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Jest inwestor. Działki na strefie  
przemysłowej mają nowego właściciela.

sprzedane
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Choinka skrząca się milionem barw, wigilijny stół z dwunastoma  
potrawami i miejscem dla zbłąkanego wędrowca, wspólne  

śpiewanie kolęd, Pasterka, Mikołaj i prezenty rozpakowywane  
przez dzieci z oczami pełnymi zachwytu – to wszystko składa się na 

wyjątkowy charakter świątecznych dni. 
Życzę Państwu, by tegoroczne Boże Narodzenie upłynęło  

w atmosferze miłości, szacunku i samych dobrych wspomnień,  
do których niewątpliwie będziemy wracać. 

Wytyczanie planów to domena końca roku, dlatego trzymam kciuki, 
by 2017 rok był dla nas wszystkich pasmem sukcesów!

Burmistrz Krosna Odrzańskiego
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W tym numerze kwartalnika MOST jedno słowo zdomino-
wało kilka artykułów. „Inwestycje”. Nie można się dziwić, 
bowiem najważniejszy dokument finansowy w Gminie, 
czyli budżet, jest nimi naszpikowany. Zespół urzędników 
odpowiedzialny za wprowadzanie w życie projektów unij-
nych także wyrabia tysiąc procent normy. Dolne miasto, 
górna część Krosna Odrzańskiego, gmina – oj będzie się 
działo. Pod warunkiem oczywiście, że pieniądze z zewnątrz 
zaczną płynąć szerokim strumieniem do „finansowego” 
lidera. Krosno Odrzańskie jest nielicznym, jeżeli nie jedynym 
miastem w województwie, które po wojnie straciło rynek. 
Na szczęście nie bezpowrotnie. Jeżeli powiodą się zamie-
rzenia – powodów do architektonicznej dumy będzie wiele. 
Ziarnko do ziarnka i zbierze się miarka – wychodząc z tego 
założenia działają władze Gminy i stopniowo nie tylko ją 
unowocześniają, ale i upiększają pozbywając się lokalnych 
„strachów na wróble”. Tak będzie m.in. z budynkiem przy 
Poznańskiej. Nie mogliśmy zapomnieć o sprzedaży działek 
na strefie przemysłowej. Samorząd zrobił swoje, kolejny krok 
należy do inwestora, który stara się właśnie o pozwolenie 
na budowę hali. Kibice lekkoatletyczni i piłkarscy podsu-
mowanie sezonu mogą potraktować jako wprowadzenie 
do szerszej dyskusji. Może w mediach społecznościowych? 
Ich popularność rośnie. 
Niestety nadal nie ma rozstrzygnięcia w kwestii szpitala po-
wiatowego. Przejęcie przez placówkę z Żar albo utworzenie 
spółki samorządowej – to ostatnie doniesienia. Czekamy 
na rozwój wydarzeń.
Mimo problemów dnia codziennego, jako zespół redak-
cyjny mamy nadzieję, że Święta upłyną Państwu w miłej, 
rodzinnej atmosferze. Życzymy wszystkiego Najlepszego 
z okazji Bożego Narodzenia oraz pomyślności w Nowym, 
2017 roku. 

Szanowni Czytelnicy,

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

Redakcja:
Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim 
ul. Parkowa 1
66-600 Krosno Odrzańskie

Kontakt:  media@krosnoodrzanskie.pl

Redakcja:  Sławomir Pawlak - Redaktor Naczelny
 Damian Łobacz - Dziennikarz
 Damian Muńko - Dziennikarz

Zdjęcia:  Michał Ciesielczyk, archiwum Urzędu  
 Miasta w Krośnie Odrzańskim

Skład:  Adam Sobolewski 

Druk:  Fabryka Reklamy SANDMEDIA

Spis treści:

Loteria Paragonowa przedłużona 3

Inwestycyjny boom w Krośnie Odrzańskim 4 

Milion do kasy. Praca przynosi efekty! 6

Krosno Odrzańskie wśród najlepszych! 6

W puli 350 tys. zł, czyli IV edycja Budżetu Obywatelskiego 7

„Kapitan” Rogowski 8

Puchar Burmistrza dla seniorów 9

Poznańska przestanie straszyć 10

Drzwi do...? 10

Komenda jak z marzeń 11

Rusza rewitalizacja „Dolnego Miasta” 12

Jubileusz jak z bajki 14

Gaudeamus igitur, czyli „Radujmy się więc”! 14

Wirtualne zmagania, realne emocje 15

Detektywi na tropie Klabunda 15

Unowocześnianie szkół 16

„Ostatni krzyk mody, zbieraj psie odchody” 18

Jubileuszowy październik - także w Straży Granicznej 18

Oddział Wojskowy PTTK podsumował 
sezon turystyczny 2016 19

Przyjaźń między narodami w sportowej odsłonie 19

Szpitalne rewolucje.A co z pacjentami i personelem? 20

Ekipa na medal. I to nie jeden! 21

Tęczowy lider. Trudna, ale zwycięska jesień naszych piłkarzy 21

Palenie czyste i efektywne 22

Gmina i KPWK: partnerzy wyznaczający trendy 22

Redaktor Naczelny

Ministerstwo Finansów 
przedłużyło Narodową 
Loterię Paragonową 
o kolejne 6 miesięcy, 
tj. do 31 marca 2017 r. 
W loterii bierze udział 
każdy paragon fiskalny 
wystawiony na kwo-
tę minimum 10 zł. 
Uczestnikami lote-
rii mogą być osoby, 
które ukończyły 18 
lat i zarejestrują 
paragony na stro-

nie: www.loteriaparagonowa.gov.pl. Rejestracji paragonów 
fiskalnych należy dokonać w miesiącu zakupu, a zarejestrowane 
paragony należy zachować. Do wygrania jest 6 samochodów Opel 
Astra i 2 samochody OPEL Insignia, 42 szt. iPad Air 2, 36 sztuk 
laptopów LENOVO Think Pad. Losowanie nagrody specjalnej 
- samochodu Opel Insignia dotyczyć będzie tylko paragonów 
z wybranej branży usługowej premiowanej w danym kwartale, 
tj. za IV kwartał 2016 r. - działalność taksówek osobowych oraz 
za I kwartał 2017 r. - sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów 
silnikowych na stacjach paliw. Organizator kontaktuje się ze 
zwycięzcami drogą telefoniczną lub za pomocą e-maila. 

Szczegóły i regulamin loterii na stronie 
www.loteriaparagonowa.gov.pl

Loteria Paragonowa przedłużona
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Inwestycyjny boom 

w Krośnie 
Odrzańskim

Budowy, remonty, nowe inwestycje – 
Gmina Krosno Odrzańskie cały czas 

jest w budowie

#

Dochody na poziomie ponad 64 mln zł i wydatki za-
planowane na niespełna 71 mln. Tak kształtuje się 
projekt budżetu Gminy na przyszły rok. Podstawowe 

liczby mówiące o budżecie wyglądają imponująco. Są rekor-
dowe, a wchodząc w szczegóły i przyglądając się Wieloletniej 
Prognozie Finansowej można zobaczyć, że taki rok jeszcze 
długo się nie powtórzy. 

Najważniejsze dane związane są z inwestycjami, a tych zapisano 
w planowanym do realizacji w 2017 roku budżecie wyjątkowo 
dużo. W porównaniu z rokiem ubiegłym planowane dochody 
są zdecydowanie wyższe (poprzednio wynosiły 51 milionów 
651 tys.). Biorąc pod uwagę inwestycyjny charakter dokumen-
tu – „skoczyć” w górę musiały także wydatki – do 71 milionów 
złotych. Zdecydowana większość zadań ma być realizowana 
z pieniędzy zewnętrznych, jednak już na etapie wnioskowa-
nia konieczne było zabezpieczenie środków na wkład własny. 
Realizacja projektów często opiera się na refundacji dlatego 
na ich sfinansowanie być może będą potrzebne pożyczki. Są 
one jednak potencjalne - ich wysokość zależy od otrzymania 
decyzji o przyznaniu dotacji z Unii Europejskiej na poszczególne 
inwestycje – zaznacza Skarbnik Gminy, Ilona Ogiba. 

Jest to opłacalne, bo biorąc pod uwagę wkład własny na pozio-
mie 15 %, za każdą złotówkę z pieniędzy gminnych – do kasy 
wpłynie 7 zł. Na taki zastrzyk pieniędzy warto wziąć pożyczkę, 
tym bardziej, że to ostatnia, unijna perspektywa, gdzie Polska 
może tyle „zarobić”. Przygotowywania do realizacji dużych in-
westycji trwały kilka lat – mówi burmistrz Krosna Odrzańskiego 
Marek Cebula. 
Budowy, remonty i jeszcze raz nowe inwestycje – Gmina Krosno 
Odrzańskie cały czas jest w budowie. Na co zostaną przeznaczone 
pozostałe środki z budżetu? Ponownie najwięcej trafi na rzecz 
gminnej oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wycho-
wawczej (ponad 20 mln, czyli blisko 33 % budżetu). W porówna-
niu z rokiem poprzednim zanotowano wzrost o 1,5 mln zł. Jest 
to w dużej mierze związane ze sporymi inwestycjami, a także 
zwiększeniem kwoty minimalnego wynagrodzenia. Co ciekawe, 
na wypłaty i pochodne idzie w oświacie 15 milionów złotych. 

Subwencja oświatowa pokrywa zaledwie połowę potrzeb. Resztę 
trzeba wyłożyć z kasy gminnej, a więc portfeli mieszkańców. 
– Oświata pozostaje jednym z priorytetów, ponieważ nie ma 
innego wyjścia. To inwestycja w dzieci i młodzież – podkreśla 
Marek Cebula. Wzrost wydatków w dziale oświatowym wiąże 
się także z dużą inwestycją związaną z adaptacją byłego OHP 
na przedszkole.
Od 1 stycznia wyodrębniono w budżecie nowy dział pod nazwą 
Rodzina, z którego finansowany będzie m.in. program 500plus. 
W sumie jest to ponad 14,5 mln złotych. W kolejnym roku nadal 
kontynuowane będą działania mające na celu optymalizację 
dochodów Gminy, poszukiwanie alternatywnych mechanizmów 
finansowania zadań publicznych, tworzenie zachęt dla miesz-
kańców do rozliczania podatków w gminie Krosno Odrzańskie, 
maksymalizację absorbcji środków unijnych a także – co jest 
szczególnie istotne dla aktywnych społecznie mieszkańców – 
kontynuowanie Budżetu Obywatelskiego i funduszu sołeckiego. 
Wróćmy do inwestycji. Jest to wyjątkowy rok – wydatki mająt-
kowe wyniosą prawie 13 milionów. Ta liczba jest rekordowa, 
biorąc także pod uwagę Wieloletnią Prognozę Finansową. 

Budżet jest bardzo inwestycyjny. 
Stopień realizacji wydatków zależy 
jednak od wielkości pozyskanych 

środków zewnętrznych.

#
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Na pierwszy rzut oka widać, że ten budżet jest bardzo inwesty-
cyjny. Stopień realizacji wydatków zależy jednak od wielkości 
pozyskanych środków zewnętrznych. Jeśli uda się je pozyskać 
w maksymalnym stopniu realizacji doczeka się m.in. zapowiadana 
dwa lata temu mediateka. Inwestycja związana jest z adaptacją 
i rozbudową Hali Sportowo-Widowiskowej. W Starym Radusz-
cu, planowane jest powstanie świetlicy wiejskiej, swoistego 
miejsca spotkań dla mieszkańców. Krosno Odrzańskie ma na-
tomiast szansę stać się miastem ekologicznym i zdecydowanie 
ładniejszym. Rewitalizacja parku, terenów zielonych i skarpy 
nadodrzańskiej - ten projekt unijny za ok. 10 mln złotych jest już 
w trakcie oceny. Planowana jest także budowa drogi gminnej 
na odcinku Chyże – Gostchorze. Czynione są również starania 
o kontynuację budowy ulic Sienkiewicza i Słowackiego. Nastąpi 
adaptacja budynku przy Pocztowej 9 i 11 na mieszkania socjal-
ne. W wydatkach budżetowych związanych z inwestycjami nie 
mogło zabraknąć planów dotyczących przebudowy promenady 
oraz ulic Czarnieckiego i Parkowej.
Topowym zadaniem inwestycyjnym zaplanowanym na następne 
kilka lat jest odnowienie Dolnego Miasta. To jeden z priorytetów 
krośnieńskiego samorządu. Wartość projektu szacowana jest 
na ok. 20 mln zł.

Na większość z tych projektów Gmina pozyskiwać będzie pie-
niądze z zewnątrz, a że potrafi to robić skutecznie, świadczą nie 
tylko zrealizowane i planowane inwestycje, ale także dowody 
„zewnętrzne” w postaci rankingów. Takim jest podsumowa-
nie samorządowej gazety „Wspolnota”. Krosno Odrzańskie, 
w pozyskiwaniu środków unijnych w przeliczeniu na jednego 
mieszkańca, wśród miast powiatowych, zajęło tam pierwsze 
miejsce w województwie lubuskim, a 19. w Polsce. 
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Milion do kasy. Praca przynosi efekty!

Ostatnie tygodnie dla gminy Krosno Odrzańskie oraz sa-
morządu upływają pod znakiem kolejnych sukcesów. Na 
początku listopada burmistrz Marek Cebula podpisał akty 
notarialne poświadczające sprzedaż 3 działek o łącznej po-
wierzchni blisko 5,5 ha położonych w krośnieńskiej strefie 
przemysłowej. 

Przypomnijmy, nabywcą działek jest świebodzińska firma Next 
Step Investments S.A. Kwota, jaką udało się uzyskać w drodze 
przetargu, to blisko milion złotych. Podpisanie aktu notarialnego 
musiało zostać poprzedzone rezygnacją z prawa pierwokupu 
przez Kostrzyńsko-Słubicką Specjalną Strefę Ekonomiczną. Działki 
są bowiem objęte strefą, co stanowi ich dodatkowy atut, bowiem 
inwestorzy mogą korzystać z dodatkowych ulg przy prowadzeniu 
działalności gospodarczej. Sprzedaż terenów inwestycyjnych to 
efekt intensywnych działań, jakie w ostatnich latach podejmował 
krośnieński samorząd. – Ogromnie się cieszę, że ciężka praca 

całego naszego zespołu na rzecz gminy i jej mieszkańców jest 
skuteczna. Za nami dziesiątki spotkań, rozmów z potencjalnymi 
inwestorami, tysiące przejechany kilometrów, wiele konferencji 
oraz intensywna kampania w ramach projektu promocji gospo-
darczej, realizowanego nie tylko w całej Polsce, ale także poza 
granicami kraju. Te działania dały kolejny sukces, dlatego śmiało 
mogę powtórzyć słynne „yes, yes, yes!” – podkreśla burmistrz 
Marek Cebula. Jak trudne są to działania, wie doskonale prezy-
dent Nowej Soli Wadim Tyszkiewicz, który m.in. podczas spotkań 
gospodarczych realizowanych w ramach projektu, podkreślał, 
że ogólnoświatowy kryzys, spowolnienie gospodarcze oraz 
duża konkurencja między samorządami nie ułatwiają zadania. 
Marcin Janicki, szef spółki Next Step Investments planuje budowę 
hali o powierzchni ok 25 tys. m2. Obiekt miałby być gotowy już 
w 2018 roku. Jedną z potencjalnych firm, które mogłyby urucho-
mić tam działalność jest przedsiębiorstwo branży motoryzacyjnej. 

Promocja projektów unijnych oraz wizerunek w mediach 
społecznościowych docenione. W ostatnim czasie do bogatej, 
krośnieńskiej gabloty nagród i wyróżnień dołączyło następne, 
tym razem, zgodnie z nazwą, kryształowe.

W październiku w Krakowie odbyła się uroczysta gala podsu-
mowująca konkurs pn. „Krzyształy PR-u”. Krośnieński samorząd 
został uhonorowany za najlepszą promocję projektów unij-
nych oraz najlepszy wizerunek w mediach społecznościowych.  
– To zaszczytne wyróżnienie udowadnia, że sukcesywnie pracu-
jemy na rzecz rozwoju naszej Gminy przede wszystkim z myślą 
o jej mieszkańcach. Nowoczesny samorząd i Gmina na miarę XXI 
wieku – to nasz główny cel. Cieszy fakt, że zostaliśmy docenieni 

i znaleźliśmy się w gronie najlepszych z najlepszych – mówi 
burmistrz Marek Cebula. – Podkreślam, że nie mamy żadnych 
kompleksów, wciąż się rozwijamy. Jesteśmy nastawieni na 
dalsze działania. To wyróżnienie jest naszym wspólnym suk-
cesem – dodaje. 
Nagrody główne otrzymały znacznie większe samorządy, a miano-
wicie Warszawa , Gdańsk i Strzelce Opolskie, dlatego tym bardziej 
warto odnotować wyróżnienie dla gminy Krosno Odrzańskie 
i zaszczytne miejsce w tym gronie. 
Liczby (w kategorii „media społecznościowe”) mówią same za 
siebie. Gdańsk – ok. 460 tys. mieszkańców, Województwo Ku-
jawsko-Pomorskie - ponad 2 mln mieszkańców, Województwo 
Małopolskie - 3,4 mln mieszkańców, Wodzisław Śląski - około 
50 tys. mieszkańców. Gmina Krosno Odrzańskie, licząca blisko 
18,5 tys., mieszkańców, potrafiła jednak pokazać, że można 
konkurować nawet z największymi samorządami. 
Celem konkursu „Kryształu PR-U” jest promowanie i nagradzanie 
najbardziej wartościowych inicjatyw Jednostek Samorządów 
Terytorialnych i organów Administracji Państwowej jako inspi-
ratorów kreatywnych działań i rozwiązań.
– To kolejny dowód docenienia naszej pracy na rzecz mieszkań-
ców. Przypomnę, że wcześniej otrzymaliśmy również nagrodę 
za przygotowanie nowoczesnej strony internetowej Urzędu 
Miasta. Zależy nam, aby być jak najbliżej lokalnej społeczności 
– podkreśla Anna Januszkiewicz, naczelnik Wydziału Promocji 
i Rozwoju Gospodarczego.

Krosno Odrzańskie wśród najlepszych!
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W puli 350 tys. zł, czyli IV edycja 
Budżetu Obywatelskiego
Budżet Obywatelski to bez wątpienia jedna ze szlagierowych 
inicjatyw realizowanych w gminie Krosno Odrzańskie. Czy IV 
edycja pobije rekord poprzedniej? O tym przekonamy się już 
wkrótce. Wnioski, które były przyjmowane do 30 listopada, 
trafiły do Urzędu Miasta. Czas na kolejne kroki.

– Cieszymy się, że idea Budżetu Obywatelskiego tak bardzo 
spodobała się mieszkańcom. Dzięki niej mają oni możliwość 
przyczynienia się do rozwoju naszej Gminy. Już pierwsza edycja 
udowodniła, że mieszkańcy są niezwykle aktywni i potrafią 
współpracować z samorządem z myślą o sprawach ważnych dla 
wszystkich obywateli. Budżet Obywatelski w pełni to umożliwia. 
– podkreśla Anna Januszkiewicz, naczelnik Wydziału Promocji 
i Rozwoju Gospodarczego.
Przypomnijmy, że w ramach IV edycji swoje propozycje mogły 
zgłaszać osoby, które ukończyły 16 rok życia. Warunkiem udziału 
w Budżecie Obywatelskim osoby niepełnoletniej było dołączenie 
zgody opiekuna prawnego. Wnioski tradycyjnie można było 
składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta lub przesłać 
pocztą na adres Urzędu z dopiskiem „Budżet Obywatelski” oraz 
drogą mailową. – Jedna osoba mogła złożyć maksymalnie 3 pro-
pozycje zadania inwestycyjnego, każdą na odrębnym formularzu. 
Każdy wniosek musiał być poparty, wzorem poprzedniej edycji, 
30 podpisami mieszkańców. Szacunkowy koszt jednego 
projektu nie mógł przekroczyć kwoty 70 tys. zł – zaznacza.
W ramach IV edycji Budżetu Obywatelskiego złożono 11 
propozycji zadań. Obecnie przechodzą one weryfikację for-
malną i merytoryczną. Ostateczna lista projektów podlegających 
głosowaniu zostanie opracowana do dnia 10 stycznia 2017 r. 
Od 16 do 27 stycznia potrwa głosowanie. Każdy mieszkaniec 
na specjalnie przygotowanych ankietach będzie mógł wybrać 
maksymalnie jedno zadanie z przedstawionej listy. Wyniki po-
znamy do 28 lutego.
Łączna kwota, jaka zostanie przeznaczona na realizację w 2017 
roku zwycięskich propozycji to 350 tys. zł. Więcej szczegółów 
można znaleźć na stronie Urzędu Miasta: krosnoodrzanskie.pl.
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„Kapitan” Rogowski 
Tomasz Rafał Rogowski. Tak nazywa się nowy Przewodniczą-
cy Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim. Po tym jak, dość 
niespodziewanie, Radosław Sujak objął stanowisko Zastępcy 
Prezydenta Gorzowa Wielkopolskiego wiadomym stało się, 
że w prezydium zajdą zmiany. 

Podczas głosowania Rogowskiego poparli także radni, którzy 
weszli do Rady spoza komitetu Marka Cebuli. „Na pewno się 
sprawdzi, kandydatura jak najbardziej trafiona, od początku 
widziałem tylko jego, osoba najlepsza 
na to stanowisko, ma staż, był wi-
ceprzewodniczącym, człowiek 
z doświadczeniem” – mówi 
Leszek Fijałkowski. 
Radosław Sujak, zastępca 
prezydenta Gorzowa Wiel-
kopolskiego, dotychczasowy 
Przewodniczący Rady Miej-
skiej wyraża przekonanie, 
że jego kolega poradzi sobie 
wzorowo w nowej roli. 
Zarówno przed Przewodni-
czącym, radnymi, jak i całym 
krośnieńskim samorządem bar-
dzo ważny miesiąc, podczas 
którego w dużej mierze praca 
będzie skoncentrowa-
na na analizie 
Budżetu 

Gminy na rok 2017. Sam Tomasz Rogowski podkreśla, że do-
tychczasowa efektywna współpraca pozwala patrzeć w najbliż-
szą przyszłość optymistycznie, choć wyznaczone zadania nie 
będą łatwe. Przewodniczący zaznacza jednak, że będzie dążył 
do wszystkich wyznaczonych sobie celów i docenia zarazem 
zaufanie, jakim obdarzyli go krośnieńscy radni. 

„Kandydatura jak najbardziej  
trafiona, od początku na tym stano-
wisku widziałem tylko jego, ma staż” 

– płyną słowa pochwały w stronę 
nowego Przewodniczącego

#

W swoim expose nie mógł nie wspomnieć o współpracy 
z burmistrzem. Podczas przemówienia robił słowne „ukłony” 
w stronę Marka Cebuli mówiąc:
„Panie Burmistrzu – współpracę z panem cenię sobie nad 

wyraz. Jako krośnianin, jako radny, a jestem przekonany, 
że także jako przewodniczący. Wiele zadań przed nami – na 

początku kadencji wyznaczyliśmy ich sporo. Wiem, że jako 
zgrana drużyna radnych – mam tutaj na myśli całą 

piętnastkę, wspólnie z Panem, Panie Burmistrzu 
– możemy przenosić góry…”

Czy przeniosą? Zadanie może nie być łatwe 
bo Sujak, a wcześniej Tomasz Miechowicz 
poprzeczkę zawiesili wysoko. Ambicji 
Tomaszowi Rafałowi Rogowskiemu nie 
brakuje, zapowiedzi przedstawione pod-
czas sesji wydają się konkretne: „Już 
dzisiaj zapowiadam wytężone prace w ko-
misjach, konsultacje, wsłuchiwanie się 
w głosy mieszkańców i chociaż wiem, 

że nigdy nie ma środków finansowych 
na wszystkie potrzeby – postaramy 
się uszyć tę budżetową kołdrę tak, 

by nikomu nie wystawały spod niej 
stopy. W moim krótkim, swoistym 
expose chciałbym zapowiedzieć 
także, że będę czuwać nad pra-

widłowością przebiegu legisla-
cyjnego przy podejmowaniu 
uchwał od samego początku, 
czyli od momentu zrodzenia 
się inicjatywy uchwałodaw-
czej. Podejmę trud sprawnego 
zarządzania pracami rady i sa-
mych komisji”.

 Rogowski rzuca się z mo-
tyką na słońce? Niekoniecznie. 

Sprawnie działający Przewodni-
czący może zapisać się złotymi 
literami na kartach krośnieńskiej 

historii. Może… jeżeli wykorzysta swoje 
„pięć minut”.
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To jednak nie jedyne zmiany w Radzie Miejskiej. W związku 
z tym, że dotychczasowy wiceprzewodniczący, czyli pan Tomasz 
Rafał Rogowski objął funkcję przewodniczącego Rady Miejskiej, 
naturalną procedurą było wyłonienie jego następcy. – mówi 
Agnieszka Czarnolewska, Sekretarz Gminy Krosno Odrzańskie. 
Głosowanie odbyło się w ramach kolejnej sesji Rady Miejskiej 
oczywiście pod nadzorem Komisji Skrutacyjnej – dodaje. 

I tak we wtorek 25 października podczas sesji po głosowaniu 
funkcję tę powierzono radnej Kazimierze Potockiej, od wielu 
lat pracującej na rzecz krośnieńskiego samorządu, a przede 
wszystkim mieszkańców. – Cieszę się, że Radni, zwłaszcza ci 
nieco młodsi, obdarzyli mnie zaufaniem i chcą korzystać z do-
świadczenia zawodowego, jakie zdobyłam na przestrzeni lat. Ten 
wybór to dla mnie powód do satysfakcji, ale także motywacja 
do dalszej pracy – podkreśla nowa wiceprzewodnicząca.

Kazimiera Potocka, w ramach działalności w Radzie Miejskiej, 
zasiada w Komisji Rewizyjnej oraz Komisja Edukacji, Kultury, 
Sportu i Spraw Społecznych. Czynnie udziela się w życiu pu-
blicznym, promując m.in. kulturę oraz popularyzując historię 
miasta i Gminy. 
Przy okazji nominacji Radosława Sujaka na zastępcę prezydenta 
Gorzowa Wielkopolskiego, musiał się on zrzec mandatu radnego. 
Dlatego też, zgodnie z procedurami, konieczne było rozpisanie 
wyborów uzupełniających. Odbędą się one 18 grudnia i dotyczyć 
będą tylko okręgu wyborczego nr 5 obejmującego ul. Poznańską 
od nr 39 do końca.

Krośnieńscy seniorzy to osoby niezwykle aktywne, o czym 
nie trzeba nikogo przekonywać. Nauka? Jak najbardziej. 
Rozwijanie swoich zainteresowań? Oczywiście! Sport? Z przy-
jemnością! I to właśnie z myślą o nich zorganizowano w Cen-
trum Rekreacyjnym I Turniej w Kręgle Seniorów o Puchar 
Burmistrza. 

Oprócz szerokiej oferty dedykowanej dzieciom i młodzieży w na-
szej gminie, myślimy również o seniorach. Dlatego też zorganizo-
waliśmy ten turniej – podkreśla Tomasz Struk, dyrektor Ośrodka 
Sportu i Rekreacji. A seniorom w to mi graj. Rywalizacji, rzecz 
jasna tej zgodnej z duchem sportu, nie brakowało. Co ciekawe, 
w wydarzeniu uczestniczyli nie tylko krośnianie. – Pochodzę 
z Trójmiasta, przyjechałam do Krosna w odwiedziny i teraz mogę 
uczestniczyć w zawodach. Atmosfera jest wspaniała. Przyznaję, 
że w moich rodzinnych stronach brakuje takich wydarzeń – pod-
kreślała jedna z uczestniczek. 

Łącznie w rywalizacji wzięło udział trzynastu zawodników i za-
wodniczek. Najlepszy w stawce okazał się Dariusz Chodukiewicz, 
który uzyskał 235 punktów. Pięć punktów mniej zdobył Stani-
sław Kurceba. Na najniższym stopniu podium stanął Zbigniew 
Szaj uzyskując 217 punktów. Dodatkowo podczas spotkania 
odbył się turniej w piłkarzyki, w którym zwyciężyła para Hanna 
i Dariusz Chodukiewicz przed parą Halina Januszkiewicz i Zofia 
Bochenek. Trzecie miejsce wywalczyły panie Wioleta Jezierska 
i Elżbieta Pawłowska. 

Puchar Burmistrza 
dla seniorów
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Poznańska przestanie straszyć
Ulica Poznańska od numeru 8 do 30. Budynek zaniedbany 
i nie pasujący do okolicy. Wyróżnia się tylko tym, że jest długi 
i brzydki. Wkrótce będzie się to zmieniać. 

Budynek faktycznie, nie wygląda zbyt okazale. Zdjęcie oddaje 
w pełni jego „slumsową urodę”. Krośnianie pytani przez dzien-
nikarza nie mają wątpliwości. Szpeci i psuje wizerunek miasta.  
Ci, którzy w nim pracują narzekają na nieprzyjemne zapachy. 
Obiekt należał do Wojskowej Agencji Mieszkaniowej. Półtora 
roku temu, gdy pojawiła się możliwość jego zakupu, samorząd 
krośnieński, po negocjacjach, nabył nieruchomość. Moderni-

zacja stała się możliwa ponieważ budynek zmienił właściciela. 
Obecnie trwają prace nad planem, jak jej dokonać. W tej sprawie 
odbył się już konkurs, który został rozstrzygnięty na początku 
listopada. Do magistratu wpłynęły dwie prace. Z biur projekto-
wych z Poznania i z Sulechowa. Poznań zaproponował zmiany 
frontu budynku, ścian bocznych i przebudowy otoczenia, a ten 
element najbardziej trafił do osób oceniających propozycje.
Oczywiście projekt budowlany nie musi wyglądać identycznie 
jak projekt wybranej koncepcji. Zarówno pierwszy, jak i drugi 

pomysł przedstawia wiele ciekawych rozwiązań przebudowy ze-
wnętrznej części budynku i wnętrza. Pytanie tylko – czy budynek 
modernizować, czy wyburzyć i postawić nowy, cofnięty w sto-
sunku do ulicy Poznańskiej. Miasto skłania się ku przebudowie. 

Po analizie potrzeb usługowo-handlowych, z biurem projektowym 
zostanie uzgodniona wielkość pomieszczeń, ich przeznaczenie 
oraz komunikacja wewnątrz obiektu. Mieszkańcy i władze są 
zbieżne w swoich poglądach - widzieliby w nowym budynku 
elegancką restaurację, kawiarnię, a także sklepy. Propozycje 
będą miały odzwierciedlenie w rzeczywistości jeśli znajdą się 
w planie biznesowym. Czas ich realizacji zależy oczywiście od 
pieniędzy, bo inwestycja musi się przecież zwrócić. Kto miałby 
ją prowadzić? Grzegorz Garczyński, Zastępca Burmistrza Krosna 
Odrzańskiego zdradzę, że w grę wchodzi partnerstwo publiczno-
-prywatne lub realizacja przez spółkę samorządową. 

Do końca roku mają zostać podjęte decyzje, 
co dalej z budynkiem przy ulicy Poznań-

skiej.

Charyzmatyczne rekolekcje dla jednych, 
interesujące spotkanie dla drugich. 
Odbywające się w Krośnie Odrzańskim 
rekolekcje prowadzone przez misjona-
rza, Ojca Jamesa Manjackala na pewno 
wywołały duże poruszenie, zarówno 
wśród tysiąca osób przybyłych do Hali 
Sportowo-Widowiskowej, jak i wśród 
osób, które o tym duchownym tylko 
słyszały lub widziały jego spotkania np. 
w Internecie. 

O. James Manjackal jest członkiem Zgro-
madzenia Misjonarzy Świętego Franciszka 
Salezego. W czasie pracy jako wykładowca 
w seminarium spotkał Jezusa dzięki mo-
dlitwie młodego człowieka, który wzbudził 
w nim siłę Ducha Świętego. Został uleczony 
fizycznie i duchowo, i od tego momentu za-
pragnął głosić rekolekcje charyzmatyczne 
na całym świecie. W Krośnie Odrzańskim 
duchowny został przyjęty bardzo ciepło. 

Okazuje się jednak, że dla szukających 
dziury w całym nie misjonarz lecz pieniądze 
były ważniejsze. Do tego stopnia, że do 
OSiRu zadzwoniła osoba podająca się za 
dziennikarza śledczego jednej z gazet. Co ją 
interesowało? Ile ośrodek zyskał za wynaję-
cie hali sportowej. Dyrektor Ośrodka Sportu 
i Rekreacji Tomasz Struk nie ma wątpli-
wości, że telefon był „fałszywką”. Chcąc 
jednak rozwiać wątpliwości wyjaśnia, że na 
podstawie zawartej umowy udostępniono 
Parafii halę, wzbogacając w ten sposób 
mienie gminne o nowe, dwuskrzydłowe, 
duże specjalistyczne drzwi ewakuacyjne 
z tzw. „antypanikami” o wartości 7500 zł. 
Wymiana drzwi odbyła się z korzyścią dla 
wszystkich mieszańców, umożliwi bowiem 
bezpieczną organizację imprez, które gro-
madzą dużo większą liczbę widzów (kon-
certy, zawody, WOŚP). Do tej pory w hali 
mogło przebywać maksymalnie 600 osób. 
Teraz ta liczba zwiększy się do 1000.

Drzwi do...?
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Już we wrześniu 2014 roku insp. Mirosław Kruszelnicki, wówczas 
Komendant Powiatowy Policji w Krośnie Odrzańskim, wymieniał 
ogromne plusy inwestycji. To poprawa warunków pracy poli-
cjantów i pracowników cywilnych, to nowa strzelnica, siłownia, 
szatnie, suszarnie – wszystko o wysokim standardzie. 
Trzykondygnacyjny obiekt zaprojektowano na planie prosto-
kąta z wewnętrznym dziedzińcem, przejazdem bramowym i 62 
miejscami parkingowymi. Otwarcie Komendy to ukoronowanie 
przeszło czteroletnich starań. Gdyby nie pomoc krośnieńskiego 
samorządu – budowa nowej komendy być może nie byłaby 
możliwa. 

Przekazanie działki, budowa drogi dojazdowej, zmiana planu 
zagospodarowania przestrzennego Gminy, dofinansowanie za-
kupu auta dla policjantów – wszystko to składa się na doskonałą 

współpracę między policją a Gminą Krosno Odrzańskie. Burmistrz 
Marek Cebula, w 2014 roku kilkukrotnie wyjeżdżał na spotkania 
z Komendantem Wojewódzkim, a także Komendantem Głównym 
Policji, by przekonywać do budowy najnowocześniejszej komendy 
w regionie. I udało się. – Komenda w Krośnie Odrzańskim jest 
najnowocześniejszym obiektem w województwie – nie ma co 
do tego wątpliwości nikt. To sukces całej społeczności – mówi 
Marek Cebula, który zaznacza, że każdy obiekt na miarę kraju 
jest cegiełką ku unowocześnianiu całej Gminy.

Podczas otwarcia nowego budynku były podziękowania, życze-
nia sukcesów, nie tylko dla samorządowców i przedstawicieli 
ministerstwa, ale także dla funkcjonariuszy, w tym Zastępcy 
Komendanta Głównego Policji nadinsp. Heleny Michalak oraz 
Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji insp. Mirosława 
Kruszelnickiego. Oni także mają niemałe zasługi w powstaniu 
obiektu. – Poprawa warunków obsługi obywateli oraz pracy 
funkcjonariuszy – taki jest cel inwestycji realizowanych w policji – 
podkreślała w Krośnie Odrzańskim nadinspektor Helena Michalak. 
Krosno Odrzańskie odwiedzili także Posłowie na Sejm, Marek 
Ast oraz Jacek Kurzępa. Był Wojewoda Lubuski wraz z Zastępcą 
oraz Jarosław Zieliński, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw 
Wewnętrznych i Administracji, który zapowiedział, że polskie 
służby mundurowe mogą spodziewać się w najbliższych latach 
wdrożenia programu modernizacji

W trakcie uroczystości wręczono także nagrody i medale dla 
różnych formacji mundurowych oraz samorządowców. W Ko-
mendzie Powiatowej Policji pracuje 77 policjantów oraz 15 
pracowników policji. 

Z ogromna pompą, w obecności „oficjeli”, przy odgłosach 
salutujących funkcjonariuszy. Z końcem listopada otwarto 
w Krośnie Odrzańskim nowy budynek Komendy Powia-
towej Policji. Wybudowany według najnowszych 
standardów jest jednym z najnowocześniejszych 
w kraju. 

Komenda jak z marzeń

Przekazanie działki, budowa 
drogi, zmiana planu zagospoda-
rowania przestrzennego Gminy, 

dofinansowanie zakupu auta dla 
policjantów – krośnieński samo-
rząd jest współtwórcą sukcesu

#
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Realizacja tych dwóch projektów może być wizerunkową 
inwestycją ostatnich dekad w Gminie Krosno Odrzańskie. 
Mało tego, w całym regionie może stać się wyznacznikiem 
sukcesu i sposobu na rewitalizację zniszczonych fragmentów 
miast. Mowa o pewnej już modernizacji ulic, parku, placu 
i budynku w dolnej części Krosna Odrzańskiego.

Całość prac pochłonie prawie 7 milionów złotych, z czego „lwia” 
część to pieniądze zewnętrzne. 3,8 miliona złotych Gmina po-
zyskała na rewitalizację ulic Grobla, Bobrowa, Żeromskiego, 
Wodna, Rybaki i Plac Prusa. Inwestycja obejmuje remont na-
wierzchni ciągów pieszych i jezdnych, wykonanie kanalizacji 
deszczowej oraz nowego oświetlenia LED, utworzenia miejsca 
spotkań lokalnej społeczności na zmodernizowanym Placu 
Prusa, wykonanie małych parków oraz miejsc postojowych. 
Dojazd będzie zapewniony poprzez zjazd z ul. Bobrowej, w tym 
zaplanowano dwa miejsca postojowe dla autobusów a także 
minimum trzydzieści sześć dla samochodów osobowych. Teren 
rekreacyjny będzie miał wydzielone miejsce na zadaszone wiaty 
z ławkami oraz stołami, miejscami na handel gastronomiczny, 
a także wygrodzony plac zabaw. Będzie można poruszać się 
tam ciągami o nawierzchni z kostki brukowej, wzdłuż których 
ustawione zostaną ławki parkowe oraz śmietniki. Wartość pla-
nowanych zadań opiewa na kwotę prawie 4,5 mln zł. Planuje 
się również budowę ścieżki edukacyjnej z opisem obyczajów 
dotyczących połowów ryb w pobliskiej rzece Odra. Dzięki temu 
zarówno mieszkańcy gminy Krosno Odrzańskie, jak i goście (w 
tym turyści), będą mogli zapoznać się bogatą historią i dziedzic-
twem kulturalnym tego miejsca. Prace ruszą w przyszłym roku. 
Na początku grudnia, zarząd województwa podzielił kolejne 
pieniądze na projekty z zakresu rewitalizacji i jest to znów powód 
do dumy. Krosno Odrzańskie otrzyma prawie dwa miliony złotych 
na adaptację budynku przy ul. Pocztowej 9 i 11 na mieszkania 
socjalne wraz z przebudową ciągów komunikacyjnych w oto-
czeniu budynku, przy ul. Wąskiej i Walki Młodych. Cały projekt 
opiewa na kwotę blisko 2,3 mln zł, a jego realizacja planowana 
jest na 2017 rok. 

Za prawie 7 milionów złotych zostaną 
wyremontowane ulice Grobla,  

Bobrowa, Żeromskiego, Wodna,  
Rybaki, Wąska, Walki Młodych i Plac 

Prusa, a także osiem mieszkań  
socjalnych przy Pocztowej 9 i 11

#

„Dolne Miasto” może stać się perełką wśród lubuskich „grodów”. 
Jest ku temu atmosfera, są pokonane kolejne „schody”. Doświad-
czenia, których w poprzednich kadencjach nabierał zespół Marka 
Cebuli, dzisiaj procentują. – Ciężka praca, znajomość procedur, 
przepisów, umiejętność pisania wniosków i rozliczania ich, ale 
przede wszystkim determinacja całego zespołu – wszystko to 

składa się na sukcesy w pozyskiwaniu pieniędzy 
unijnych – podkreśla Naczelnik Wydziału Promocji 
i Rozwoju Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim, 
Anna Januszkiewicz. 
Tutaj trzeba dodać, nawiązując do artykułu o in-
westycyjnym charakterze budżetu Gminy na 2017 
rok, że gdyby nie unijne pieniądze pozyskiwane 
tak skutecznie, nie można było nawet myśleć 
o realizacji takich zadań. Jeżeli pieniądze zostaną 
skutecznie „wyszarpnięte” z puli, na którą chrapkę 
ma wiele samorządów, to Krosno Odrzańskie czeka 
prawdziwa architektoniczna rewolucja. 
„Piastowskie dziedzictwo Świętej Jadwigi Ślą-
skiej” – taką nazwę nosi projekt, którego realizacja 
mogłaby być ukoronowaniem wszystkich prac 
w dolnej części Krosna Odrzańskiego. 
Dzwony bijące w kościele Świętej Jadwigi zapowia-
dać będą budowę ciągu edukacyjno-spacerowego 
poprzez połączenie kilku elementów: Zamku Pia-
stowskiego, kościoła oraz łączącej te dwa miejsca 
ulicy. Zakres prac będzie uwzględniał także odbudo-
wę i renowację wnętrz obiektów z zabezpieczeniem 
przeciwpożarowym i podwyższenie efektywności 
energetycznej budynków.  
W przypadku Zamku Piastowskiego kontynuowane 
byłyby prace sprzed kilkunastu lat. Po tym jak zamek 

Rusza rewitalizacja „Dolnego Miasta”
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został częściowo wyremontowany, teraz odnowione zostałyby 
kolejne skrzydła. Ambitnym zamierzeniem jest utworzenie sali 
konferencyjnej wraz ze sceną oraz zapleczem sanitarnym i ca-
teringowym. Dalsze prace miałyby charakter odtworzeniowy. 

Formuła komnat zamkowych jako miejsc hotelowych na pewno 
spodoba się turystom. Powiększenie powierzchni muzealnej 
oraz remont bunkra z czasów II Wojny Światowej także przy-
czynią się do zwiększenia ruchu turystycznego.  Atrakcją 
na skalę regionalną byłby także Ogród Świętej Jadwigi Śląskiej. 
W przyległej bezpośrednio do zamku okolicy urządzone miałyby 
zostać tereny zielone z miejscami do wypoczynku. Swoistym 
łącznikiem między zamkiem a kościołem wg planów miałaby 
być ulica ZBOWiD. Jej remont ma polegać na przywróceniu 
stylowego bruku i oświetlenia. Ale to nie wszystko. Idąc dalej 
będzie można wejść na wieżę kościoła, która stanie się punktem 
widokowym. 
Święta Jadwiga Śląska może doczekać się jeszcze jednego 
patronatu. Nad parkiem, przyległym do kościoła i drogi kra-
jowej, powstanie miejsce odpoczynku i edukacji historycznej 
prezentującej dzieje regionu. Gruntownego remontu wymagają 
również organy kościelne. To jeden z największych tego typu 
instrumentów w zachodniej Polsce. Ich rewitalizacja umożliwi 
organizowanie koncertów z udziałem organmistrzów z całej 
Europy, a nawet świata. Wszystko pod warunkiem, że projekt 
przejdzie długą drogę związaną z akceptacją. To może być jed-
nak bardzo trudne.
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Jubileusze pożycia małżeńskiego i uroczyste uhonorowanie 
par, które spędziły ze sobą 50 lat, czyli blisko 20 tysięcy 
dni, to już od dłuższego czasu piękna tradycja celebrowana 
w Krośnie Odrzańskim. Nie inaczej było i w tym roku. 

Odznaczenia za długoletnie pożycie małżeńskie są przyznawane 
przez Prezydenta RP za pośrednictwem Wojewody Lubuskie-
go, po zainicjowaniu procedury przez Urząd Stanu Cywilnego 
w Krośnie Odrzańskim. Podczas uroczystości „Złotych Godów”, 
zorganizowanych w Hali Sportowo-Widowiskowej, jubilatom 
wręczył je burmistrz Marek Cebula. – W tym roku uhonorowano 
21 par. Ogromnym zaszczytem była także możliwość przeka-
zania odznaczenia parze, która celebruje 60-lecie wspólnego 
pożycia. Takie momenty zawsze są niezwykle wzruszające. 
Emocje towarzyszą zarówno jubilatom oraz ich bliskim, jak 
i nam, urzędnikom – podkreśla Mirosław Kossowski, kierownik 
Urzędu Stanu Cywilnego w Krośnie Odrzańskim. 
Burmistrz Marek Cebula zaznaczył z kolei w swoim okoliczno-
ściowym przemówieniu, jak wielką inspiracją są dla innych 
mieszkańców jubilaci. – Szanowni Państwo, udowadniacie, że 
wzajemne wsparcie i tolerancja to bezcenne wartości. Jestem 
przekonany, że będą one towarzyszyć Państwu w kolejnych 
latach – podkreślał.
A jaki jest sekret tak długiego i udanego związku? Jubilaci mają 
na to prostą receptę: szacunek. Mówią również, że choć życie 
nie zawsze jest usłane różami, to bliskość drugiej osoby może 
być lekiem na całe zło. I tę lekcję warto zapamiętać.
W uroczystościach uczestniczyły rodziny oraz najbliżsi jubilatów, 
a także włodarze sąsiednich gmin. Ze wszystkich stron płynęły 
życzenia szczęścia i pomyślności, nie zabrakło również pięknych 
wspomnień oraz symbolicznego toastu. Uhonorowane pary 
podkreślały z kolei, jak ważny jest dla nich fakt, iż jubileuszowa 
tradycja wpisała się na trwałe w gminnym kalendarzu.

Jubileusz jak z bajki

Ich motto brzmi jakże prosto, ale przede wszystkim inspiru-
jąco: „Pasja nie zna wieku”. Mowa o seniorach realizujących 
się w ramach krośnieńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, 
który w październiku w Urzędzie Miasta zainaugurował ko-
lejny Rok Akademicki.

Mają chęć do rozwijania swoich pasji, każdego roku potwierdzają, 
że aktywność to dla nich szczególna wartość. Tacy są krośnieńscy 
seniorzy. A tych w Uniwersytecie Trzeciego Wieku jest bez liku. 
Literatura? Proszę bardzo. Warsztaty rękodzielniczce? Jak naj-
bardziej. Malarstwo? Rzecz jasna również. – Czas szybko płynie. 
Inauguracja nowego Roku Akademickiego jest swego rodzaju 
cegiełką dokładaną do edukacji naszych seniorów. Nastawiamy 
się na kolejne działania m.in. wystawy, liczne spotkania z cieka-
wymi osobami, ale także edukację językową – podkreśla Danuta 
Słomińska, wiceprezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 
A inaugurację Roku Akademickiego tradycyjnie uświetniła muzy-
ka. Tę zaprezentowali uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej 
I stopnia im. F. Chopina. W repertuarze znalazły się m.in. klasyki 
muzyki filmowej. 
Prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Wojciech Brodziński za-
chęcał do uczestnictwa w zajęciach i aktywności, której seniorom 
na pewno nie brakuje. 

Gaudeamus igitur,  
czyli „Radujmy się więc”!
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Dwa dni zmagań, blisko 150 miłośników wirtualnej rozgrywki, 
a przede wszystkim ogromne i to całkiem realne emocje. 

Odra Gaming, inicjatywa zrealizowana w Hali Sportowo-Wido-
wiskowej w ramach projektu „Podziel się kulturą”, okazała się 
prawdziwym sukcesem i śmiało 
można ją określić świętem wszyst-
kich e-gamerów. Wysoka frekwen-
cja i tak duże zainteresowanie 
wydarzeniem zaskoczyły nawet 
samych organizatorów. Choć po-
czątki były trudne, bowiem już 
na starcie zabrakło tego, co naj-
ważniejsze - mianowicie… prądu. 
Sytuację błyskawicznie udało się 
jednak opanować i rozpoczęła się 
elektryzująca rozgrywka. – Gra-
cze mogli rywalizować w ramach 
czterech gier, a konkretnie FIFA 16, 
Hearthstone, League of Legends 
oraz Counter Strike. Zapewniam, 
że emocji nie brakowało, zarówno 
wśród graczy, jak i osób, które im 
kibicowały – podkreśla Hubert 
Nowakowski ze Stowarzyszenia 
„Odra Gaming” i zarazem główny 
organizator oraz pomysłodawca 

wydarzenia. I rzeczywiście, emocje towarzyszyły wszystkim 
przez cały weekend. A w ostatecznej klasyfikacji w rozgrywkach 
Hearthstone najlepszy okazał się Krzysztof Kościesza. W Counter 
Strike: Global Offensive Valiant Boys. Puchar w FIFIE podniósł 
Patryk Jakubczak, zaś w League of Legends Nestea. 

Wirtualne zmagania, realne emocje

Sherlock Holmes w Krośnie Odrzańskim? Oczywiście! I to 
nie jeden, ale cała grupa. A dokładnie 5 grup wybitnych 
detektywów, którzy, mimo jesiennej aury, zgłębiali historię 
miasta i życie Alfreda Henschke. Tak można podsumować 
Grę Miejską „W poszukiwaniu Klabunda”, kolejną inicjaty-
wę, zrealizowaną w ramach projektu „Podziel się kulturą”.
 
Przypomnijmy, że był to jeden z pięciu zwycięskich projektów, 
jakie zostały oficjalnie przedstawione podczas tegorocznego 
Rybobrania. Pomysł został zgłoszony przez nieformalną grupę 
Kwartet, w której skład weszły Zuzanna Adułło, Halina Stefańczyk, 
Magdalena Struk oraz Anna Mielczarek-Żejmo.
A sama Gra? Niezwykle emocjonująca! Uczest-
nicy mieli do wykonania zadania, które nie tylko 
wymagały wiedzy historycznej, ale także kondy-
cji. Bieganie, jak udowodnili niektórzy gracze, 
było przydatne. Sprint wzdłuż krośnieńskiego 
Mostu lub przez ul. WOP? Dla nich to nic trud-
nego. Najważniejsze było wszak zwycięstwo. 
To domena wszystkich detektywów.
Wśród przygotowanych zadań było m.in. poli-
czenie schodów przy amfiteatrze oraz dawnym 
Domu Kultury, odnalezienie najważniejszych 
miejsc związanych z Krosnem Odrzańskim 
i samym Klabundem, a także flash mob, który 
polega na zgromadzeniu jak największej liczby 
osób. Uczestnicy mogli wykazać się również 
pod względem artystycznym. Detektywi, po 

dotarciu do Zamku Piastowskiego, wykonywali bowiem gliniane 
popiersia Alfreda Henschke. 
Jak w Grze spisały się drużyny? To oceniło jury. Ostatecznie 
najlepsza drużyna, której przypadł w udziale laur zwycięstwa, 
zgromadziła 23 punkty. W jej skład weszły Paulina Adułło-Mucha, 
Katarzyna Sylwanowicz, Agnieszka Wesołowska, Aleksandra 
Lipka i Kamila Misa.
Druga miała zaledwie punkt mniej. Podium zamknęła drużyna 
z dorobkiem 19 punktów. Detektywi, do zobaczenia podczas 
kolejnej gry miejskiej.  

Detektywi na tropie Klabunda
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Unowocześnianie 
szkół

Krośnieńska oświata – jaka jest? To pytanie zadaje sobie 
wielu mieszkańców Gminy, szczególnie zaś rodzice posyłający 
dzieci do szkół, które aspirują do miana najnowocześniej-
szych w województwie. Biorąc pod uwagę fakt, że oświata 
„pożera” jedną trzecią krośnieńskiego budżetu, oczekiwania 
mogą być duże. Czy na aspiracjach się kończy? 

Krośnieński samorząd sporo inwestuje w oświatę. Planowane 
w przyszłym roku inwestycje „przedszkolne”, remont sali sporto-
wej przy SP3, plany budowy mediateki, która także ma charakter 
edukacyjny – jest tego jeszcze więcej niż w poprzednich latach. 
Zmiany dzieją się na naszych oczach. Jakie? Przegląd krośnień-
skiej oświaty zaczynamy od „technologii”. Nie można mówić 
o nowoczesności bez dostępu do Internetu. I tutaj wyposażenie 
jest lepsze niż niejednego obiektu w dużych miastach. Świa-
tłowodowe, szybkie połączenia w każdej szkole, zrealizowany 
projekt pod hasłem „Laptop dla każdego ucznia” – jest o czym 
mówić. W ostatnich latach zakupiono pół tysiąca laptopów oraz 
komputerów stacjonarnych do wszystkich placówek gminnych. 

Dzięki temu uczeń ma możliwość nauki przy swoim laptopie, 
a to kolejny wyróżnik na tle innych miast. Nie bez znaczenia 
pozostają wydatki na tablice interaktywne i dzienniki elektro-
niczne. Te w Gminie są dzisiaj standardem, a warto wiedzieć, że 
takich dzienników nie ma nadal wiele szkół w województwie. 
Elektroniczne nowinki chwalą nie tylko nauczyciele, ale także 
rodzice doceniający rolę umiejętnego poruszania się w świecie 
techniki, co będzie na pewno ważne w przyszłym, dorosłym życiu 
ich dzieci. Podobnie zresztą jak i sale do nauki języków obcych. 
We wszystkich krośnieńskich szkołach podstawowych pojawił 
się także przedmiot nauki gry w szachy. Było to pierwsze, takie 
innowacyjne rozwiązanie w województwie lubuskim.
W ciągu ostatnich lat dużo pieniędzy włożono w infrastrukturę. 
Powstały nowe boiska, bieżnia, wykonano remonty, zrealizowano 
ogromną inwestycję ciepłowniczą przy Zespole Szkół, w którego 
skład wchodzą Gimnazjum i SP3 oraz OSiR. Co roku w kasie 
gminnej zostaje dzięki temu ponad sto tysięcy złotych. Biorąc 
pod uwagę to, że pieniądze na nową kotłownię pozyskano ze 
środków zewnętrznych – zostaje czysty zysk. 

W ciągu ostatnich lat dużo pie-
niędzy przeznaczono na infra-

strukturę oświatową. Kolejny rok 
także ma być inwestycyjny.

#
Tablice interaktywne wprowadziły 

krośnieńską oświatę w XXI wiek
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Ogółem do szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez 
gminę Krosno Odrzańskie w ubiegłym roku uczęszczało 1580 
uczniów, z czego 1167 do podstawówek, 40 dzieci do oddziałów 
przedszkolnych przy szkole podstawowej, 413 do gimnazjów. 
Przedszkola liczyły zaś 515 dzieci. W porównaniu z rokiem 2013 
jest to wzrost o ponad stu uczniów. Od 1 września w Gminie 
rozpoczęły działalność dwa zespoły – Zespół Szkół w Krośnie 
Odrzańskim, w którego skład weszły SP3 oraz Gimnazjum. Pla-
cówki te od lat mieściły się w tym samym budynku oraz korzystały 
ze wspólnych obiektów. Także 1 września powstał Zespół Szkol-
no-Przedszkolny przy ul. Bohaterów Wojska Polskiego. W jego 
skład wchodzi Szkoła Podstawowa nr 1 w Krośnie Odrzańskim 
oraz Przedszkole w Starym Raduszcu mówi Naczelnik Wydziału 
Oświaty, Kultury i Sportu, Barbara Groncik. 
Powstał również nowy oddział Przedszkola nr 4, a także Punkt 
Przedszkolny dla dzieci w wieku 5 i 6 lat letnich przy SP2. Mo-
dernizacji ulega Przedszkole nr 1, gdzie remontowane są toalety 
i szatnie dla dzieci. Został także zakończony remont parteru 
w Szkole Podstawowej nr 2 w Krośnie Odrzańskim. 
Motywacją do nauki mogą być nie tylko dobrze wyposażone 
szkoły, ale także pieniądze w postaci stypendiów. W sumie, na 
stypendia socjalne oraz za wyniki w nauce i sporcie, w ubiegłym 
roku szkolnym wydano ponad 220 tys. złotych.  
Polska oświata jest w przeddzień reformy przygotowywanej 
przez rząd. Samorząd czeka na szczegółowe wytyczne i trzyma 
rękę na pulsie, by konsekwencje były jak najmniej odczuwalne 
przez nauczycieli i uczniów. 
Podczas Gminnego Dnia Nauczyciela Marek Cebula, burmistrz 
Krosna Odrzańskiego, nie szczędził słów pochwały dla kadry 
pedagogicznej, która konsekwentnie podnosi swoje kwalifi-
kacje. Już prawie połowa pedagogów to nauczyciele dyplo-
mowani. Wiesława Kołarzyk, dyrektor Zespołu Szkół w Krośnie 
Odrzańskim podsumowując rok mówiła, że był to dla wszystkich 
pedagogów trudny czas, jednak satysfakcja, która towarzyszy 
codziennej pracy jest wartością nie do przecenienia. – Zależy 
nam, aby uczniowie mieli jak najlepszą opiekę. I to się w pełni 
udaje, o czym świadczą ich wyniki. Każdego roku możemy się 
bowiem pochwalić osobami, które brylują m.in. w konkursach 
przedmiotowych – podkreślała. To dla nas szczególny dzień. 
Czujemy się docenieni za naszą pracę. Przede wszystkim myśli-
my jednak o naszych podopiecznych, którym mamy możliwość 
każdego dnia przekazywać wiedzę. Jestem przekonana, że ta 
zaprocentuje w przyszłości – mówiła z kolei Iwona Skołozubow, 
dyrektor Zespołu Szkół w Wężyskach.
Krośnieńska oświata w ciągu ostatnich kilku lat uległa przeobra-
żeniu, niektórzy mówią, że wjechała na „nowe tory”. W jakim 
kierunku będzie podążać? O tym władze Krosna Odrzańskiego 
chcą rozmawiać z samymi nauczycielami.

Dwie dekady uczczone  
w Wężyskach

Nauczyciele, uczniowie i rodzice. Wszyscy 21 paździer-
nika świętowali wspólnie w Wężyskach. A to za sprawą 
wyjątkowego jubileuszu. Zespół Szkół w Wężyskach 
obchodził bowiem 20 lat istnienia.

Uroczystości zainaugurowała msza święta, podczas której 
można było wysłuchać ważnych słów skierowanych do 
wszystkich pedagogów. – Uczniom należy przekazywać 
wiedzę, ale także wymagać. Trzeba bowiem nie tylko uczyć, 
ale i wychowywać – podkreślał ks. Zbigniew Nidecki, pro-
boszcz parafii pw. św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi 
Panny w Chlebowie.
Tę zasadę z pewnością od lat wyznają nauczyciele z Wężysk, 
o czym świadczą kolejne pokolenia absolwentów oraz świetne 
wyniki uczniów. I tak od 1996 roku. Uroczystości przywołały 
mnóstwo wspomnień. Wszak to już dwadzieścia długich, 
ale i owocnych lat.
– Powrót do szkoły przypomina obraz tego, co ocalało 
z najpiękniejszych dziecięcych i młodzieńczych lat życia. 
Współczesna szkoła jest niewątpliwie nieco inna, zaszło 
wiele zmian, jednak wciąż zamierzamy realizować nasze 
cele na rzecz uczniów – mówiła w swoim wystąpieniu Iwona 
Skołozubow, dyrektor Zespołu Szkół w Wężyskach.
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Bez wątpienia, większość z nas uwielbia psiaki, jednak ta 
miłość często nie przekłada się na sprzątanie po swoich 
pupilach. Należy przypomnieć, że zgodnie z „Ustawą o utrzy-
maniu czystości i porządku w gminach”, właściciele powinni 
myśleć o czworonogach także w kategoriach czystości. Przede 
wszystkim tej „publicznej”.

Do tego namawiały podczas happeningu, zorganizowanego pod 
patronatem burmistrza Marka Cebuli, krośnieńskie przedszkolaki 
wraz z opiekunami. Wydarzenie pod hasłem „Ostatni krzyk mody, 
zbieraj psie odchody” odbyło się na początku listopada przed 
tzw. „tramwajem”. Dzieci rozdawały ulotki i woreczki, zachęcając 
do sprzątania po swoim piesku, dając w ten sposób przykład, jak 
dbać o czystość, z myślą o innych mieszkańcach, ale także uko-
chanych czworonogach. – Przedszkolaki, jak wiemy, uwielbiają 
spędzać wolny czas na dworze. Często udają się wraz z rodzicami 
do parku. Niestety, mogą tam zobaczyć, mówiąc delikatnie, 
sporo śladów po pieskach swoich właścicieli. Właśnie dlatego 
podjęliśmy inicjatywę, aby zaapelować do mieszkańców, którzy 
posiadają psy, aby po nich sprzątali – tłumaczy Zuzanna Adułło, 
dyrektor Przedszkola nr 1, jedna z inicjatorek akcji. 
Każdy właściciel psa ma obowiązek sprzątania po swoim pupilu. 
Wynika to z przepisów. Często zdarza się jednak, że tego nie 
przestrzegają. Takie postępowanie jest obarczone kara grzyw-
ny – przypomina Artur Baturo, funkcjonariusz krośnieńskiej 
Straży Miejskiej.

Do dorosłych zaapelowali więc najmłodsi mieszkańcy Krosna 
Odrzańskiego, którzy uczeni są przez swoich opiekunów, aby 
dbać o porządek. Oprócz przedszkolaków w happeningu wzięli 
udział także funkcjonariusze Straży Miejskiej i Straży Granicz-
nej. Dzieci mogły m.in. poznać ich pracę, ale przede wszystkim 
spotkać czworonogi, które towarzyszą „mundurowym” w co-
dziennej służbie. Każdy z nich jest mocno związany ze swoim 
przewodnikiem. 
Pełną relację z happeningu można zobaczyć w materiale Kro-
śnieńskiej TV na kanale YouTube.

„Ostatni krzyk mody, zbieraj psie odchody”

Październik upływał w Gminie Krosno Odrzańskie pod zna-
kiem wydarzeń o jubileuszowym charakterze. Jedno z nich 
dotyczyło Zarządu Oddziałowego Niezależnego Samorządnego 
Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej. 

Uroczystość odbyła się w Zamku Piastowskim. – Rok 2016 jest 
dla nas bardzo ważny. To wyjątkowy jubileusz. Przypomnę, że 
dokładnie 25 marca 1991 roku Sąd Wojewódzki w Warszawie 
wpisał Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjona-
riuszy Straży Granicznej do rejestru związków funkcjonujących 
na terenie naszego kraju – przypomina mjr SG Tomasz Deszcz, 
Przewodniczący Zarządu Oddziałowego NZSS SG.
Podczas „srebrnego jubileuszu” nie mogło zabraknąć wyjątko-
wych gości. – Wśród zaproszonych osób znaleźli się m.in. twórcy 
podwalin naszego Związku, mianowicie Henryk Jankowski, Adam 
Pudło i Janusz Syska, a także byli przewodniczący ZO w Krośnie 
Odrzańskim, Krzysztof Kalski oraz Tomasz Ekstowicz, przedsta-
wiciele Zarządu Głównego NSZZ FSG wraz z przewodniczącym 
Mariuszem Tylem. Obecni byli również Marcin Kolasa i Mariusz 
Wiśniewski, członkowie Zarządu Oddziałowego – wymienia 
Tomasz Deszcz.
To oczywiście nie wszystkie osoby, które uczestniczyły w uro-
czystościach. W Zamku Piastowskim pojawili się także przedsta-
wiciele Zarządów Terenowych NSZZ FSG przy Nadodrzańskim 
OSG, przedstawiciele FZZ SM z przewodniczącym Rady FZZ SM 

Krzysztofem Hetmanem, przewodniczącym Lubuskiej FZZ SM 
Dariuszem Mieczyńskim, wieloletnim przewodniczącym Wielko-
polskiej FZZ SM Andrzejem Szarym, Zbigniewem Rogodzińskim, 
przewodniczącym Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego NSZZ 
Pracowników Pożarnictwa, Arturem Hebdą (wiceprzewodniczą-
cym Zarządu Okręgowego NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników 
Więziennictwa Poznań), a także Jerzym Siedlarzem (wicepreze-
sem Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej Regionu 
Nadodrzańskiego). 

Podczas uroczystej Gali nie zabrakło lekcji historii, która przypo-
mniała początki Związku. Była to także okazja do podziękowań. 
Odznaczenie otrzymał m.in. burmistrz Marek Cebula.

Jubileuszowy październik - także  
w Straży Granicznej
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Krosno Odrzańskie, Schwarzheide i Karcag to trzy miasta 
partnerskie, które od lat realizują wspólne cele. We wrze-
śniu po raz kolejny udowodniły także, że łączy je również 
sportowa pasja. 

W ten sposób duch sportu ponownie zagościł w Krośnie 
Odrzańskim i to w odsłonie międzynarodowej. Wszystko za 
sprawą Turnieju Miast Partnerskich. Zmagania były niezwykle 
emocjonujące, jednak przede wszystkim miały na celu integrację. 

– Sport uczy dyscypliny, systematyczności, ale zwłaszcza łączy 
ludzi. Na tym nam najbardziej zależy – mówił podczas Turnieju 
burmistrz Marek Cebula. Ten aspekt podkreślał również László 
Dobos, burmistrz miasta Karcag. – Rzeczywiście, sport to kolejna 
dziedzina, która nas łączy. To wspólny język, nie trzeba go tłu-
maczyć. Dziękuję za zaproszenie i piękne przyjęcie, organizacja 
Turnieju jest znakomita, już teraz czekamy na kolejne spotkanie 
z naszymi przyjaciółmi – mówił w wywiadzie dla Krośnieńskiej 
TV. – Cieszymy się, że z roku na rok przyjaźń pomidzy naszymi 
narodami się zacieśnia – dodała z kolei Stephanie Porwol, re-
prezentująca burmistrza Schwarzheide, Christopha Schmidta.
A sam Turniej obejmował trzy dyscypliny: siatkówkę, piłkę nożną 
w wydaniu halowym oraz bieg sztafetowy. Podczas zawodów 
rozegrano również mecz między opiekunami i delegatami – 
Węgry - Reszta Świata. 
W ogólnej klasyfikacji ostatecznie na najwyższym miejscu podium 
stanęli reprezentanci Karcag, drugie miejsce przypadło w udziale 
gospodarzom, trzecie zaś Schwarzheide. Tak naprawdę wygrali 
jednak wszyscy, ponownie udowadniając, jak silne mogą być 
więzi między miastami partnerskimi. 

Przyjaźń między narodami w sportowej odsłonie

31 imprez turystycznych, ponad 600 uczestników – Oddział 
Wojskowy PTTK podsumował sezon turystyczny, który uznano 
za bardzo udany. 

Nie zabrakło niczego, co jest przez uczestników lubiane. Były 
rajdy rowerowe, wycieczki autokarowe, wyjazdy prywatnymi 
samochodami, czy wycieczki piesze połączone z elementami 
Nordic Walkig. Na rowerach zapaleni turyści przejechali 505 km, 
a pieszo przeszli 80 km. 
We wrześniu 21-osobowa reprezentacja Oddziału wzięła udział 
w 45 Centralnym Zlocie Turystów Wojska Polskiego we Wrocła-
wiu. Jest to szczególne przedsięwzięcie w naszym wojskowym 
środowisku, na które czeka się cały rok, aby móc spotkać się 
z turystami reprezentującymi Wojskowe Oddziały, Kola i Kluby 
PTTK . 

Poza tym zorganizowaliśmy Wielopokoleniową Sztafetę Turystycz-
ną pod hasłem „Turystyka łączy, bawi i wychowuje” – podkreśla 
Danuta Cierpisz, Wiceprzewodnicząca Lubuskiego Porozumienia 
Oddziałów PTTK, także Członek Zarządu Głównego PTTK.

 

Setki kilometrów na rowerach, 
dziesiątki w nogach, to był bar-

dzo udany sezon – podsumowuje 
Danuta Cierpisz

#
To nie jedyna inicjatywa zrealizowana w tym roku. Członkowie 
i sympatycy Oddziału Wojskowego PTTK przystąpili do ogól-
nopolskiej akcji Zarządu Głównego PTTK „Międzypokoleniowa 
Sztafeta Turystyczna”. My naszą trasę z Krosna Odrzańskiego 
poprzez Gęstowice i Rzeczycę pokonaliśmy rowerami i samo-
chodami. Przejechaliśmy 42 km – opowiada Danuta Cierpisz.
Zakończenie sezonu turystycznego zorganizowano w Starym 
Dworze w Ogrodowych Inspiracjach. Był to doskonały czas na 
podsumowanie sezonu i podziękowania dla najaktywniejszych 
turystów, za promowanie Oddziału na imprezach turystycznych 
zorganizowanych przez inne Oddziały i Kluby PTTK. W zielonych 
oddziałowych koszulkach jesteśmy grupą rozpoznawalną, 
a turyści rowerowi w swoich strojach zawsze podkreślają, że 
reprezentują naszą Małą Ojczyznę jaką jest przepiękna Ziemia 
Krośnieńska – dodaje. 
Tradycją krośnieńskiego Oddziału PTTK jest także sadzenie cebu-
lek żonkili. W tegorocznej akcji „Pola Nadziei” uzbierano do puszki  
924 zł 51 gr, a zebrane pieniądze zasiliły Zielonogórskie Hospicjum.

Oddział Wojskowy PTTK podsumował sezon  
turystyczny 2016
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Przypomnijmy, Grupa Nowy Szpital ponad miesiąc temu prze-
słała do lubuskiego oddziału NFZ pismo, w którym informuje, 
że zawiesza działalność szpitala powiatowego. Rozpoczęły się 
rozmowy przedstawicieli starostwa, negocjacje, planowanie. 
Jedną z opcji przedstawianą przez Starostę Mirosława Glaza jest 
przejęcie obiektów przez 105. Szpital Wojskowy z Żar. Pojawiły się 
także rozważania związane z utworzeniem spółki samorządowej. 
Samorządy gminne deklarują pomoc finansową i sprzętową, jed-
nak diabeł tkwi w szczegółach i ich doprecyzowanie jest kluczowe 
z punktu widzenia ostatecznej decyzji – podkreśla burmistrz 
Krosna Odrzańskiego, Marek Cebula. Regularnie monitorujemy 
sytuację szpitala, nie pozwolimy na to, aby mieszkańcy zostali 
pozostawieni sami sobie – zaznacza burmistrz.

Głównymi ofiarami tragicznej sytuacji szpitala są przede wszyst-
kim mieszkańcy oraz pracownicy, z którymi spotkał się Marek 
Cebula. Usłyszał z ich ust wiele słów rozgoryczenia. 

Jak poinformował Powiat Krośnieński na swoim facebookowym 
profilu (wpis z 28 listopada) na polecenie Starosty w lecznicach 
gubińskiej i krośnieńskiej wszczęto procedurę spisu mienia, 
bowiem nie dokonała tego spółka. Jest on niezbędny do po-
nownego uruchomienia lecznic. 

W związku z licznymi pytaniami mieszkańców przypominamy, 
że w Lubuskim Oddziale NFZ funkcjonuje całodobowa infolinia: 
- 801 002 110 (numer dla telefonów stacjonarnych), 684 110 110 
(numer dla telefonów komórkowych). W razie pytań pracownicy 
NFZ udzielają informacji od poniedziałku do piątku w godzinach 
od 8.00 do 16.00 pod numerem telefonu 68 328 77 43. Jednocze-
śnie informujemy, że w soboty, niedziele i święta w godz. od 800 

do 800 dnia następnego dyżurują lekarz i pielęgniarka w ramach 
nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Miejscem udzielania 
świadczeń jest Ośrodek Terapii Grunwald Stanisław Bojkowski 
mieszczący się przy ul. Bohaterów Wojska Polskiego 24, telefon 
kontaktowy 68 420 04 14. 
W soboty i niedziele w celu wykonania zabiegów pielęgniar-
skich, iniekcji i opatrunków, pacjenci mogą się również zgłaszać 
w godz. od 800 do 1800 do Wojskowej Specjalistycznej Przychodni 
Lekarskiej w Gubinie (ul. Kresowa 258), telefon kontaktowy  
68 455 80 62 lub 68 455 80 77. 

W soboty, niedziele i święta 
w godz. od 800 do 800 dnia na-
stępnego dyżurują lekarz i pie-

lęgniarka w ramach nocnej 
i świątecznej opieki zdrowotnej. 
Miejscem udzielania świadczeń 
jest Ośrodek Terapii Grunwald 

Stanisław Bojkowski przy ul. Boha-
terów Wojska Polskiego 24

#

Szpitalne rewolucje.
A co z pacjentami i personelem?

Sytuacja krośnieńskiego szpitala jest dramatyczna – o tym wiemy nie od dziś. 
Najbardziej odczuwają ją pacjenci, ale także personel medyczny. Niestety, wciąż 
nie wiemy, jaka będzie przyszłość placówki.
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Lekkoatleci reprezentujący klub LKS „Lubusz” Słubice – 
filia Krosno Odrzańskie mają za sobą niezwykle udany rok. 
Kolejne rekordy śrubowane zarówno na krajowych, jak 
i międzynarodowych arenach, są bez wątpienia powodem 
do dumy. „Herosi” – to określenie pasuje do nich jak ulał.

Podopieczni trenerów Krzysztofa Wesołka oraz Grzegorza Nogi 
brylowali podczas całego sezonu. To efekt nie tylko talentu, ale 
przede wszystkim ciężkiej pracy, a ta została podjęta na począt-
ku roku podczas okresu przygotowawczego. Młodzi lekkoatleci 
trenowali m.in. w Borowicach. Nawet styczniowy śnieg i mróz 
ich nie powstrzymał, sportowcy dawali z siebie wszystko. I ten 
wysiłek przyniósł rewelacyjne efekty. W perspektywie całego 
sezonu, korzystając ze szkolnych ocen, bez wątpienia można 
wystawić im „szóstkę”, i to nawet z „plusem”. Dorobek lekko-
atletów jest bowiem imponujący. „Dwa medale Mistrzostw 
Polski, medal Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików, 
osiem medali Mistrzostw Województwa oraz kilkanaście medali 
Mistrzostw Powiatu Krośnieńskiego, to tegoroczny plon mojej 
grupy w sezonie 2016. Dziękuję wszystkim zawodnikom i ich 
rodzicom za zaangażowanie w tym sezonie. Gratuluję sukcesów, 
medali oraz rekordów życiowych. Życzę zdrowia oraz sukcesów 
w nowym sezonie” – tak sezon podsumowuje na Facebookowym 
profilu LKS „Lubusz” Słubice – filia Krosno Odrzańskie trener 
Krzysztof Wesołek. 
Nasz krośnieński Usain Bolt, czyli Antoni Plichta, Anna Butkiewicz, 
Anna Tarczewska, Karolina Przybylska, Aleksandra Jodłowska, 

Weronika Brusiło czy Mateusz Dalecki – to oczywiście 
tylko niektóre nazwiska, jakie powinny zapaść w pa-
mięci wszystkich osób kibicujących młodzieżowej 
lekkiej atletyce. Kto wie, być może już za kilka lat 
zobaczymy ich na największych arenach świata, 
czego z całego serca życzymy, jednocześnie gra-
tulując dotychczasowych sportowych osiągnięć. 
Zarówno im, jak i trenerom, którzy dbają o rozwój 
naszych młodych sportowców.
Najlepszym podsumowaniem sezonu 
naszych lekkoatletów jest informa-
cja, którą obwieszczono 18 listo-
pada. Antoni Plichta oraz Anna 
Butkiewicz zostali powołani do 
rezerw Kadry Narodowej na rok 
2017. Dokładnie dziesięć dni 
później, a więc 28 lutego, ze 
Spały dotarła do nas prawdzi-
wa „petarda”. Antoni Plichta 
został jednak włączony do ŚCI-
SŁEJ Kadry Narodowej Junio-
rów. GRATULUJEMY! Wielkie 
litery są jak najbardziej wska-
zane. I to dla wszystkich naszych 
krośnieńskich lekkoatletów. Są 
bowiem wielcy, co udowadniają 
kolejnymi sukcesami.

Ekipa na medal. I to nie jeden!

Mimo niesprzyjającej aury za naszymi oknami śmiało można 
stwierdzić, że tęcza ponownie zawitała na krośnieńskim nie-
bie. A to za prawą – no właśnie – MKS Tęczy Krosno Odrzańskie. 
Piłkarze prowadzeni przez trenera Macieja Kulikowskiego 
postawili kropkę nad „i”, a do rundy wiosennej mogą przy-
gotowywać się jako liderzy ligi okręgowej.

Tęczowi mieli bez wątpie-
nia swoje wzloty i upadki, 
jednak ostatecznie udo-
wodnili, że są drużyną 
z charakterem, który ce-
chuje wyłącznie urodzo-
nych zwycięzców. Wola 
walki, skrupulatnie szli-
fowane umiejętności tak-
tyczne, a przede wszystkim 
wiara we własne możliwo-
ści zaprocentowały. Zaczę-
ło się jednak od falstartu. 
Nasi piłkarze ewidentnie 
mają problem z meczami 
otwarcia. W tym sezonie 
przegrali na wyjeździe z Piastem Iłowa (0:1). Późniejsze spotkania, 
mimo wygranej w drugiej kolejce z Odrą Nietków, także budziły 
wątpliwości co do formy Tęczy. Ale oni postawili na swoim i udo-
wodnili wszystkim niedowiarkom, że tę drużynę stać na ponowną 
walkę o awans z ligi okręgowej. Jednak w perspektywie całej 

rundy nie można zaprzeczyć, że zdarzały się także wpadki (np. 
z Amatorem Bobrowniki, który „amatorem” wcale się nie okazał 
bowiem wygrał na krośnieńskim terenie 1:3). Tęcza odrobiła 
lekcję i zrekompensowała sobie poszczególne porażki lub tzw. 
przegrane remisy prawdziwym gradobiciem. A takim był m.in. 
mecz z GKS Siedlisko. 11 goli strzelonych przez Tęczę to niemal 

jak pogrom zafundowany 
Legii w tegorocznej edycji 
Ligi Mistrzów.
Najważniejsze miało jed-
nak dopiero nadejść. Mowa 
o derbowym starciu na za-
kończenie rundy z Cariną 
Gubin. I Tęczowi dopięli 
swego. W elektryzującym 
spotkaniu, rozegranym wy-
jątkowo w Bobrowicach, 
pokonali 2:1 dotychczaso-
wego lidera, sami stając 
się… liderem. 
Tęcza w lidze okręgowej 
jest obecnie najbardziej 
bramkostrzelną drużyną 

notującą doskonały bilans 49:11. Na swoim koncie ma 34 punkty. 
Wygrywała 11 razy, raz zremisowała, zaś na tarczy schodziła 
tylko 3 razy. Wiosna zapowiada się zatem ekscytująco. Jesteśmy 
przekonani, że na krośnieńskim niebie jeszcze wielokrotnie zoba-
czymy Tęczę, pisaną wielką literą, bowiem wielcy są nasi piłkarze!

Tęczowy lider. Trudna, ale zwycięska jesień naszych piłkarzy
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Krosno Odrzańskie, za sprawą intensywnych działań prowa-
dzonych w ostatnich latach przez samorząd oraz poszcze-
gólne instytucje, poczyniło milowy krok na rzecz poprawy 
bezpieczeństwa i komfortu mieszkańców. Przykładem jest 
m.in. realizacja przez Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Wo-
dociągowo-Kanalizacyjne projektu pn. „Uporządkowanie 
gospodarki ściekowej w Aglomeracji Krosno Odrzańskie”. 

Okazją do podsumowania wszystkich działań związanych z pro-
jektem była I Konferencja Przedsiębiorstw Wodociągowych zor-
ganizowana we wrześniu przez Lubuskie Forum Wodociągowe 
oraz KPWK. Została ona zatytułowana „Wyzwania techniczno-
-organizacyjne w zarządzaniu infrastrukturą wodociągowo-ka-
nalizacyjną”, a udział w niej wzięli przede wszystkim szefowie 
i pracownicy spółek i zakładów „wod-kan” z terenu województwa 
lubuskiego. Celem konferencji było szczegółowe omówienie 
najważniejszych aspektów dla branży związanej z infrastrukturą 
wodociągowo-kanalizacyjną. Mogliśmy podzielić się wiedzą 
i doświadczeniem, ale także zaprezentować własne osiągnie-
cia. Zależało nam również na wyznaczeniu nowych kierunków 
rozwoju – wyjaśnia Aleksander Kozłowski, prezes KPWK.
Konferencję podzielono na dwa dni. Pierwszego, w Dychowie, 
omawiano m.in. kwestie ubezpieczeń w branży. Drugi 
dzień to z kolei spotkanie w Krośnie Odrzańskim. 
W swoim wystąpieniu burmistrz Marek Cebula 
zaprezentował walory Gminy oraz korzyści wyni-
kające z realizacji projektu. Jak podkreśla, jedną 
z jego najważniejszych cech jest proekologiczny 
charakter. Dzięki tej ogromnej i jakże potrzeb-
nej inwestycji śmiało możemy powiedzieć, 
że jako Gmina spełniamy wszystkie, nierzad-
ko restrykcyjne wymogi unijne. Jest to dowód 
świadczący o tym, że zależy 
nam na środowisku. Dzięki 

realizacji projektu mieszkańcy mogą być spokojni o stan i jakość 
wody – mówi burmistrz Marek Cebula. – A było to możliwe m.in. 
dzięki pozyskaniu funduszy unijnych, które stanowiły ok. 85% 
środków kwalifikowanych – dodaje. 
Krośnieńską „odsłonę” konferencji podzielono na cztery części. 
Pierwsza z nich, w Urzędzie Miasta, dotyczyła przede wszystkim 
sfery prawnej. Kolejne punkty to zwiedzanie obiektów tech-
nicznych KPWK: hydroforni oraz oczyszczalni ścieków. – Zmo-
dernizowana oczyszczalnia nie tylko oczyszcza ścieki do stanu 
nadającego się, aby odprowadzić je do Odry, ale także rozwiązuje 
problem powstającego w tym procesie osadu. Dzięki najnowszym 
zdobyczom techniki uczyniliśmy z niego produkt, który może 
zostać wykorzystany gospodarczo – wyjaśnia prezes KPWK. To 
rozwiązanie wyznaczające trend, do którego już wkrótce będą 
dążyły wszystkie oczyszczalnie – dodaje. 
Sesję zakończył panel w Zamku Piastowskim, podczas którego 
omówiono wprowadzanie nowych technologii w branży wo-
dociągowej oraz wspierania inwestycji ze środków krajowych 
i unijnych. 
Przypominamy, że łączny koszt projektu wodno-kanalizacyjnego 
w Gminie Krosno Odrzańskie to ok. 60 mln zł.

Gmina i KPWK: partnerzy wyznaczający trendy 
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Górne spalanie - to metoda na 
oszczędność pieniędzy i czyst-
sze spalanie węgla oraz drewna. 
Inaczej mówiąc można w ten spo-
sób uniknąć „kopcenia”, a także 
zaoszczędzić około 30% opału. 
Sposoby ekonomicznego palenia 
przedstawia rysunek poniżej. 

Najtrudniejszą ale najbardziej 
efektywną metodą jest palenie od 
góry. Chodzi tutaj o przeniesienie 
warstwy żaru z dołu na górę pale-
niska. Budowa kotła nie zmienia 
się, powietrze nadal płynie spod 
rusztu ku górze. Jednak teraz żar 
pomału schodzi ku dołowi (z równą 
łatwością jak w paleniu od dołu 
wędrował ku górze), a dym wydo-
stający się z warstwy zimnego jeszcze opału musi przejść przez 
żar, gdzie ulega praktycznie całkowitemu spaleniu. Do komina 

lecą niemal przezroczyste spaliny a w miejsce dymu powstaje 
więcej ciepła.

Palenie czyste i efektywne
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MOST - KROŚNIEŃSKI INFORMATOR SAMORZĄDOWY

Niejeden młodszy mieszkaniec Gminy mógłby im pozazdrościć  
aktywności. Seniorzy w dniu swojego święta odebrali życzenia wszelkiej 
pomyślności

W trakcie Festiwalu Jadwigensis delektowaliśmy się dźwiękami, które 
wybrzmiały w niezwykłej scenerii kościoła Świętej Jadwigi Śląskiej, 
Zamku Piastowskiego i Państwowej Szkoły Muzycznej

 Cukrzyca stała się chorobą cywilizacyjną – mówili o tym podczas  
spotkania krośnieńscy diabetycy 

Przedstawicie Związku Żołnierzy Wojska Polskiego podczas uroczystego 
spotkania świętowali jubileusze pożycia małżeńskiego i urodzin

Krośnieńska Liga Szachowa. Czy wśród licznej grupy młodych adeptów 
królewskiej gry są przyszli arcymistrzowie? Jesteśmy o tym przekonani

Święto Batalionu Saperów. Służby mundurowe są nierozerwalnie  
związane z Krosnem Odrzańskim

Dzień Pracownika Socjalnego w Krośnie Odrzańskim. Były życzenia 
sukcesów zawodowych, gratulacje i występy artystyczne

11 listopada obchodziliśmy Narodowe Święto Niepodległości – dla 
upamiętnienia rocznicy odzyskania przez Naród Polski niepodległego 
bytu państwowego



Jak już informowaliśmy w jednym z artykułów, w związku ze zmianami w składzie Rady Miejskiej, 
potrzebne było rozpisanie wyborów uzupełniających. 

W okręgu wyborczym nr 5, obejmującym ulicę Czarnieckiego i ulicę Poznańską od nr 39 do końca, zostanie 
wybrany jeden radny Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim, w miejsce pana Radosława Sujaka, który 
objął funkcję Zastępcy Prezydenta Gorzowa Wlkp. i nie mógł łączyć tej funkcji z mandatem radnego. 
Komisarz Wyborczy w Zielonej Górze zarządził wybory uzupełniające. Zarejestrował dwa komitety wy-
borcze. Kandydatami na radnego są: pan Wojciech Brodziński zarejestrowany na liście nr 1 z Komitetu 
Wyborczego Wyborców Wojciecha Brodzińskiego i pani Danuta Cierpisz, zarejestrowana na liście nr 2, 
z Komitetu Wyborczego Wyborców Marek Cebula.  
Do zdobycia jest jeden mandat - otrzyma go kandydat, który zdobędzie najwięcej głosów. Głosować 
można tylko na jednego kandydata, stawiając na karcie do głosowania znak „x” (dwie linie przecina-
jące się w obrębie kratki) w kratce z lewej strony obok nazwiska kandydata. Wyborca otrzyma jedną 
kartę koloru białego.
Przypominamy, że wybory uzupełniające odbędą się w niedzielę 18 grudnia 2016 r. Zachęcamy 
mieszkańców ulicy Poznańskiej od nr 39 do końca, aby tego dnia poszli do urn i zagłosowali na swo-
jego kandydata.
Lokal Obwodowej Komisji Wyborczej będzie się znajdował w Szkole Podstawowej nr 3 w Krośnie 
Odrzańskim, przy ul. Pułaskiego 3. Głosowanie odbędzie się w godzinach od 7:00 do 21:00. Przed przy-
stąpieniem do głosowania wyborca będzie obowiązany okazać obwodowej komisji wyborczej dowód 
osobisty lub inny dokument umożliwiający stwierdzenie tożsamości.

Więcej szczegółów dotyczących wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej można znaleźć na stronie 
Urzędu Miasta oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Krosno Odrzańskie. 

18 grudnia 2016 r.
wybory uzupełniające do Rady Miejskiej


