odrzańskim. Na trasie szlaku znalazły się takie miejsca, 
jak Zamek Piastowski, kamieniczki, kościół pw. św. Jadwigi 

Śląskiej, most na Odrze, krośnieńskie grodzisko, punkt widoko-
wy, aleja willowa, domy krośnieńskich rybaków i wiele innych 
ciekawych obiektów. Popularyzacja tych miejsc umożliwi nie 
tylko pozyskanie nowych turystów, ale także przywróci pamięć 
o przedwojennym mieście i podtrzyma jego bogatą historię oraz 
przyczyni się do rozwoju i rozbudowy infrastruktury turystycznej, 
a także do zachowania dziedzictwa historycznego i kulturowego. 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Operacja pt. „Marsz po historię, czyli 
spacer po Krośnie Odrzańskim” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” - mały 

projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Europejski Fundusz Rolny
na rzecz

Rozwoju Obszarów Wiejskich
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Nagroda za wskazanie sprawcy kradzieży
Burmistrz Krosna Odrzańskiego wyznaczył nagrodę za wska-
zanie sprawcy kradzieży fotoradaru Straży Miejskiej. Jest 
szansa, że przyczyni się ona do ujęcia złodzieja urządzenia 
wartego ponad 60 tysięcy złotych. 
Kradzieży dokonano na drodze woje-
wódzkiej Krosno Odrzańskie-Słubice, 
w miejscowości Marcinowice. Jak 
mówi Komendant Straży Miejskiej 
w Krośnie Odrzańskim, Agnieszka 
Pawłow, w tym czasie pilnujący fo-
toradaru funkcjonariusz przebywał 
w samochodzie i uzupełniał służbo-
we notatki. Gdy zauważył zniknięcie 
urządzenia, zawiadomił komendę 
o dokonaniu kradzieży. Po zawiadomieniu policji, po raz kolej-
ny przeszukano pobliski teren, fotoradaru nie udało się jednak 
odnaleźć. 
Burmistrz Krosna Odrzań-
skiego, Marek Cebula posta-
nowił przeznaczyć pulę 3 tys. 
zł na  nagrody rzeczowe dla 
osoby lub osób, które wskażą 
sprawcę lub sprawców kra-
dzieży fotoradaru lub miejsce 
jego ukrycia. Ze strony Urzędu 
Miasta zapewniona jest całko-
wita anonimowość wskazu-
jącego. Nagroda lub jej część 
zostanie przekazana tej osobie, 
która przyczyni się do określenia 
i ukarania sprawcy (sprawców) kradzieży lub do odnalezienia 
fotoradaru. W przypadku gdy większa ilość wskazujących określi 

odrębnie sprawcę kradzieży lub miejsce ukrycia fotoradaru, pula 
nagród zostanie między nich odpowiednio podzielona. 
Nagroda zostanie przyznana w porozumieniu z Komendan-

tem Powiatowym Policji w Krośnie 
Odrzańskim po skierowaniu aktu 
oskarżenia przez Prokuratora do wła-
ściwego Sądu. Informację o sprawcy 
lub miejscu ukrycia fotoradaru nale-
ży przekazać do Komendy Powiato-
wej Policji w Krośnie Odrzańskim ul. 
Świerczewskiego 17, 66-600 Krosno 
Odrzańskie lub pod numerem tel. 
997. Za kradzież urządzenia grozi 
nawet do 5 lat pozbawienia wolności.

- Fotoradar to nie tylko mandaty i karanie kierowców - podkreśla 
Komendant Pawłow. To także skuteczne działanie prewencyjne 

- sami mieszkańcy bardzo często 
zwracają się z prośbą o kontro-
lę prędkości na wyznaczonych 
odcinkach. Nie da się ukryć, że 
droga przez Marcinowice w kie-
runku Słubic jest bardzo ruchli-
wa i każdego dnia przejeżdżają 
nią tysiące pojazdów. Podobna 
sytuacja ma miejsce w Radnicy. 
Wprowadzenie tam oznaczeń, 
informujących o kontroli prędko-
ści, ostudziło zapędy niektórych 
kierowców, zwiększając bezpie-
czeństwo na drodze.

Ponad 90% mandatów  
za przekroczenie prędkości, 
płacą kierowcy spoza Gminy 

Krosno Odrzańskie.
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• W 2013 roku do budżetu Gminy wpłynęło 
z mandatów ok. 500 tys. zł.

• Dzięki wpływom z mandatów możliwe 
było sfinansowanie z budżetu Gminy 
m.in.: przebudowy drogi na osiedlu 
Chrobry 2, prac remontowych na  
ul. Mickiewicza oraz remontu drogi  
w Łochowicach.

3 tys. zł to kwota przeznaczona na nagrodę za pomoc w ujęciu sprawcy kradzieży fotoradaru.
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Trzecia sztafeta w Polsce 
Trzecie miejsce w kraju w sztafecie triathlonowej to wynik, 
jakiego można pozazdrościć. Tym bardziej, że dystans prawie 
kilometra w wodzie, 45 kilometrów na rowerze i 10 km na 
nogach to ogromny wysiłek – nawet dla startujących poje-
dynczo w każdej z konkurencji. 

Trzecim miejscem w Polsce może poszczycić się burmistrz Krosna 
Odrzańskiego, Marek Cebula. Rokrocznie w Górznie, w Kujawsko-
-Pomorskiem odbywają się zawody triathlonowe. W tym roku, 
po raz pierwszy wpisały się w cykl organizowany przez Garmin’a 

– IRON TRIATHLON. Na starcie stanęło 432 zawodników. Taka 
liczba mówi o randze zawodów. Wśród nich pięć sztafet, które 
miały w swoich szeregach między innymi zawodników startu-
jących w zawodach w całej Europie. W sztafecie Marka Cebuli 
wystartował Robert Stańko, burmistrz Górzna, oraz Antoni Mę-
żydło, Poseł na Sejm RP, kolega Marka Cebuli z ław sejmowych.  
Termometry wskazujące powyżej trzydziestu stopni, bardzo górzy-
sty teren – wszystko to powodowało, że ta edycja Iron Triathlonu 
była najtrudniejsza z dotychczasowych – oceniali startujący. 
Dystans prawie kilometra Robert Stańko przepłynął w czasie 

18 minut, 49 sekund. Na zmianę 
rowerową Marek Cebula wyjechał 
jako drugi i 45 kilometrów pokonał 
w niewiarygodnym czasie 1 h 15 
min 15 sek. W jego kategorii wie-
kowej był to trzeci czas. Po wyści-
gu kolarskim sztafeta burmistrza 
Krosna Odrzańskiego powiększała 
przewagę. Antoni Mężydło obcho-
dzący w tym roku 60-te urodziny 
pobiegł jednak wolniej o trzy mi-
nuty od dwudziestokilkuletniego 
zawodnika sztafety warszawskiej. 
Ostatecznie Marek Cebula i jego 
koledzy stanęli na trzecim stop-
niu podium. To ogromny sukces 
biorąc pod uwagę konkurencję. 
Tym bardziej, że w naszej sztafecie 
mieliśmy w sumie 148 lat, a dru-
żyny przed nami były o połowę 
młodsze– podsumowuje Marek 
Cebula. 

Krosno Odrzańskie stolicą streetballu
KO Streetball Summer Cup to prawdziwe święto wszystkich 
fanów koszykówki, a w szczególności jej streetballowej 
odmiany. Jego renoma już dawno dotarła poza granice wo-
jewództwa lubuskiego, przyciągając z roku na rok do Krosna 
Odrzańskiego coraz większą liczbę osób. W tym roku odbyła 
się już 9. edycja tego wydarzenia.
Finał imprezy odbył się na początku lipca, tradycyjnie na boisku 
przy Hali Sportowo-Widowiskowej, jednak koszykarskie emocje 
rozpoczęły się dużo wcześniej. Wszystko za sprawą meczu gwiazd, 
w którym zobaczyliśmy najlepszych zawodników poprzednich 
edycji, a także spotkań rozgrywanych po raz pierwszy w ramach 
Trio Basket Ligi. Prawdziwą kulminacją był jednak Turniej Główny, 
w którym mogliśmy podziwiać dwanaście drużyn. Widowiskowe 
zagrania, walka punkt za punkt, a przede wszystkim świetna 
atmosfera – tego podczas 9. edycji z pewnością nie zabrakło. 
Ostatecznie najlepsza okazała się drużyna Wiecznie Młodych, 
która w finale pokonała ekipę Groszków 13:6. Brawa należą się 
jednak wszystkim zawodnikom, tym bardziej, że rywalizowali 
nie tylko ze sobą, ale także z wyjątkowym upałem. Ostatecznie 
nie było jednak osoby, która mogłaby narzekać. Oprócz spo-
tkań można było podziwiać także pokaz wsadów do kosza. Nie 
zabrakło również dobrej muzyki, którą zapewnił DJ Danek. KO 
Streetbalk Summer Cup to impreza, która stała się już niemal 

sportową wizytówką Krosna Odrzańskiego. Nie dziwi zatem 
fakt, że w tym roku do udziału w turnieju ponownie zachęcali 
m.in. Kamil Chanas i Maciej Kucharek, czyli zawodnicy aktual-
nego wicemistrza Polski Stelmetu Zielona Góra. O wydarzeniu 
informowały także media lokalne i ogólnopolskie. Organizato-
rzy imprezy, czyli Stowarzyszenie Młode Krosno, Młodzieżowa 
Rada Miejska oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji, zapowiadali, że 
tegoroczna edycja będzie najbardziej widowiskowa w całej do-
tychczasowej historii. W chwili obecnej nikt nie ma wątpliwości, 
że ten cel został w pełni osiągnięty.  

Sztafeta z burmistrzem Markiem Cebulą na czele wywalczyła w Górznie miejsce na podium. 

Turniej KO Streetball Summer Cup z roku na rok zdobywa 
coraz szerszą publiczność.
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Funkcjonariusze NoOSG Mistrzami Polski

Karta Dużej Rodziny już dostępna

Funkcjonariusze Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej 
najlepsi w Polsce. Złoto wywalczyli podczas III Mistrzostw 
Straży Granicznej w Biegu Przełajowym, które odbywały się 
w Jarosławcu.

Na początku lipca w Jarosławcu w ramach XXIV Międzynaro-
dowego Biegu po Plaży odbyły się III 
Mistrzostwa Straży Granicznej w Biegu 
Przełajowym. Funkcjonariusze rywa-
lizowali w klasyfikacji indywidualnej 
jak i drużynowej. Do zawodów zgłosi-
ło się 12 reprezentacji z całej Polski, 
które rywalizowały ze sobą w pełnym 
słońcu. 30 stopni w cieniu i rozgrzany 
piasek sprawiły, że bieg był cięższy niż 
można się było spodziewać. Każdy 
krok na liczącej 15 kilometrów trasie 
musiał być przemyślany i odpowied-
nio wyważony, tak, żeby nie zabrakło 
sił na finisz. 
W składzie Nadodrzańskiego Oddziału 
Straży Granicznej pojawili się kpt. SG 
Dominik Krumin, st. chor. SG Paweł 
Bogdał z Placówki Straży Granicznej 
Wrocław - Strachowice i st. chor. SG 
Wojciech Cybruch z Komendy Nad-
odrzańskiego Oddziału Straży Gra-
nicznej. W III Mistrzostwach Straży 
Granicznej w Biegach Przełajowych 
drużyna NoOSG zdobyła pierwsze 

miejsce, wyprzedzając drugą na podium drużynę WMOSG o 3 
minuty i 24 sekundy. Trzecie miejsce natomiast zajęli funkcjo-
nariusze Nadwiślańskiego OSG. Nagrody - puchar i upominki 
wręczył zwycięzcom Komendant Centralnego Ośrodka Szkolenia 
Straży Granicznej w Koszalinie - płk SG Grzegorz Skorupski.

Karta Dużej Rodziny to ogólnopolski program przeznaczony 
dla rodzin wielodzietnych, uprawniający do korzystania 
z szeregu ulg i zniżek. W Krośnie Odrzańskim wnioski o przy-
znanie Karty można składać w Ośrodku Pomocy Społecznej.
 
Program Karta Dużej Rodziny wszedł w życie 16 czerwca na 
mocy uchwały Rady Ministrów nr 85 z dnia 27 maja 2014 r. Jego 
celem jest zapewnienie rodzinom wielodzietnym - niezależnie 
od dochodu - szczególnych uprawnień. W praktyce oznacza to 
możliwość skorzystania ze specjalnych ulg i zniżek, oferowa-
nych przez konkretne instytucje, działające na płaszczyznach 
takich jak turystyka, sport, rekreacja czy transport. Program 
ma zasięg ogólnokrajowy, zatem jego adresatami są członkowie 
rodzin wielodzietnych bez względu na ich miejsce zamieszkania. 
W Krośnie Odrzańskim Karta jest wydawana przez burmistrza. 
Za członków rodziny wielodzietnej uznaje się rodzica (rodziców) 
oraz jego małżonka mających na utrzymaniu co najmniej troje 
dzieci do 18. roku życia. W przypadku, gdy uczą się one w szkole 
lub szkole wyższej - do ukończenia 25. roku życia. Jeśli zaś dzieci 
legitymują się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym 
stopniu niepełnosprawności - nie ma ograniczeń wiekowych. 
Z programu mogą skorzystać także rodzice zastępczy oraz osoby 
prowadzące rodzinny dom dziecka. Karty wydawane są bez-
płatnie. Składając wniosek należy okazać oryginały lub odpisy 
dokumentów potwierdzających uprawnienie do jej wydania. 
Wnioski można składać od 29 lipca. W Krośnie Odrzańskim 

są one przyjmowane w Ośrodku Pomocy Społecznej miesz-
czącym się przy ul. Piastów 10 h. Wzór wniosku jest dostępny 
m.in. na stronie www.krosnoodrzanskie.pl. Można tam również 
znaleźć szczegółowy wykaz ofert partnerskich przygotowanych 
w ramach programu Karta Dużej Rodziny, a także instrukcje, 
które ułatwią wypełnienie wniosku. 

Sportowy duch funkcjonariuszy NoOSG przełożył się na rewelacyjny wynik.
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Stypendia burmistrza przyznane
Kilkudziesięciu uczniów z Gminy Krosno Odrzań-
skie otrzymało stypendium za wysokie wyniki 
w nauce i osiągniecia sportowe. Pod uwagę brano 
osiągnięcia w nauce za drugi semestr roku szkol-
nego 2013/2014.

Stypendia w wysokości kilkuset złotych przyznawane 
są na wniosek dyrektora szkoły lub rodzica. Kryteria 
są jasno i wyraźnie określone. Uczeń otrzymuje 
punkty za udział w olimpiadach na szczeblu woje-
wódzkim, ogólnopolskim czy międzynarodowym. 
Komisja stypendialna bierze także pod uwagę śred-
nią ocen oraz zachowanie.
Stypendyści to najlepsi z najlepszych. Średnia 
ocen musi wynosić co najmniej 5,4 a zachowanie 
winno być bardzo dobre – mówi Grzegorz Gar-
czyński, zastępca burmistrza Krosna Odrzańskiego. 
Jednorazowe stypendia opiewają na kwotę 500 i 400 zł. Re-
gulamin przyznawania nagród jest jasno i wyraźnie określony 
w uchwale Rady Miejskiej. Barbara Groncik, Naczelnik Wydziału 
Oświaty Urzędu Miasta w uzasadnieniu do uchwały podkreśla, że 
celem świadczeń o charakterze motywacyjnym jest wspieranie 
edukacji uzdolnionych dzieci, wyróżniających się w nauce oraz 
mogących poszczycić się ponadprzeciętnymi osiągnięciami. 
Burmistrz Krosna Odrzańskiego zaznacza, że stypendium fi-
nansowe jest formą inwestycji w młodzież, która ma jej pomóc 
rozwijać i pogłębiać zainteresowania. – Młodzi mieszkańcy to 
przyszłość naszej gminy. Dzieci są ciekawe świata, jeżeli uda 
nam się poprzez pomoc finansową umożliwić im poszerzanie 
horyzontów – to już osiągnęliśmy nasz cel – dodaje. Stąd jego 

propozycja przyjęta przez Radnych Rady Miejskiej, by uczniom 
klas czwartych, piątych i szóstych szkół podstawowych oraz 
gimnazjum przyznawać nagrody pieniężne. 
Jedną ze stypendystek jest Katarzyna Derezińska ze Szkoły 
Podstawowej nr 1, która  przyznaje, że oprócz wysokiej średniej 
na poziomie 5,45 musiała także startować w wielu konkursach 
przedmiotowych. Nie ukrywa także, że stypendium burmistrza 
to motywacja do dalszej pracy i osiągania jeszcze lepszych wy-
ników w nauce. Damian Malicki ze Szkoły Podstawowej nr 3 na 
pytanie co trzeba zrobić by otrzymać nagrodę, z rozbrajającym 
uśmiechem odpowiada – trzeba się uczyć cały rok. Ale najważ-
niejsze jest uważne słuchanie na lekcji – dodaje. 
Wykaz stypendystów na www.krosnoodrzanskie.pl.

Numer 
obwodu Granice obwodów Siedziba obwodowej komisji 

wyborczej 

1.
KROSNO ODRZAŃSKIE  
ulice: 22 Lipca, Ariańska, Bankowa, Bobrowa, Bohaterów Wojska Polskiego, Dworcowa, Grobla, Gubińska, Lipowa, 
Marksa, Murna, Partyzantów, Plac Prusa, Plac Wolności, Pocztowa, Rybaki, Słoneczna, Szkolna, Walki Młodych, 
Wąska, Wierzbowa, Wodna, Zacisze, ZBOWiD, Żeromskiego, Żymierskiego 

CAK „Zamek”, ul. Szkolna 1  
Krosno Odrzańskie 

2.
KROSNO ODRZAŃSKIE  
ulice:17 Pionierów, Armii Czerwonej, Bolesława Chrobrego, Katastralna, Poprzeczna, Szosa Poznańska, Wesoła, 
Wiejska

Przedszkole Nr 4  
ul. Bolesława Chrobrego 33  

Krosno Odrzańskie 

3.
KROSNO ODRZAŃSKIE  
ulice: 20 Lutego, Armii Ludowej, Dąbrowskiego, Edisona, Emilii Plater, Gen. Franciszka Kleeberga, Gen. Tadeusza 
Kutrzeby, Ignacego Łukasiewicza, Kilińskiego, Konopnickiej, Mikołaja Kopernika, Newtona, Piastów od Nr 18 do końca 

Gimnazjum, ul. Pułaskiego 3  
Krosno Odrzańskie 

4. KROSNO ODRZAŃSKIE  
ulice: Czarnieckiego, Piastów od Nr 8 do Nr 17, Poznańska od Nr 39 do końca, Pułaskiego

Szkoła Podstawowa Nr 3  
ul. Pułaskiego 3  

Krosno Odrzańskie 

5. KROSNO ODRZAŃSKIE  
ulice: 1 Maja, Piastów od Nr 1 do Nr 7, Poznańska do Nr 38, Prądzyńskiego

Przedszkole Nr 3, ul. Piastów 6d  
Krosno Odrzańskie 

6. 
KROSNO ODRZAŃSKIE  
ulice: Bartosza Głowackiego, Jana Matejki, Kosynierów, Kościelna, Kościuszki, Parkowa, PCK, Polna, Srebrna Góra, 
WOP 

Przedszkole Nr 1  
ul. Srebrna Góra 1  
Krosno Odrzańskie 

7. 

KROSNO ODRZAŃSKIE  
ulice: 40-lecia PRL, Baczyńskiego, Bolesława Krzywoustego, Bolesława Śmiałego, Działkowca, Henryka Brodatego, 
Henryka Głogowskiego, Henryka Pobożnego, Kazimierza Jagiellończyka, Kazimierza Odnowiciela, Kazimierza 
Wielkiego, Metalowców, Mieszka I, Sienkiewicza, Słowackiego, Władysława Jagiełły, Władysława Łokietka, 
Wyspiańskiego, Zygmunta Starego 

Przedszkole Nr 2  
ul. Bolesława Krzywoustego 2  

Krosno Odrzańskie 

8. 
KROSNO ODRZAŃSKIE  
ulice: Cypriana Kamila Norwida, Fryderyka Chopina, Jaskółcza, Józefa Bojarskiego, Mickiewicza, Młyńska, 
Moniuszki, Obrońców Stalingradu, Ogrodowa, Paderewskiego, Świerczewskiego, Winnica, Widok 

Szkoła Podstawowa Nr 2  
ul. Moniuszki 30  

Krosno Odrzańskie 

9. CHYŻE, GOSTCHORZE, KAMIEŃ, ŁOCHOWICE, MORSKO Świetlica wiejska, Kamień 1 

10. BRZÓZKA, NOWY RADUSZEC, RETNO, SARBIA, SARNIE ŁĘGI, STARY RADUSZEC, STRUMIENNO Przedszkole, Stary Raduszec 47 

11. RADNICA, SZKLARKA RADNICKA Szkoła Podstawowa, Radnica 146 

12. BIELÓW, CZETOWICE, MARCINOWICE, OSIECZNICA Zespół Edukacyjny,ul. Szkolna 15  
Osiecznica 

13. CHOJNA, CZARNOWO, WĘŻYSKA Zespół Szkół, Wężyska 162 

Przypominamy granice nowych obwodów głosowania

Rodziny stypendystów nie kryły dumy z wyników swoich pociech.
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Święto 44. Wojskowego Oddziału Gospodarczego uświetniły  
występy artystyczne.

Karp już po raz siódmy królował w Osiecznicy, a goście   
jak zwykle dopisali.

Zmodernizowana plaża nad jeziorem Glibiel przyciągała tłumy  
w wakacyjne popołudnia.

Wakacyjne rejsy Zefirem cieszyły się dużą popularnością wśród tury-
stów i mieszkańców.

Lato w mieście z Centrum Artystyczno-Kulturalnym „Zamek” było 
alternatywą dla młodych krośnian spędzających wakacje w domu.

Krośnianie wicemistrzami Polski. Podczas lekkoatletycznych Mistrzostw 
Polski Juniorów  sztafeta 4 x 400 m wywalczyła srebrny medal.

Jak co roku Flis Odrzański przemierzał Odrę. Jednym z przystanków 
było Krosno Odrzańskie, gdzie flisaków witała para książęca.

Organizowane od 16 lat rocznicowe turnieje strzeleckie cieszą się dużym 
zainteresowaniem wśród miłośników tego sportu.

Numer 
obwodu Granice obwodów Siedziba obwodowej komisji 

wyborczej 

1.
KROSNO ODRZAŃSKIE  
ulice: 22 Lipca, Ariańska, Bankowa, Bobrowa, Bohaterów Wojska Polskiego, Dworcowa, Grobla, Gubińska, Lipowa, 
Marksa, Murna, Partyzantów, Plac Prusa, Plac Wolności, Pocztowa, Rybaki, Słoneczna, Szkolna, Walki Młodych, 
Wąska, Wierzbowa, Wodna, Zacisze, ZBOWiD, Żeromskiego, Żymierskiego 

CAK „Zamek”, ul. Szkolna 1  
Krosno Odrzańskie 

2.
KROSNO ODRZAŃSKIE  
ulice:17 Pionierów, Armii Czerwonej, Bolesława Chrobrego, Katastralna, Poprzeczna, Szosa Poznańska, Wesoła, 
Wiejska

Przedszkole Nr 4  
ul. Bolesława Chrobrego 33  

Krosno Odrzańskie 

3.
KROSNO ODRZAŃSKIE  
ulice: 20 Lutego, Armii Ludowej, Dąbrowskiego, Edisona, Emilii Plater, Gen. Franciszka Kleeberga, Gen. Tadeusza 
Kutrzeby, Ignacego Łukasiewicza, Kilińskiego, Konopnickiej, Mikołaja Kopernika, Newtona, Piastów od Nr 18 do końca 

Gimnazjum, ul. Pułaskiego 3  
Krosno Odrzańskie 

4. KROSNO ODRZAŃSKIE  
ulice: Czarnieckiego, Piastów od Nr 8 do Nr 17, Poznańska od Nr 39 do końca, Pułaskiego

Szkoła Podstawowa Nr 3  
ul. Pułaskiego 3  

Krosno Odrzańskie 

5. KROSNO ODRZAŃSKIE  
ulice: 1 Maja, Piastów od Nr 1 do Nr 7, Poznańska do Nr 38, Prądzyńskiego

Przedszkole Nr 3, ul. Piastów 6d  
Krosno Odrzańskie 

6. 
KROSNO ODRZAŃSKIE  
ulice: Bartosza Głowackiego, Jana Matejki, Kosynierów, Kościelna, Kościuszki, Parkowa, PCK, Polna, Srebrna Góra, 
WOP 

Przedszkole Nr 1  
ul. Srebrna Góra 1  
Krosno Odrzańskie 

7. 

KROSNO ODRZAŃSKIE  
ulice: 40-lecia PRL, Baczyńskiego, Bolesława Krzywoustego, Bolesława Śmiałego, Działkowca, Henryka Brodatego, 
Henryka Głogowskiego, Henryka Pobożnego, Kazimierza Jagiellończyka, Kazimierza Odnowiciela, Kazimierza 
Wielkiego, Metalowców, Mieszka I, Sienkiewicza, Słowackiego, Władysława Jagiełły, Władysława Łokietka, 
Wyspiańskiego, Zygmunta Starego 

Przedszkole Nr 2  
ul. Bolesława Krzywoustego 2  

Krosno Odrzańskie 

8. 
KROSNO ODRZAŃSKIE  
ulice: Cypriana Kamila Norwida, Fryderyka Chopina, Jaskółcza, Józefa Bojarskiego, Mickiewicza, Młyńska, 
Moniuszki, Obrońców Stalingradu, Ogrodowa, Paderewskiego, Świerczewskiego, Winnica, Widok 

Szkoła Podstawowa Nr 2  
ul. Moniuszki 30  

Krosno Odrzańskie 

9. CHYŻE, GOSTCHORZE, KAMIEŃ, ŁOCHOWICE, MORSKO Świetlica wiejska, Kamień 1 

10. BRZÓZKA, NOWY RADUSZEC, RETNO, SARBIA, SARNIE ŁĘGI, STARY RADUSZEC, STRUMIENNO Przedszkole, Stary Raduszec 47 

11. RADNICA, SZKLARKA RADNICKA Szkoła Podstawowa, Radnica 146 

12. BIELÓW, CZETOWICE, MARCINOWICE, OSIECZNICA Zespół Edukacyjny,ul. Szkolna 15  
Osiecznica 

13. CHOJNA, CZARNOWO, WĘŻYSKA Zespół Szkół, Wężyska 162 



VIII FESTIWAL 
JADWIGENSIS
4-7 września 2014 r.

W programie:

Czwartek, 4 września 2014 r., godz. 20:00
Hala Sportowo-Widowiskowa, ul. Pułaskiego 3

Piątek, 5 września 2014 r., godz. 19:00
Kościół pw. św. Jadwigi Śląskiej

Niedziela, 7 września 2014 r., godz. 16:00
Zamek Piastowski (sala kaplica), ul. Szkolna 1

Niedziela, 7 września 2014 r., godz. 19:00
Zamek Piastowski (dziedziniec), ul. Szkolna 1

„ALE CZAD! czyli podróże Grupy MoCarta”
Koncert Grupy MoCarta - kwartetu smyczkowego o ambicjach kabaretu muzycz-
nego w składzie: Filip Jaślar, Michał Sikorski, Paweł Kowaluk i Bolek Błaszczyk

„Z Fletnią Pana przez wieki”
Koncert niemieckiego panfletnisty Helmuta Hauskellera

„Opowieści z Paryża”
Koncert familijny Duo fortepianowego La Valse  
w składzie Piotr Niewiedział i Anna Hass-Niewiedział

„Swing Night”
Koncert zespołu „Swing Motion” w składzie: Piotr Kopietz, Maria Roma 
Klatka, Jakub Mielcarek, Jacek Mielcarek

UWAGA - koncert biletowany, bilety do nabycia w CAK ZAMEK ul. Szkolna 1,  
66-600 Krosno Odrzańskie lub na www.biletynakabarety.pl i www.biletyna.pl

Sobota, 6 września 2014 r., godz. 19:00
Kościół pw. św. Jadwigi Śląskiej
„Alleluja”
Koncert sopranistki Iwony Hossy przy akompaniamencie orkiestry smyczkowej

Burmistrz Krosna Odrzańskiego


