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Europejski Fundusz rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Publikacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 - LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Europäischer Agrarfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums: Europa investiert in ländliche Gebiete.

Die Veröffentlichung wurde aus Mitteln der Europäischen Union im Rahmen der Achse 4 – LEADER Programm zur Entwicklung des ländlichen Raums für die Jahre 2007 – 2013 mitfinanziert.

Jerzy Szymczak
urodzony w Bielowie. Absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na kierunku wychowanie plastyczne. 
W latach 1971-1981 pracował kolejno w Szkołach Podstawowych w Kosierzu, Budachowie i Bytnicy. Następne kroki w pracy zawodowej stawiał w Szkole 
Podstawowej nr 1 w Krośnie Odrzańskim, gdzie prowadził również zespół folklorystyczny „Bratki”. W 1987 roku dołączył do grona pedagogicznego 
krośnieńskiej Szkoły Podstawowej nr 3, z którą związany był do końca kariery zawodowej, tj. do roku 2003. Twórca i wieloletni trener grupy tanecznej 
„Polanie” z którą brał udział w licznych festiwalach i konkursach zarówno w kraju, jak i zagranicą (m.in. w Turcji, Holandii, Niemczech). 
Jeden ze współzałożycieli Stowarzyszenia Homo Artifex w Krośnie Odrzańskim. Od lat związany z Zamkiem Piastowskim. Inicjator działań związanych 
z częściową renowacją obiektu. Od 2003 roku Społeczny Opiekun Zabytków. Obecnie przewodnik turystyczny, organizator wielu wystaw i kustosz izby 
muzealnej w Zamku Piastowskim. Aktywnie współpracuje z muzeami w Nowej Soli, Drzonowie, Świebodzinie, Świdnicy, Zielonej Górze oraz z Centralnym 
Muzeum Morskim w Gdańsku. Pasjonat historii przedwojennego Crossen an der Oder, konsultant wielu wydawnictw historycznych oraz propagator idei 
powrotu rzeźby pn. „Chłopiec z konikiem” do Krosna Odrzańskiego. Autor publikacji pt. „Zamek Piastowski w Krośnie Odrzańskim”. 
Wielokrotnie honorowany odznaczeniami i nagrodami, m.in. Brązowym Krzyżem Zasługi (1994 r.), Medalem Komisji Edukacji Narodowej(1995 r.), 
Srebrnym Krzyżem Zasługi (2002 r.),  Medalem Lubuskiego Animatora Kultury (2005 r.), Lubuskim Laurem Oświaty (2007 r. oraz 2008 r.) oraz Brązowym 
Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” (2009 r.).

Jerzy Szymczak
wurde in Bielów geboren. Absolvent der Maria Curie-Sklodowska Universität in Lublin, Studienrichtung Kunsterziehung.
In den Jahren arbeitete er nacheinander in den Grundschulen in Kosierz, Budachów, und Bydnica. Seine nächsten berufl ichen Schritte folgten in der Grund-
schule Nr. 1 in Krosno Odrzańskie, wo er auch die Folkloregruppe „Bratki“ leitete. Im Jahr schloss er sich der Lehrerschaft der Grundschule Nr. 3 in Krosno an, 
mit der er bis zum Ende seiner berufl ichen Laufbahn im Jahr 2003 verbunden war. Er war Gründer und langjähriger Trainer der Tanzgruppe „Polanie“, mit 
der er an zahlreichen Festivals und Wettbewerben im In- und Ausland (u.a. Türkei, Holland, Deutschland) teilnahm.
Einer der Mitbegründer des Vereins „Homo Artefi x“ in Krosno Odrzańskie. Seit Jahren mit dem Piastenschloss verbunden. Initiator der mit der teilweisen 
Renovierung des Objekts verbundenen Aktivitäten. Seit 2003 ehrenamtlicher Denkmalpfl eger. Zurzeit Fremdenführer, Organisator vieler Ausstellungen 
und Kurator des Museumsbetriebs im Piastenschloss. Aktive Zusammenarbeit mit den Museen in Nowa Sól, Drzonów, Świebodzin, Świdnica, Zielona 
Góra und mit dem Zentralen Maritimen Museum in Gdańsk. Kenner der Vorkriegsgeschichte von Crossen an der Oder, Berater bei zahlreichen historischen 
Veröff entlichungen und Förderer der Idee der Rückkehr der Skulptur „Der Junge mit dem Pferd“ nach Krosno Odrzańskie. Autor der Publikation mit dem 
Titel „Piastenschloss in Krosno Odrzańskie“. 
Er wurde mehrfach mit Auszeichnungen und Preisen geehrt, darunter mit dem Bronzenen Verdienstkreuz (1994), Medaille der Kommission für Volksbil-
dung (1995), Silbernes Verdienstkreuz (2002), Medaille Kulturanimator Lebus (2005), Bildungslorbeer Lebus (2007 und 2008) und mit der Bronzenen 
Verdienstmedaille „Gloria Artis“ (2009).

ISBN: 978-83-939532-8-8

Krosno, nasze Krosno...
...niezwykła lekcja historii autorstwa Jerzego Szymczaka
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W listopadzie obchodziliśmy 95-lecie Polskiego Czerwonego Krzyża. 
Jubileusz był okazją m.in. do podziękowania honorowym dawcom 

Teren pod budowę przystani w Gostchorzu został przekazany wykonaw-
cy. Prace ruszą po Świętach Wielkanocnych

Społeczna Straż Rybacka otrzymała nowe wyposażenie. Teraz będzie 
mogła walczyć z kłusownikami także w nocy

Dzień Sołtysa w Gminie Krosno Odrzańskie II edycja Festiwalu Gier Umysłowych cieszyła się ogromnym zaintere-
sowaniem. Halę Sportowo-Widowiskową odwiedziło blisko 200 osób

VI edycja Turnieju Sołectw za nami. W pojedynku lepsi okazali się repre-
zentanci Wężysk

Drużyna Tomato zwyciężyła w rozgrywkach Meblostyl Ligi Halowej 
2014/2015 i tym samym obroniła tytuł wywalczony przed rokiem

To z pewnością był udany powrót z ferii zimowych. Uczniowie z Krosna 
Odrzańskiego otrzymali stypendia Burmistrza za wyniki w nauce
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 Szanowni Czytelnicy, 

„Wiosna, ach to ty” śpiewał Marek Grechuta i biorąc pod 
uwagę wiele słonecznych dni, jakie mamy za sobą – też 
mamy ochotę tak śpiewać. Niestety na myśl przychodzi 
także powiedzenie „kwiecień - plecień...” i mina rzednie. Co 
robić, taki mamy klimat. Warto więc usiąść spokojnie, jeszcze 
w zaciszu domowym i poczytać co też w trawie, a dokładniej 
w Gminie Krosno Odrzańskie, piszczy. Trzeba przyznać, że od 
ostatniego wydania naszego kwartalnika sporo się wydarzyło. 
Początek roku był emocjonujący ze względu na wrażenie jakie 
zrobiło show w amerykańskim stylu przedstawiające wizję 
Gminy w 2020 roku. Oprócz dobrej oprawy audiowizualnej 
było też rzeczowo. Mediateka, promenada, remonty dróg, 
nowe parkingi, świetlice wiejskie – w ciągu najbliższych 
dwóch kadencji sporo się w gminie zmieni. Marek Cebula 
pokazał przez cztery lata, że dotrzymuje słowa więc i w tej 
kadencji nie może spuścić z tonu. Zresztą będziemy na bie-
żąco sprawdzać postępy w realizacji planów i informować  
o nich na łamach MOSTu. 

Redakcja

Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy Gminy Krosno Odrzańskie,
z okazji  zbliżających się Świąt Wielkanocnych składam najserdeczniejsze  
życzenia pomyślności, szczęścia i radości z faktu Zmartwychwstania Pańskiego, a także  
samych pozytywnych emocji związanych z wiosną, która powinna na stałe zawitać nie tylko do 
naszych ogródków, ale także serc. 
Życzę zdrowia, dużo optymizmu, a przede wszystkim spędzenia tego wyjątkowego czasu w miłej, 
rodzinnej atmosferze, podczas spotkań z bliskimi. 

    Wesołego Alleluja!
Burmistrz Krosna Odrzańskiego
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Dnia 22 marca 2015 r. ok. godziny 17.00, w szpitalu w Zielonej Górze, w wieku 86 lat zmarł  
ks. kanonik Stanisław Garncarz, Honorowy Obywatel Krosna Odrzańskiego, wieloletni proboszcz 
Parafii pw. św. Jadwigi Śląskiej w Krośnie Odrzańskim. Ostatnie pożegnanie i uroczystości 
pogrzebowe, z udziałem m.in. przedstawicieli krośnieńskiego samorządu, odbyły się Zielonej 
Górze w dniu 26 marca 2015 r. oraz w Zabawie (diecezja tarnowska) w dniu 28 marca 2015 r. 
W Krośnie Odrzańskim msza św. żałobna w intencji zmarłego odprawiona została 31 marca 
2015 r. w kościele parafialnym pw. św. Jadwigi Śląskiej.

Zmarł śp. ks. kanonik Stanisław Garncarz
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Rekordowy Budżet Obywatelski

6234 – to liczba tegorocznego, krośnieńskiego Budżetu 
Obywatelskiego. Dodajmy, że to liczba rekordowa, bowiem 
tyle ankiet wpłynęło od mieszkańców całej Gminy Krosno 
Odrzańskie. Zgodnie z regulaminem – do realizacji trafia 
pięć zadań, które uzyskały najwięcej głosów.

Okazuje się, że jednym z najpo- pularniejszych zadań, 
oprócz remontów dróg, jest sta- wianie lamp. W tym 
roku bezkonkurencyjna okazała się propozycja zgłoszona 
przez mieszkańców Łochowic i Bie- lowa, która przewiduje 
wykonanie nowego oświetlenia przy drodze łączącej obie 
miejscowości. Uzyskała ona ponad 1300 głosów, co jest 
bardzo ciekawym wynikiem, jeśli wziąć pod uwagę liczbę 

mieszkańców Łochowic i Bielowa. Projekt okazał 
się jednak na tyle ważny, że swój głos oddali 
na niego nie tylko miesz- kańcy tych miejsco-

wości. – Wiele osób z Krosna Odrzańskiego 
i okolic korzysta 
z tej drogi, nie tylko 
w celach komunika-
cyjnych, ale także 
związanych z szeroko 
rozumianą rekreacją 
– wyjaśnia Daria Kluk-
-Rogacewicz, wnio-
skodawczyni zadania. 
To jednak niejedyny 
przejaw ogromnej 
mobilizacji miesz-
kańców Gminy, bo-

wiem drugie miejsce zajęło wspólne zadanie, które obejmuje 
aż 10 miejscowości. Przewiduje ono doposażenie placów zabaw 
m.in. w Starym Raduszcu, Radnicy czy Gostchorzu. Jak podkre-
ślają pomysłodawcy tego zadania, kluczem do sukcesu było 
partnerskie działanie. – Szukaliśmy takiego rozwiązania, które 
pozwoli jeszcze bardziej zintegrować miejscowości, a dzięki 
temu pozyskać środki na ich dalszy rozwój. W tym konkretnym 
przypadku działaliśmy z myślą o najmłodszych mieszkańcach 
– tłumaczy Kazimierz Rauba. 
Pozostałe zadania, które otrzymały największą liczbę głosów, to: 
dokończenie oświetlenia w miejscowości Marcinowice, wymia-
na nawierzchni asfaltowej do jeździeckiego klubu sportowego 
w Gostchorzu oraz kontynuacja budowy chodnika w Wężyskach. 
Mobilizacja mieszkańców poszczególnych miejscowości sprawi-
ła, że II edycja Budżetu Obywatelskiego upłynęła pod znakiem 
rekordu, ponieważ w konsultacjach wzięło udział ponad 42 
% osób uprawnionych do głosowania. – Myślę, że tak dobry 
wynik to ogromny sukces, przede wszystkim mieszkańców. 
To udowadnia, że jednocząc się wokół konkretnej idei, można 
przy wspólnym zaangażowaniu wcielić ją w życie – podkreśla 
burmistrz Krosna Odrzańskiego, Marek Cebula. II edycja Budżetu 
Obywatelskiego pokazała również, że mieszkańcy mają coraz 
większą świadomość możliwości, jakie daje im ta inicjatywa. 
Przypomnijmy, w pierwszym etapie wpłynęło 78 wniosków, 
spośród których 15 zawierało błędy formalne. Pozostałe 63 
poddano weryfikacji. 32 wnioski okazały się poprawne zarówno 
pod kątem formalnym, jak i merytorycznym, jednak z uwagi na 
fakt, że kilka z nich odnosiło się do tych samych zadań, ostatecz-
na lista zawierała 22 pozycje. Od 19 do 30 stycznia mieszkańcy 
mogli oddawać na nie swoje głosy. W ten sposób wyłoniono 
pięć zadań. W tym roku łączna pula przeznaczona na zadania 
wynosiła 360 tys. zł., czyli o 10 tys. więcej niż w roku ubiegłym. 
Budżet Obywatelski staje się coraz bardziej popularny wśród 
polskich samorządów, jednak nadal decyduje się na niego za-
ledwie kilka procent miast i gmin. Krosno Odrzańskie znajduje 

się więc wśród tych, którzy stawiają na inicjatywy 
obywatelskie. 

Oświetlenie dróg oraz ścieżek rowerowych to jedno  
z najpopularniejszych zadań w budżecie

Zwycięzcami tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego są wszyscy mieszkańcy Gminy Krosno Odrzańskie
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Prosta z kredytowymi wybojami
Dochody na poziomie ponad 52 milionów 262 tysięcy zło-
tych, natomiast wydatki mają wynieść niewiele ponad 50 
milionów złotych (51 mln 50 tys. 501 zł). Tak kształtuje się 
budżet Krosna Odrzańskiego na 2015 rok. 

Ten budżet będzie kolejnym, bez brania kredytów. Musiały 
za to, ponownie, zostać wpisane pieniądze na spłatę długów 
zaciągniętych przed 2011 rokiem. Gmina będzie je spłacać  
do 2024 roku. Skarbnik Gminy, Ilona Ogiba podkreśla, że dyscy-
plina finansów publicznych musi trwać – nie może być tak, że 
przez trzy, cztery lata będziemy „zaciskać pasa”, a potem nastąpi 
rozrzutność. Wyszliśmy na prostą i na więcej nas stać, ale nadal 
nie na tyle, ile byśmy chcieli – dodaje burmistrz Marek Cebula. 
Zaznacza jednak, że jest to budżet na miarę możliwości i taki, 
żeby można było z niego zrobić inwestycje, będące początkiem 
realizacji programu wyborczego. Moje hasła z kampanii były 
realne, prawdziwe i już zaczynam je wprowadzać w życie - pod-
kreśla. Przyjęty przez radnych dokument jest zdeterminowany 
obowiązkiem spełnienia dwóch zasad finansowych narzuconych 
na samorządy przez ustawę. Są to konieczność utrzymania 
dodatniej różnicy między dochodami a wydatkami bieżącymi 
oraz nieprzekraczania nowego limitu zadłużenia. Kontynuowane 
będą działania stabilizujące i wzmacniające finanse Gminy pole-
gające m.in. na optymalizacji dochodów, a także maksymalizacji 
pozyskiwania pieniędzy zewnętrznych - z Unii Europejskiej oraz 
innych źródeł. 
Z punktu widzenia Skarbnika Gminy, istotnym jest fakt, że 
w planach nie ma żadnego kredytu – wszystkie zadania, wydatki 
realizowane przez Gminę są finansowane z własnej kasy. Jeżeli 
mielibyśmy zaciągać kredyt, to tylko wtedy, jak będziemy mieli 

zaplanowaną spłatę takiego długu – mówi Ilona Ogiba. Bezmyślne 
zadłużanie się może prowadzić do katastrofy. 
Krosno Odrzańskie musi być przygotowane na wyzwanie związane 
z koniecznością zapewnienia wkładu własnego przy realizowaniu 
projektów unijnych. Jeżeli chodzi o pieniądze na inwestycje, 
biorąc pod uwagę prognozy na przyszłe lata, Gmina będzie miała 
zawsze kilka milionów takiej nadwyżki, którą najkorzystniej jest 
pomnożyć poprzez projekty unijne.  

Jak co roku, największym działem w wydatkach 
budżetowych jest oświata i wychowanie. Pochła-
nia prawie 18 mln złotych, czyli ponad 1/3 budżetu. 
Na szkoły podstawowe trzeba było zaplanować 
7,6 mln zł (wynagrodzenia ze składkami stanowią 
w tej kwocie ponad 6 mln zł), na przedszkola 4,26 
mln zł (wynagrodzenia ze składkami to prawie 3,5 
mln), gimnazjum potrzebuje 4,4 mln zł (wynagro-
dzenia ze składkami to prawie 3,5 mln). 
Drugi co do wielkości wydatek to pomoc społecz-
na – 9,25 mln zł. 

Wybrane wydatki w Budżecie Gminy na 2015 rok (w mln zł)
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Koniec „bezkrólewia” na Zamku 
Centrum Artystyczno-Kulturalne „Zamek” ma nowego dy-
rektora. Został nim, doskonale znany mieszkańcom, Tomasz 
Miechowicz - działacz kultury w regionie, były dyrektor Kro-
śnieńskiego Domu Kultury. Uzyskał on poparcie krośnieńskich 
stowarzyszeń i organizacji społecznych.

Przypomnijmy - od grudnia na zwolnieniu le- k a r s k i m 
pozostaje były dyrektor, nadal pracownik CAK Za m e k , 
Henryk Brudło. Władze Krosna Odrzańskie- go nie 
mogły sobie pozwolić na paraliż pracy 
ośrodka kultury. Mijały tygodnie, kie-
dy to ówczesny dyrektor nie pojawiał 
się w Krośnie, a koniecznie trzeba 
było przygotowywać wiele imprez, 
z Rybobraniem na czele. Nowy dy-
rektor nie miał wyjścia, musiał pilnie 
wziąć się do pracy i nadgonić zale-
głości. Na początek wziął pod lupę 
kwestie związane przede wszyst-
kim z aspektami organizacyjnymi.  
– Chodziło o zapoznanie się z doku-
mentacją, zawierającą informacje 
dotyczące aktualnego stanu Cen-
trum oraz jego bieżącej działalno-
ści – wyjaśnia Tomasz Miechowicz. 
– Ponadto skupiam się na realizacji 
działań związanych z najważniej-
szymi przedsięwzięciami kultural-
nymi, organizowanymi w Gminie 
- dodaje. Należy do nich przede 
wszystkim Rybobranie – dodaje. 
Zanim Tomasz Miechowicz został 
powołany na stanowisko dyrektora 
Centrum Artystyczno-Kulturalne-
go „Zamek”, o opinię poproszono 
stowarzyszenia działające w Gmi-
nie. Wszystkie poparły tę kandy-
daturę. – To dla nas bardzo dobra 
wiadomość, że Tomasz Miechowicz 
został oficjalnie dyrektorem CAK 
„Zamek” – mówi Danuta Cierpisz, 
Prezes Oddziału Wojskowego PTTK 
w Krośnie Odrz. – Wielokrotnie 
z nim współpracowaliśmy, jeszcze 
za czasów pełnienia przez niego 
funkcji kierownika w Klubie Woj-
skowym. Wykazywał się wówczas 
ogromnym zaangażowaniem szcze-
gólnie podczas organizacji imprez 
kulturalnych dla młodzieży – przy-
pomina. Podobną opinię przedsta-
wił Zdzisław Paduszyński, Prezes 
Towarzystwa Miłośników Ziemi 
Krośnieńskiej. – Moim zdaniem 
to właściwy człowiek na właściwym 
miejscu. Ma doświadczenie, organi-
zował lub współorganizował liczne 
przedsięwzięcia kulturalne. Przede 
wszystkim jest bardzo blisko kro-
śnieńskiej społeczności – wyjaśnia. 
Tuż po zatwierdzeniu kandydatury 

Tomasz Miechowicz spotkał się z animatorami Centrum Arty-
styczno-Kulturalnego „Zamek”. Jak zapewnia, stawia przed 
sobą szczytne cele. Jednym z pomysłów jest skupienie wokół 
placówki większej liczby organizacji pozarządowych. Pierwszym 
dużym testem sprawności działania nowego dyrektora będzie 
Rybobranie, czyli największe święto w regionie, aspirujące do 
jednej z najlepszych imprez województwa lubuskiego. Odbędzie 
się ono od piątku, 12 czerwca, do niedzieli, 14 czerwca.
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Marek Cebula w Zarządzie Gmin
Tacy ludzie są nam potrzebni – tymi słowami Wadim Tysz-
kiewicz komentuje wybór burmistrza Krosna Odrzańskiego 
na I Wiceprzewodniczącego Zrzeszenia Gmin Województwa 
Lubuskiego. Marek Cebula zapowiada aktywne działanie na 
rzecz krośnieńskiego samorządu. 

W wyniku głosowania nowy skład zarządu tworzy ośmiu włodarzy 
z województwa lubuskiego. – Na Przewodniczącego ponownie 
wybrano Wadima Tyszkiewicza, prezydenta Nowej Soli. W głoso-
waniu wzięło udział 72 członków Zrzeszenia, z czego 69 było na 
„tak”. Do zarządu wybrano jeszcze siedmiu włodarzy – wyjaśnia 
Natalia Walewska-Wojciechowska, dyrektor biura Zrzeszenia Gmin 

Województwa Lubuskiego. – Oprócz Przewodniczącego, trzy osoby 
pełniły funkcję członków zarządu w poprzedniej kadencji, z kolei 
czterech włodarzy zostało nimi po raz pierwszy – dodaje. Gmina 
Krosno Odrzańskie ma w zarządzie swojego reprezentanta, a mia-
nowicie burmistrza Marka Cebulę, który wcześniej w Zrzeszeniu 
Gmin Województwa Lubuskiego przewodził Komisji Rewizyjnej. 
Dotychczasową współpracę z Markiem Cebulą oceniam bardzo 
dobrze. Jest osobą niezwykle dokładną i skrupulatną, co było 
widoczne m.in. podczas naszych spotkań i konwentów – zapewnia 
Wadim Tyszkiewicz, przewodniczący Zrzeszenia. – Cieszę się z jego 
obecności w zarządzie, ponieważ zawsze działa nie na 100, ale 
na 110%. Właśnie tacy ludzie są nam bardzo potrzebni - dodaje. 
Jak podkreśla Wadim Tyszkiewicz, dotychczasowe ogromne 
zaangażowanie Marka Cebuli to bardzo ważny aspekt, bowiem 
działalność Zrzeszenia zakrojona jest na szeroka skalę. Tylko 
w ostatnich czterech latach zorganizowało ono aż 17 dużych 
konwentów. Obecnie Zrzeszenie skupia się przede wszystkim 
na wnoszeniu inicjatyw poprawiających jakość stanowionego 
w Polsce prawa samorządowego. Dobre regulacje prawne dla 
samorządu gminnego, powiatowego i wojewódzkiego, to lepsze 
życie mieszkańców gminy. – Dążymy do tego, aby wszystkie za-
dania, które omawiamy, pozwoliły rozwiązywać problemy dnia 
codziennego naszych mieszkańców. Moja obecność w zarządzie 
to dla mnie ogromny honor, jednak znacznie bardziej istotny 
jest fakt, że dzięki temu będę mógł jeszcze intensywniej działać 
na rzecz Gminy Krosno Odrzańskie – podkreśla Marek Cebula. 
Drugim Wiceprzewodniczącym jest Jacek Wójcicki, prezydent 
Gorzowa Wielkopolskiego. Funkcja Wiceprezesa to nowe obowiązki dla Marka Cebuli

Targowisko - reaktywacja
Pod względem estetyki i funkcjonalności miejskie targowi-
sko w Krośnie Odrzańskim jeszcze niespełna rok temu było 
w bardzo złym stanie. Po wielu latach przymiarek udało się 
jednak znaleźć rozwiązanie problemu. Targowisko przeszło 
długo wyczekiwaną modernizację i już wkrótce oficjalnie 
rozpocznie drugie życie. 

Przełomowym momentem dla inwestycji było podpisanie umo-
wy (9 lipca ub. r), które umożliwiło rozpoczęcie kompleksowej 
przebudowy. – Krośnieńskie targowisko czekało na remont już 
kilkanaście lat. Od 2006 roku były prowadzone rozmowy doty-
czące jego przyszłości – wyjaśnia Grzegorz Garczyński, zastępca 
burmistrza Krosna Odrzańskiego. – Przez półtora roku trwały 
konsultacje związane z remontem. Lipiec 2014 roku okazał się 
przełomowym miesiącem, bowiem w końcu mogliśmy ogłosić 
rozpoczęcie prac – dodaje. A objęły one m.in. wykonanie ze-
społów boksów handlowych w liczbie 47 sztuk, boksu toalet 
ogólnodostępnych, nowego zadaszenia, ozdobnego muru, 
a także zatoki parkingowej. To jednak tylko niektóre zmiany, 
jakie w kolejnych miesiącach mogli zaobserwować mieszkańcy. 
Ostatecznie remont zakończył się w grudniu, niestety, rozpoczę-
cie procedury dopuszczenia do użytkowania obiektu nie było 
możliwe ze względu na opóźnienie prac przy sieci kanalizacji 
sanitarnej, deszczowej i wodociągu. Bez tego odbioru nie można 
było dokonać zgłoszenia obiektu handlowego. Na szczęście, 
niespełna miesiąc później także i te prace zostały zakończone, 
a po uzyskaniu pozytywnej oceny ze strony Powiatowego In-
spektora Nadzoru Budowlanego, możliwy był odbiór obiektu. 

Bardzo szybko pojawiły się też pierwsze komentarze ze trony 
handlujących. – Mamy nadzieję, że targowisko po przebudowie 
pozwoli przyciągnąć większą liczbę klientów, także tych młod-
szych. Z pewnością każdy chętnie odwiedzi miejsce, które przede 
wszystkim wygląda estetycznie – podkreślają. 
Już wkrótce targowisko ponownie zacznie tętnić życiem. Re-
gulamin zakłada, że będzie czynne od poniedziałku do piątku 
w godzinach od 8.00 do 19.00, natomiast w soboty i niedziele od 
8.00 do 14.00. Jego oficjalne otwarcie zaplanowano na sobo-
tę, 11 kwietnia. Od godziny 9.00 do 12.00 na mieszkańców 
czekać będzie wiele atrakcji. Największą przyjemnością będzie 
jednak zapewne możliwość zrobienia zakupów w nowoczesnym 
obiekcie, spełniającym najwyższe standardy zarówno estetyki, 
jak i jakości. 

Miejskie targowisko przeszło gruntowny remont. Estetyczne 
i funkcjonalne boksy to tylko jedno z wielu udogodnień



MOST - KROŚNIEŃSKI INFORMATOR SAMORZĄDOWY

8

Ofensywa promocyjna - przystanek Francja
Trwa ofensywa promocyjna prowadzona w ramach projektu 
gospodarczego. Na początku marca samorządowcy oraz 
przedsiębiorcy z gmin Krosno Odrzańskie, Gubin, Kargowa 
i Skwierzyna wzięli udział w misji gospodarczej we francu-
skim Lyonie, a konkretnie w międzynarodowych targach 
poświęconych przemysłowi drzewnemu. 

Targi w Lyonie były okazją do wymiany doświadczeń, a także 
zdobycia nowych kontaktów, które w przyszłości mogą za-
owocować współpracą na płaszczyźnie gospodarczej. To także 
doskonała okazja do promowania swoich osiągnięć na szczeblu 
międzynarodowym oraz być może, szansa na sprowadzenie 
nowych inwestorów, a także reklama dla rodzimych przedsię-

biorców. – Głównym celem misji gospodarczych jest przede 
wszystkim umożliwienie naszym przedsiębiorcom dotarcia do 

rynków zagranicznych, dzięki czemu mogą poznać najnowsze 
rozwiązania funkcjonujące w danej branży, a także, a może 
przede wszystkim, nawiązać cenne kontakty – podkreśla bur-
mistrz Marek Cebula. Znalazło to swoje potwierdzenie w Lyonie, 
bowiem zarówno wystawcy jak i odwiedzający mogli znaleźć 
podczas targów wiele informacji o najnowszych osiągnięciach, 
trendach, a także o produktach i usługach związanych bezpo-
średnio i pośrednio z tym sektorem przemysłu. – Jako firma 
STOLHAUS bierzemy udział w wielu targach w Europie, mamy 
więc już pewne rozeznanie – wyjaśnia przedsiębiorca Andrzej 
Rybski. – Dzięki temu wyjazdowi mogliśmy z kolei poznać rynek 
francuski, za co bardzo dziękuję organizatorom. Wszystko było 

dopracowane w najdrobniejszych szczegółach – podkreśla.
To jednak nie koniec ofensywy promocyjnej realizowanej poza 
granicami kraju. W dniach od 10 do 13 marca reprezentanci 
gmin realizujących projekt gospodarczy oraz przedstawiciel 
Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej udali się 
do Cannes, aby uczestniczyć w największych i najbardziej presti-
żowych targach nieruchomości w Europie. – Należy podkreślić, 
że Krosno Odrzańskie po raz pierwszy bierze udział w wydarzeniu 
o charakterze stricte inwestycyjnym – wyjaśnia Anna Januszkie-
wicz, naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Gospodarczego. – 
Wcześniej promowaliśmy się tylko na targach turystycznych, ale 
i na to ostatnio nie było nas stać. Teraz jednak, dzięki projektowi 
gospodarczemu, mogliśmy wziąć udział w targach, które są 
jednym z największych tego typu wydarzeń w Europie – dodaje. 
Targi w Cannes pozwoliły nie tylko zaprezentować krośnieńskie 
tereny inwestycyjne, ale także zapromować nasz region oraz 
odbyć wiele spotkań z potencjalnymi inwestorami – podkreśla 

Grzegorz Garczyński, zastępca burmistrza. Krosno 
Odrzańskie zaprezentowało grunty inwestycyjne 
przy ul. Gubińskiej (4 ha) oraz Newtona i Edisona 
znajdujące się na tzw. Strefie przemysłowej (15 ha). 
W 25. Międzynarodowych Targach Nieruchomości 
MIPIM w Cannes wzięło udział blisko 20 tys. uczest-
ników z ponad 80 krajów, w tym około 4 tys. inwe-
storów oraz 300 przedstawicieli miast. Co ciekawe, 
Krosno Odrzańskie było jednym z najmniejszych 
samorządów, które znalazły się w Cannes. Wśród 
innych polskich miast zaprezentowały się tam 
m.in. Warszawa, Kraków, Poznań, Łódź, Gdańsk 
i Katowice. Przypominamy, że misje gospodarcze 
oraz wyjazdy na targi inwestycyjne są efektem pro-
jektu pn. „Wspólna promocja gospodarcza Gubina, 
Krosna Odrzańskiego, Kargowej i Skwierzyny” 
dofinansowanego kwotą 1,7 mln zł z Lubuskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego.
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Cel: 2020
Słowa zachwytu wypowiadane przez gości wieczoru mogą 
stanowić komentarz do wydarzenia, które zatytułowano 
„Gmina przyszłości - Krosno 2020”. Odbyło się ono w kro-
śnieńskiej Hali Sportowo-Widowiskowej i było zapowiedzią 
zmian, które czekają gminę do 2020 roku.

Do roku 2020 Gmina powinna świecić jasnym blaskiem na mapie 
nowoczesnych samorządów województwa lubuskiego. Dyna-
miczna prezentacja ukazała oczom widzów Krosno Odrzańskie, 
w którym jest mediateka, wyremontowane drogi i parkingi. Piękna 
promenada kusi turystów, a okoliczne miejscowości stanowią 
miejsca przyjazne dla mieszkańców i gości. 
Głównym punktem wieczoru było wskazanie kierunku, w którym 
zmierza Krosno Odrzańskie. Kierunku nowatorskiego, nowocze-
snego, na miarę XXI wieku. Gmina Przyszłości to jednak przede 
wszystkim wspólne dobro mieszkańców. – W ciągu ostatnich 
kilku lat wielokrotnie przywoływałem działania, związane z ak-
tywnością naszych mieszkańców. Szanowni Państwo, pozwólcie, 
że raz jeszcze Wam podziękuję. Z takimi mieszkańcami aż chce 
się iść do przodu, dla takich mieszkańców warto dokonywać 
rzeczy z pozoru niemożliwych – podkreślał w swoim wystąpieniu 
burmistrz Marek Cebula. Sami mieszkańcy podczas spotkania 
mogli poznać efekty tych działań, zrealizowanych m.in. w ramach 
projektu gospodarczego – wspólnego przedsięwzięcia gmin Kro-
sno Odrzańskie, Gubin, Skwierzyna i Kargowa. Jednym z nich jest 
film promocyjny przedstawiający potencjał każdej z nich oraz 
wskazujący dalsze kierunki rozwoju. Efekt współpracy czterech 
gmin został także przybliżony dzięki materiałom promocyjnym, 
dostępnym w specjalnym miasteczku targowym. Wydawnictwa 
dokładnie opisują drogę samorządów zwieńczoną podpisaniem 
porozumienia, a także określają dalszy plan działania. Jaka będzie 

z kolei przyszłość Gminy Krosno Odrzańskie? Na to pytanie pomo-
gła odpowiedzieć rezolutna Ola, która w specjalnej videografice 
oprowadziła mieszkańców po mieście w 2020 roku. – W Krośnie 
Odrzańskim forma idzie w parze z treścią. Jest to widoczne m.in. 
na przykładzie przedstawionych materiałów promocyjnych 

– komentował Bartłomiej Bartczak, burmistrz Gubina. Samo 
spotkanie, a także zaprezen-
towane pomysły spodobały 
się również mieszkańcom. 
- Żyję tu już od blisko 30 lat, 
ale wizja przyszłości miasta 
naprawdę robi wrażenie. Re-
welacja – podkreślała jedna 
z mieszkanek. Spotkanie 
zwieńczył występ aktora 
Jacka Borkowskiego, któ-
ry wykonał m.in. szlagiery 
Franka Sinatry. Obszerna 
relacja ze spotkania pod 
hasłem Gmina przyszłości - 
Krosno 2020 dostępna jest 
na stronie www.krosno24.tv.

Włodarze czterech gmin wspólnie pracują na sukces gospodarczy 
(od lewej Lesław Hołownia - Skwierzyna, Jerzy Fabiś - Kargowa, 
Bartłomiej Bartczak - Gubin i Marek Cebula - Krosno Odrzańskie)

Wieczór uświetnił występ aktora Jacka Borkowskiego

Setki mieszkańców przyjęło zaproszenie Burmistrza

Stoiska promocyjne cieszyły się ogromnym zainteresowaniem
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Cegły wywożono na dworzec...

Tłumy mieszkańców, długa kolejka po autografy, spotkanie 
pełne emocji. Ten wieczór zapadnie w pamięci nie tylko Je-
rzego Szymczaka – autora albumu „Krosno, nasze Krosno, 
Ty Piastowski Grodzie”, ale także gości, którzy licznie stawili 
się w Zamku Piastowskim na premierze książki. 
W specjalnym wywiadzie pytamy Go o emocje towarzyszące 
pracy nad wyjątkowym albumem.

„Krosno, nasze Krosno, Ty Piastowski Grodzie” - skąd taki 
tytuł albumu? 
To słowa piosenki, które pamiętam, z czasu, kiedy chodziłem 
do liceum – z tej piosenki utkwił mi w głowie refren którym roz-
poczynaliśmy każdy występ zespołu Polanie. Część tej piosenki 
ułożyliśmy wspólnie i wykonywaliśmy podczas koncertów. Uzna-
łem, że będzie to wspaniały tytuł albumu o Krośnie Odrzańskim 
– tym przedwojennym oraz dzisiejszym.

Zestawił Pan architektonicznie miejsca, które dzisiaj wyglądają 
całkowicie inaczej niż 70 lat temu.
Jest wiele miejsc, które przetrwały do dzisiejszych czasów w for-
mie mniej lub bardziej zmienionej. Widać pozostałości pięknego 
miasta, które rozwijało się cały czas według założeń sprzed 
wielu wieków. W książce zaczynamy naszą podróż w czasie od 
ratusza i Placu Targowego. Powiem taką ciekawostkę, że jedna 
z fotografii, wnętrza budynku ratusza pochodzi od wnuka ów-
czesnego, niemieckiego burmistrza, który został zwolniony przez 
hitlerowców ponieważ nie był członkiem partii nazistowskiej. 

Jak bardzo zmieniło się Krosno Odrzańskie?
Podam przykład ulicy Chrobrego – to ulica pięknych willi bo-
gatych właścicieli, budowanych w różnych stylach neo. Część 
z nich możemy podziwiać do dzisiaj, ale np. przed skrętem na 
Chyże stała piękna willa, którą rozebrano, żeby złagodzić zakręt 
i zrobić szerszą drogę. 

A górna część miasta?
Przed wojną były tam koszary. Ze względu na fakt, że Krosno 
było blisko granicy, dookoła były olbrzymie obszary leśne, gdzie 
można było przeprowadzić ćwiczenia. Miasto stanowiło strate-
giczne miejsce z punktu widzenia militarnego. Należy pamiętać, 
że wszystkie armie idące z zachodu na wschód i odwrotnie 
przechodziły przez Krosno.

Jest Pan bardzo mocno emocjonalnie związany 
z tym regionem. Pewnie prace nad albumem wy-
woływały wiele wzruszeń?
Niejedna łezka mi się w oku zakręciła. Ja jeszcze 
kojarzę miasto zagruzowane, z początku lat 50-tych. 
Pamiętam systematyczną rozbiórkę budynków. 
Dzisiaj wspominam to z ogromnym żalem. Jako 
dzieci nie mogliśmy wtedy nic zrobić, mimo, że ar-
chitektura nam się podobała. Eskpozycje na Zamku 
Piastowskim przypominają o tym wszystkim. M.in. 
zostały pęki kluczy, które odnajdowano w rozbiera-
nych domach. W Krośnie Odrzańskim była kolejka 
wąskotorowa, którą wywożono cegły na dworzec, 
a stamtąd na odbudowę Poznania i Warszawy. 

Album jest zatem z jednej strony pamiątką daw-
nych czasów, z drugiej zaś lekcją historii dla młod-
szych pokoleń.

Tak, a przynajmniej taki cel nam przyświecał. Mam nadzieję, że 
to zadanie udało się spełnić.

Dziękuję za rozmowę.



11

MOST - KROŚNIEŃSKI INFORMATOR SAMORZĄDOWY

Album to wyjątkowe wydawnictwo, zestawiające  
ze sobą zdjęcia przedwojennego i współczesnego Kro-
sna Odrzańskiego. Bogaty wybór zdjęć, wykonanych 
przez Adama Sobolewskiego, Michała Ciesielczyka 
oraz Stanisława Straszkiewicza, a następnie upo-
rządkowanych i opisanych przez Jerzego Szymczaka 
wraz z rozległym kontekstem historycznym. Publikcja 
uświadamia, jak wiele jest miejsc, które przetrwa-
ły do naszych czasów w formie mniej lub bardziej 
zmienionej. Niestety, po wielu z nich pozostały już 
tylko wspomnienia, dlatego warto je przypomnieć  
ze względu na bogatą historię. Celem jaki przyświecał 
wydawcy było zestawienie przeszłości z teraźniejszo-
ścią. Dla nieco starszych Krośnian album może być 
sentymentalną podróżą w czasie, dla młodszych, 
lekcją historii, przybliżającą dzieje Krosna. Książka 
została wydana w dwóch językach – polskim, oraz 
niemieckim – dzięki czemu turyści zza naszej za-
chodniej granicy także będą mogli się z nią zapoznać. 
Publikacja została dofinansowana dzięki środkom 
unijnym w ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007-2013 i wydana przez Urząd 
Miasta w Krośnie Odrzańskim.
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Rekordowy WOŚP
Podczas finału WOŚP w Krośnie Odrzańskim nawet kapryśna 
pogoda nie przeszkodziła w pobiciu ubiegłorocznego rekor-
du - licznik krośnieńskiego Sztabu wskazał ponad 21 tys. zł! 
Rekord padł także w Osiecznicy.

W tym roku już po raz 23. zagrała największa orkiestra świata, 
dyrygowana przez Jurka Owsiaka. Do wspólnego kwestowania 
jak co roku przyłączyli się 
krośnianie, którzy na prze-
kór wietrznej, deszczowej 
pogodzie hojnie wrzucali 
datki do puszek wolonta-
riuszy. – Dla mnie to już 
tradycja. Piękna inicjatywa 
w słusznej sprawie – pod-
kreślał jeden z pytanych 
mieszkańców. Entuzjazm 
towarzyszył także samym 
wolontariuszom, którzy 
dzielnie przemierzali ulice 
miasta. Kwestowanie prze-
biegało bardzo spokojnie, 
nad bezpieczeństwem wo-
lontariuszy wspólnie czu-
wali funkcjonariusze Policji, 
Straży Granicznej, Straży Pożarnej, Straży Miejskiej, Żandarmerii 
Wojskowej. Tego dnia nie zanotowano żadnych incydentów. 
Warte odnotowania są jednak z pewnością wyniki: wolontariusze 
krośnieńskiego Sztabu zebrali łącznie 10.203,36 zł i 60,20 Euro. 
Największą kwotę udało się zebrać Michałowi Pawełczykowi 
(1.437, 01 zł), zaś najmłodszy z wolontariuszy, Błażej Menio, 
zebrał aż 802,54 zł. Tradycyjnie o godz. 15.00 w Hali Sportowo-
-Widowiskowej rozpoczęły się główne obchody 23. Finału. Nie 
zabrakło występów artystycznych przedszkolaków, uczniów 
szkół, a także koncertów muzycznych i pokazów tanecznych. 
Niewątpliwą atrakcją był także efektowny pokaz laserowy, który 
po raz pierwszy zagościł podczas krośnieńskiego finału. Pojawiła 
się także gratka dla smakoszy – kawiarenka, torty-niespodzianki, 
czy pieczony dzik robiły furorę wśród mieszkańców. Dodatkowo 
swoje punkty miały także Pokojowy Patrol, Fundacja DKMS Polska 
oraz Sanepid. Nieodłącznym punktem każdego finału Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy są licytacje, z których dochód 
jest przeznaczony na zakup sprzętu medycznego dla polskich 
szpitali. – W tym roku udało nam się pozyskać wiele atrakcyjnych 
fantów, m.in. koszulki Stelmetu Zielona Góra oraz Skry Bełchatów 
z autografami zawodników, czy rejs statkiem wycieczkowym, 
ufundowany przez Stowarzyszenie Odra dla Turystów – wymienia 

Tomasz Browarczyk, szef krośnieńskiego 
Sztabu. – Tegoroczny finał z pewnością 
był udany, a Hala Sportowo-Widowiskowa 
pękała w szwach. Pobicie ubiegłorocznego 
rekordu także cieszy, ale pamiętajmy, że najważniejsza jest sama 
idea WOŚPu. Każda pomoc jest bezcenna – podkreśla. 
W tym roku tradycyjnie z WOŚPem zagrała także Osiecznica. 
Dzięki zaangażowaniu mieszkańców oraz Sztabu działającego 
przy Zespole Edukacyjnym, podobnie jak w Krośnie Odrzańskim, 
udało się pobić ubiegłoroczny rekord zbiórki. Wynik w Osiecznicy 
to 19 250 zł, z czego ponad 6 300 zł zebrali wolontariusze. Podczas 
23. Finału tradycyjnie nie zabrakło wielu atrakcji oraz bogatego 
programu artystycznego, a także licytacji, a wiele spośród 100 
przygotowanych fantów pochodziło od samych mieszkańców. 
Emocji nie zabrakło szczególnie podczas licytacji dnia w fotelu 
burmistrza Krosna Odrzańskiego, Marka Cebuli. Zwyciężczynią 
została Wiktoria Samulska, która w nagrodę mogła przez jeden 
dzień wcielić się w rolę włodarza miasta. A dzień ten miał miej-
sce w czwartek 26 lutego. Wiktoria mogła z bliska poznać pracę 
burmistrza, a także zobaczyć, jak funkcjonują poszczególne 
wydziały Urzędu Miasta. – Dopiero teraz zobaczyłam, jak dużo 

rzeczy się tu dzieje – pod-
kreśla. – Mnóstwo infor-
macji i odpowiedzialnych 
zadań – dodaje. Ogrom 
wiadomości został jednak 
w pełni uporządkowany, 
bowiem Wiktoria mogła 
liczyć na fachową pomoc. 
Jej przewodnikiem został 
Marek Cebula. Na dziew-
czynkę czekało wiele zadań. 
Zwieńczeniem pracowitego 
dnia był udział w konfe-
rencji podsumowującej II 
edycję Budżetu Obywatel-
skiego. Oczywiście w roli 
burmistrza. Przypomnijmy, 
podczas 23 Finału Wielkiej 

Orkiestry Świątecznej Pomocy datki były zbierane „Dla pod-
trzymania wysokich standardów leczenia dzieci na oddziałach 
pediatrycznych i onkologicznych oraz godnej opieki medycz-
nej seniorów”.

Wiktoria Samulska zajęła na kilka godzin fotel Burmistrza 
Krosna Odrzańskiego

Dzięki hojności mieszkańców udało się pobić ubiegłoroczny rekord

Puszki krośnieńskich wolontariuszy zapełniały się błyskawicznie
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Odprawa roczna w Nadodrzańskim Oddziale Straży Granicznej
Nowoczesność, skuteczność działania oraz zachowanie bardzo 
wysokich standardów – to główne cechy przypisywane funk-
cjonariuszom Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej. 
Okazją do podsumowania ich służby w 2014 roku była od-
prawa roczna kadry kierowniczej, która odbyła się w piątek 
20 lutego w komendzie oddziału w Krośnie Odrzańskim. 
W odprawie uczestniczył m.in. Komendant Główny Straży Gra-
nicznej, Generał Dywizji SG Dominik Tracz, który bardzo wysoko 
ocenił działania funkcjonariuszy Nadodrzańskiego Oddziału. 
– Kwestie reorganizacyjne zadecydowały o tym, że w obrębie 
trzech województw – dolnośląskiego, lubuskiego i zachod-
niopomorskiego działa jeden oddział straży granicznej, jest to 
właśnie oddział ten Nadodrzański. Oddział, który każdego roku 
udowadnia zasadność i potrzebę jego funkcjonowania na tym 
obszarze – podkreślał. – Głównym celem funkcjonariuszy jest 
zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom. Nadodrzański Od-
dział wywiązuje się z tego zadania wzorowo – podsumowywał. 
Pozytywne oceny to przede wszystkim uznanie dla niełatwej, 
ale i potrzebnej służby, a także motywacja do dalszych działań 
i sukcesywnego dążenia do jak najwyższych standardów – pod-
kreślał podczas odprawy komendant Nadodrzańskiego Oddziału, 
płk SG Andrzej Kamiński. Co istotne, bardzo dobra ocena działań 
funkcjonariuszy, a także rozszerzenie zakresu ich działalności, 
sprawia, że o przydzielenie do służby w NoOSG stara się coraz 
więcej chętnych. Tylko w tym roku zostało przyjętych 8 nowych 
funkcjonariuszy. W czwartym kwartale służbę podejmie kolejne 30 
osób. To naprawdę wspaniali ludzie. Odpowiedzialni, z poczuciem 
misji – zapewnia komendant NoOSG płk SG Andrzej Kamiński.

Podczas odprawy rocznej wiele uwagi poświęcono także współ-
pracy Nadodrzańskiego Oddziału z poszczególnymi samorządami. 
Została ona oceniona jako wzorowa. Jednym z najważniejszych 
wydarzeń, zorganizowanych wspólnie, były centralne obchody 
święta Straży Granicznej, które miały miejsce właśnie w komen-
dzie Nadodrzańskiego Oddziału w Krośnie Odrzańskim w maju 
ubiegłego roku. – Była to bez wątpienia wyjątkowa uroczystość. 
Wspaniała okazja, aby Krosno Odrzańskie pojawiło się na ustach 
najważniejszych osób w naszym kraju – podkreśla burmistrz Ma-
rek Cebula, dla którego współpraca z Oddziałem jest niezwykle 
ważna. Oprawa to nie tylko podsumowanie działań w minionym 
roku, ale także wyznaczanie kolejnych celów i zadań. Obecnie 
tworzona jest strategia działań na lata 2016-2022.

Krośnieńscy policjanci na piątkę
Wysoki procent wykrywalności, a przez to spadek przestęp-
czości w Krośnie Odrzańskim – to dwa najważniejsze wnioski 
płynące z rocznej odprawy służbowej Komendy Powiatowej 
Policji, podczas której podsumowano pracę funkcjonariuszy 
w roku 2014. 

W spotkaniu uczestniczył I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego 
Policji w Gorzowie Wlkp., insp. Sebastian Banaszak, który wysoko 
ocenił działania krośnieńskiej policji. Funkcjonariusze z Krosna 
Odrzańskiego radzili sobie w ubiegłym roku bardzo dobrze. To co 
szczególnie pragnę podkreślić, to fakt, że dzięki ich działaniom 
odnotowaliśmy spadek przestępczości, zarówno w sferze ogólnej, 
jak i kryminalnej – podkreśla. To jednak nie wszystkie aspekty 
działalności funkcjonariuszy. Ocenie podlegały także działania 
prowadzone m.in w przypadkach zaginięć, przestępstw gospo-

darczych czy handlu narkotykami. Na wszystkich płaszczyznach 
wyniki krośnieńskich policjantów prezentują się bardzo dobrze 
w skali całego województwa. Zawsze powtarzałem, że policja to 
formacja, która zapewnia poczucie bezpieczeństwa – wyjaśnia 
insp. Mirosław Kruszelnicki, Komendant Powiatowy Policji w Kro-
śnie Odrzańskim. Myślę, że 2014 rok, zarówno z perspektywy 
funkcjonariuszy, jak i samych mieszkańców, możemy określić jako 
dobry. Nie odnotowaliśmy żadnych poważniejszych wydarzeń 
natury kryzysowej, poza tym cieszą nas wysokie wyniki związane 
z wykrywalnością przestępstw – dodaje. Każde podsumowanie 
to zarazem nowe otwarcie. Na funkcjonariuszy krośnieńskiej 
policji czekają kolejne wyzwania. Jednym z najważniejszych, 
jest dalsza poprawa stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym. 
To bardzo ważna sfera działań policjantów. W perspektywie na 
najbliższe lata Komendant Główny oczekuje jeszcze lepszych 
wyników, które będą wyznacznikiem wzrostu bezpieczeństwa 
na polskich drogach – podkreślał insp. Sebastian Banaszak. Rok 
2015 upłynie pod znakiem jeszcze jednego, jakże ważnego dla 
krośnieńskich funkcjonariuszy, wydarzenia. Już wkrótce rozpocz-
nie się budowa nowej komendy. To bez wątpienia potężna, ale 
i niezwykle ważna inwestycja. Dzięki współpracy z burmistrzem 
oraz Radą Miasta otrzymaliśmy działkę budowlaną, następnie 
Komenda Wojewódzka przeprowadziła procedurę przetargową 
– wyjaśnia insp. Mirosław Kruszelnicki. Obecnie jesteśmy już po 
przetargu i czekamy na pierwsze wbicie łopaty na placu budowy 
– dodaje.  Szczegółową relację z odprawy rocznej można znaleźć 
na stronie Komendy Powiatowej Policji w Krośnie Odrzańskim 
(www.krosno.lubuska.policja.gov.pl).

Krośnieńscy policjanci podsumowali rok 2014

W odprawie rocznej uczestniczyli m.in. Komendant Główny 
SG  Generał Dywizji SG Dominik Tracz oraz nowy Wojewoda 
Lubuski - Pani Katarzyna Osos
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Potencjalni zabójcy?
Brawura, brak wyobraźni, niedostosowanie jazdy do warun-
ków atmosferycznych, a przede wszystkim nadmierna pręd-
kość – to główne przyczyny wypadków na polskich drogach. 
W ostatnim czasie w Krośnie Odrzańskim doszło do kilku 
niebezpiecznych zdarzeń z udziałem kierowców. Część z nich 
miała miejsce na odcinkach podwyższonego ryzyka, a więc 
w miejscach charakteryzujących się wzmożonym ruchem 
pojazdów. Zawsze pozostaje pytanie – jak zwiększyć bez-
pieczeństwo pieszych i innych użytkowników dróg? W wielu 
przypadkach jednym z rozwiązań jest stawianie fotoradaru.

Dlatego też władze gminy zdecydowały się na zakup nowego 
urządzenia. Wpłynęły do nas dwie oferty. Jedna z nich została 
odrzucona ze względu na błędy formalne. Oferent miał prawo 
odwołać się od tej decyzji, taka sytuacja jednak nie nastąpiła 
– tłumaczy Grzegorz Garczyński, zastępca burmistrza Krosna 
Odrzańskiego. Po dokładnym rozpatrzeniu drugiej oferty, zde-
cydowaliśmy się podpisać umowę. Dwa dni później fotoradar 
trafił do Straży Miejskiej – dodaje. Dzięki pozyskaniu urządzenia, 
funkcjonariusze, w poniedziałek 9 marca, wznowili pomiar 
prędkości na terenie gminy. Przypomnijmy, Krosno Odrzańskie 
nie posiadało własnego fotoradaru od połowy listopada. W tym 
czasie mieszkańcy wielokrotnie zgłaszali potrzebę kontrolowania 
prędkości na danych odcinkach. Dodatkowo, tylko w ostatnim 
miesiącu doszło do kilku wypadków i incydentów drogowych, 
których jedną z głównych przyczyn była nadmierna prędkość. 
Tak było m.in. w Osiecznicy i na skrzyżowaniu przy ul. Bohate-
rów Wojska Polskiego z drogą Krajową 29. Kierowcy, którzy nie 
stosują się do przepisów ruchu drogowego będą ponosić konse-
kwencje – zapewnia Agnieszka Pawłow, komendant Straży 
Miejskiej. – Marcinowice, Radnica czy Osiecznica, to 
tylko niektóre miejscowości, w których ruch jest 
bardzo intensywny. Obawy mieszkańców 
przed „piratami drogowymi” są 
zatem w pełni uzasadnio-
ne. Dlatego też od razu 
po przekazaniu no-
wego fotoradaru 
w z n a w i a m y 
prowadzenie 
pomiaru – 
dodaje. Nie 
bez znacze-
nia jest także 
liczba pojazdów 
przejeżdżających 
przez Krosno Od-
rzańskie każdej 
doby. Tylko w 2010 
roku Generalna Dy-
rekcja Dróg Krajowych 
i Autostrad zanotowała 
ponad 13 tys. samochodów pokonujących tę drogę każdej doby. 
W ciągu kolejnych lat wskaźnik znacznie wzrósł. Kontrola prędko-
ści jest zatem nieodzowna, tym bardziej, że znane są przypadki, 
w których tzw. zdjęcie z fotoradaru zapobiegło być może tragedii. 
Wystarczy przypomnieć głośną sprawę z października ubiegłego 
roku, gdy udało się zatrzymać kierowcę, poruszającego się bez 
prawa jazdy zabranego przez sąd. Mimo to, urządzenia są od 
dłuższego czasu tematem wielu dyskusji, pojawiło się także 
w ich kontekście wiele absurdów. Ich przeciwnicy twierdzą np. 

że działają niczym skarbonki na rzecz gminy. Kwestie prawne 
uniemożliwiają jednak takie działanie. Ustawodawca wyraźnie 
określa w jaki sposób można wykorzystać środki finansowe, po-
zyskane z mandatów nałożonych na kierowców. Jest to bardzo 
wąska grupa zadań, przede wszystkim mają one charakter infra-
strukturalny – wyjaśnia Grzegorz Garczyński. Nie ma możliwości, 
abyśmy wykorzystywali te środki do podreperowania budżetu lub 
pokrycia urzędniczych pensji. To nonsens – zapewnia. Dodatkowo 
w ubiegłym roku 90% kierowców, którym nałożono mandat za 
przekroczenie prędkości, nie było mieszkańcami gminy. W całej 

dyskusji na temat fotoradarów słowem kluczem 
jest jednak bezpieczeństwo. W oce-

nie Rady Ministrów działania 
straży gminnych w zakresie 

kontroli ruchu drogowego 
przy użyciu urządzeń re-
jestrujących przyczyniły 
się do poprawy bezpie-
czeństwa na polskich 
drogach. W 2013 roku 
zgłoszono 35 847 wy-
padków drogowych, 
mających miejsce na 
drogach publicznych, 

w strefach zamieszkania 
lub strefach ruchu. W po-

równaniu z rokiem 2011, 
kiedy to miało miejsce 40 
065 wypadków, liczba ta spa-
dła o 4 218 wypadków (…). 
To fragment stanowiska Rady 

Ministrów do poselskiego pro-
jektu ustawy o zmianie ustawy o strażach 

gminnych, w którym wyraźnie podkreśla się pozytywne skutki 
kontroli prędkości prowadzonego przy użyciu fotoradarów. 
Przypominamy, że pomiar na terenie gminy został wznowiony 
w poniedziałek 9 marca zgodnie z zasadą prewencji, której nad-
rzędnym celem jest zapobieganie zagrożeniom oraz usuwanie 
ich przyczyn. Kierowcy każdorazowo będą mogli zapoznać się 
z terminem oraz miejscem prowadzonych kontroli. Harmono-
gram jest dostępny m.in. na stronie www.krosnoodrzanskie.pl.

Tak prezentuje się sprzęt, który już budzi postrach wśród 
kierowców nieprzestrzegających przepisów ruchu drogowego 

W ciągu ostatnich kilkunastu tygodni na krośnień-
skich drogach doszło do wielu niebezpiecznych 
zdarzeń drogowych
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Moc życzeń i kwiatów, słodkie niespodzianki, wyjątkowy 
pokaz mody, a przede wszystkim spektakl „Ławeczka” 
w wykonaniu Teatru Lubuskiego – wszystkie te atrakcje przy-
gotowano z myślą o paniach z okazji Dnia Kobiet w ramach 
kolejnego, piątego już spotkania z cyklu „Babski Wieczór”.
Tegoroczna edycja „Babskiego Wieczoru” cieszyła się ogromnym 
zainteresowaniem, a bilety rozeszły się w mgnieniu oka. Tego 
dnia panie były rzecz jasna bohaterkami, nie dziwi zatem fakt, 
że zostały obsypane kwiatami już od samego progu. Burmistrz 
Marek Cebula wręczał symboliczne goździki, składając jedno-
cześnie życzenia szczęścia i pomyślności. – W tym szczególnym 
dniu nie jestem za równouprawnieniem. Dzień Kobiet powinien 
trwać przez cały rok – żartował. – Wychowałem się wśród kobiet, 
dlatego od dzieciństwa obserwowałem ich ciężką pracę. Drogie 
Panie, jesteście prawdziwym skarbem – podkreślał. Na wysoko-
ści zadania stanęli także Radni Rady Miejskiej, którzy tego dnia 
mieli dla wszystkich pań słodki poczęstunek. – To bez wątpienia 
wyjątkowe wydarzenie, dlatego chcieliśmy się pokazać z nieco 
mniej oficjalnej strony – wyjaśnia Robert Narkun. – W naszej 
małej kawiarence proponowaliśmy kawę i herbatę, następnie 
rozdaliśmy wszystkim paniom garść łakoci – dodaje. Jak po-
wszechnie wiadomo, kobieta zmienną jest. To powiedzenie 
zostało w pełni odzwierciedlone dzięki wyjątkowemu pokazowi 
mody, który obejmował różne wizerunki kobiet pochodzące z kilku 
epok. Głównym punktem wieczoru był zaś spektakl „Ławeczka” 

w reżyserii Roberta Czechowskiego. Świetna gra aktorów Teatru 
Lubuskiego oraz towarzysząca spektaklowi atmosfera zrobiły 
ogromne wrażenie. Najlepszy dowód to żywiołowa reakcja 
publiczności oraz owacje na stojąco. – Podczas spektaklu miały 
miejsce momenty rodem z koncertu jazzowego. Spontaniczność 
publiczności oraz ogólny entuzjazm to bez wątpienia najlepsza 
recenzja tego wieczoru – podkreśla Tomasz Miechowicz, dyrek-
tor CAK „Zamek”. „Babski Wieczór” był głównym i największym 
wydarzeniem zorganizowanym w Krośnie Odrzańskim z okazji 
Dnia Kobiet, jednak nie jedynym. Okazji do złożenia życzeń było 
wiele. Uroczyste spotkanie w Szklarce Radnickiej, spotkanie 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku czy Związku Emerytów, Rencistów 
i Inwalidów to tylko kilka z nich. Nie zabrakło także akcentu 
sportowego za sprawą Turnieju w Kręgle, zorganizowanego 
przez Ośrodek Sportu i Rekreacji. 

Lena zyskuje na popularności i wygrywa z Julią 
Maja, Lena, Fabian czy Jakub to tylko niektóre z najpopu-
larniejszych imion nadawanych w ubiegłym roku dzieciom 
urodzonym m.in. na terenie gminy Krosno Odrzańskie. Co wię-
cej, ich popularność odpowiada ogólnopolskiemu trendowi. 

Według analizy przygotowanej przez Ministerstwo Spraw We-
wnętrznych, obejmującej 2014 rok, aż w piętnastu województwach 

Polski królowali Lena i Ja-
kub. – W zasadzie 

ra n k i n g 

i m i o n 
przygotowany przez MSW nie zmienia się od mniej więcej de-
kady, jednak w ostatnich dwóch latach zanotowaliśmy jeden 
znaczący wyjątek. Chodzi mianowicie o nagły wzrost popu-
larności takich imion, jak Lena czy Jakub - wyjaśnia Agnieszka 
Haręża, zastępca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Krośnie 

Odrzańskim. – Można powiedzieć, że imię Lena zanotowało 
ogromny skok popularności, bowiem, stosując nomenklaturę 
sportową, wyparło z pierwszego miejsca na podium imię Julia, 
królujące w rankingu nieprzerwanie od dziesięciu lat – dodaje. 
Urząd Stanu Cywilnego w Krośnie Odrzańskim także przygoto-
wał swoje zestawienie najpopularniejszych imion obejmujące 
miasto i gminę Krosno Odrzańskie oraz gminy: Dąbie, Bytnica, 
Bobrowice w latach 2012, 2013 i 2014. Lena i Kuba również 
zajmują w nim wysokie miejsca, jednak to nie jedyne imiona 
z chęcią nadawane przez rodziców swoim nowonarodzonym 
dzieciom. Sporą popularnością cieszy się także Zuzia wśród 

dziewczynek, zaś wśród chłopców Fabian. Jak potwierdza 
Aleksandra Syrewicz z Przedszkola nr 4, wyniki zestawień 
z ubiegłych lat znajdują swoje potwierdzenie w przypadku 
krośnieńskich placówek. Wśród naszych wychowanków jest 
sporo Len i Jakubów. Często te same imiona noszą dzieci 
należące do jednej grupy przedszkolnej – podkreśla. 
Dla porównania dotarliśmy także do zestawienia z 1979 roku. 
Wówczas prym wśród imion nadawanych dziewczynkom 
wiodły Agnieszka i Anna. – Wśród chłopców zaś królowali 
Marcin i Paweł. Patrząc jednak w najbliższą przyszłość, ze 
względu na nowe przepisy, imiona nadawane noworod-
kom mogą ulec znacznemu urozmaiceniu, jednak rodzice 

wciąż będą musieli zachować zdrowy rozsądek. Będzie 
bowiem można nadawać imiona, które nie naruszają godności 
dziecka. To tylko jeden z zapisów normujących proces rejestra-
cji w Urzędzie Stanu Cywilnego. Nowe przepisy weszły w życie  
1 marca br. Decyzja o tym, czy zaproponowane przez rodziców 
imię spełnia wymagania przewidziane przez przepisy, a więc 
nie jest ono zdrobniałe, uwłaczające ani ośmieszające, należy 
do kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.

„Baby, ach te baby...”

Agnieszka i Anna – te imiona były najpopular-
niejsze w latach 70-tych

Spektakl „Ławeczka” zrobił ogromne wrażenie na widzach
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WTZ pełne pomysłów

Nowy samochód, którym bez problemu będą się przemiesz-
czać uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej, plany do 
realizacji, które mogą okazać się unikatowymi projektami 
w skali kraju – krośnieńskie WTZ wkraczają w etap dyna-
micznych zmian. O ambitnych planach rozmawiamy z Ewą 
Nowicką, kierownikiem tej placówki.

Z czym związane są plany na 2015 rok?
Na 2015 i kolejne. Skupiamy się na zadaniach realizowanych 
do tej pory, a więc na terapii artystycznej, będącej rehabilitacją 
społeczną, silnie wspierającą rehabilitację zawodową. Jednak 
chcemy się rozwijać i właśnie na ten drugi aspekt postawić silny 
nacisk. Zależy nam na tym, by uczestnicy warsztatów usamo-
dzielnili się zawodowo, by poszli do pracy i byli w stanie się 
z niej utrzymać. To dla nas – instruktorów ogromne wyzwanie.

Które na pewno będzie ułatwione dzięki nowemu pojazdowi 
umożliwiającemu przewóz uczestników…
O tak, na pewno. Nowy samochód zakupiony przez Urząd Miasta 
jest ogromnym ułatwieniem w pracy. Do tej pory części uczest-
ników nie było na zajęciach tyle czasu ile powinno. Jedno auto 

woziło zarówno uczniów Szkoły Specjalnej jak i podopiecznych 
WTZ. Robiliśmy wszystko co możliwe, by dostosować logistycznie 
transport do zajęć, ale i tak się nie dało w pełni realizować pla-
nu. Zajęcia były często „porozbijane”, a chcemy, by uczestnicy 
warsztatów w komfortowych warunkach spędzali pełny czas 
na zajęciach. 

Samochód spełnia wasze oczekiwania?
Ten VW przede wszystkim jest nowy, dostosowany do przewozu 
osób, które nie mogą jeździć zwykłym samochodem osobowym. 
Mieliśmy czasami kłopoty z wyjazdami takimi jak na basen, 
czy wyjściem na kręgielnię. Dla osób zdrowych zejście do krę-
gielni i wejście potem na „górne” Krosno nie jest problemem. 
Uczestnicy bardzo chętnie grają w kręgle, ale nie chodzili na nie,  
bo najzwyczajniej w świecie bardzo ciężko było im potem wejść 
pod górkę. Teraz, gdy mamy nowy samochód tylko do swojej 
dyspozycji nie jest to już problemem.

Myślicie o tym, by wprowadzić jakiś nowy element związany 
z terapią artystyczną?
Chcemy przygotowywać uczestników do występów na zewnątrz. 
Od jakiegoś czasu przestaliśmy brać udział w Krośnieńskim 
Przeglądzie WTZ – tak, by nie dochodziło do sytuacji, że organi-
zatorzy zwyciężają w tej imprezie. Spadała przez to motywacja 
uczestników do pracy teatralnej. Dzięki udziałowi w przeglądach 
ogólnopolskich znowu wzbudzimy w nich ducha rywalizacji 
i satysfakcję z pracy. 

Przygotowujecie się do unikalnego projektu…
Nie chcę zapeszać, ale kolejnym wyzwaniem będzie realizacja 
projektu będącego partnerstwem samorządowo-stowarzysze-
niowym. Jest to ambitny pomysł, który jeszcze kiełkuje w na-
szych głowach. Chcemy poprzez stowarzyszenie realizować 
projekty, które są unikatowe nawet w skali kraju. Czy się uda? 
Mam taką nadzieję.

Dziękuję za rozmowę.

Ewa Nowicka - kierownik WTZ nie boi się wyzwań

KOMUNIKAT
Przypominamy, iż wyłączenie przedsiębiorców i innych nieruchomości niezamieszkałych (np. jednostek 

oświatowych) z gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi nie zwalnia ich z obowiązku 
zawarcia umów na odbiór odpadów komunalnych. 

W przypadku zmiany danych będących podstawą do naliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi (np. zmiana liczby osób zamieszkałych) mieszkańcy nieruchomości jednorodzin-
nych oraz wspólnot mieszkaniowych zobligowani są do złożenia nowej deklaracji w Urzędzie Miasta, bądź 

poinformowania o tym fakcie zarządcy wspólnoty.
Jednocześnie informujemy, że dane zawarte w deklaracji podlegają weryfikacji przez Urząd Miasta.

Więcej informacji na www.czyste.krosnoodrzanskie.pl
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XX Flis Odrzański na 25-lecie samorządności
Już za kilka miesięcy, jak co roku, rzekę Odrę przemierzy 
Flis Odrzański. Choć do wydarzenia pozostało jeszcze sporo 
czasu, przygotowania już trwają. 

Tegoroczna edycja Flisu Odrzańskiego będzie z pewnością wyjąt-
kowa, przede wszystkim ze względu na jubileusz XX-lecia spływu. 
Tak duże wydarzenie musi być zaplanowane w najdrobniejszych 
szczegółach. – Obecnie trwają prace nad harmonogramem 
oraz ustaleniem szczegółów technicznych i logistycznych. Są 
one konsultowane. Przed nami jednak jeszcze kilka miesięcy 
ciężkiej, ale i satysfakcjonującej pracy – wyjaśnia dr Elżbieta 
Marszałek, wiceprezes Ligi Morskiej i Rzecznej. Podkreśla także, 
że jubileuszowa edycja Flisu będzie miała wymiar symboliczny, 
bowiem wydarzenie podsumuje 20 lat zmian, jakie zaszły na rzece 
Odrze. Każdy etap flisowania zakładał osiągnięcie konkretnych 
celów. Naszym marzeniem było pokazanie, że Odra to przede 
wszystkim przyjazne miejsce, otwarte dla turystów. Cieszę się, 
że dzięki współpracy m.in. z gminą Krosno Odrzańskie udało 
się to osiągnąć – zapewnia. Najlepszy dowód to nowe 
przystanie, które sukcesywnie powstają wzdłuż Odry. 
Cieszę się, że potencjał wynikający z lokalizacji Krosna 
Odrzańskiego, jest tak dobrze wykorzystywany z myślą 
zarówno o mieszkańcach, jak i turystach – dodaje dr 
Elżbieta Marszałek. Ponowne zwrócenie się w stronę 
rzeki to jednak nie tylko wykorzystywanie potencjału 
turystycznego. Lokalizacja miast nadodrzańskich niesie 
bowiem także dodatkowe korzyści, związane m.in. 
z transportem śródlądowym. Sukcesywny rozwój infra-

struktury rzecznej jest jednym z wielu aspektów odzwierciedlają-
cych przemiany zachodzące w Polsce po 89 roku. Burmistrz Marek 
Cebula podkreśla, że zmiany te będą przywoływane podczas 
jubileuszowej edycji flisu. Jako prezes Stowarzyszenia na Rzecz 
Miast i Gmin Nadodrzańskich zaproponowałem, aby jubileuszowa 
edycja Flisu odbyła się pod hasłem „XX Flis Odrzański na 25-lecie 
samorządności”. Będzie to doskonała okazja, aby pokazać ogrom 
zmian, jakie zaszły w ostatnich latach zarówno w perspektywie 
ogólnokrajowej, jak i lokalnej – wyjaśnia. Zmiany te są widoczne 
już teraz, jednak w najbliższej przyszłości rozwój infrastruktury 
rzecznej na terenie naszej gminy będzie kontynuowany – zapew-
nia. Jubileuszowa edycja flisu zobowiązuje, tak więc już teraz 
konsultowane są atrakcje, które mają zagościć po raz pierwszy 
w dwudziestoletniej historii tego wydarzenia. Jedną z nich 
będzie udział naszego statku pasażerskiego. – Mogę zdradzić,  
że ustalamy szczegóły dotyczące uczestnictwa w wydarzeniu 
statku pasażerskiego „Laguna”. Czegoś takiego jeszcze nie 

było – podkreśla Łukasz Kozłowski, prezes stowarzyszenia 
„Odra dla Turystów”. 

Modernizacja oświetlenia na ul. Chrobrego
Szpaler 25 nowoczesnych i energooszczędnych lamp roz-
świetla już od ponad miesiąca ul. Chrobrego na odcinku 
od ronda do mostu. To efekt przeprowadzonej w ostatnim 
czasie modernizacji oświetlenia. Nowe lampy są nie tylko 
efektowne, ale przede wszystkim znacznie zwiększają kom-
fort i bezpieczeństwo zarówno pieszych, jak i kierowców.

Prace obejmowały ustawienie dwudziestu pięciu słupów z opra-
wami typu LED, wyposażonych w specjalne sterowniki – wyjaśnia 
Ewa Kowalczyk, Naczelnik Wydziału Rozwoju, Inwestycji i Pla-
nowania Przestrzennego. Co istotne, urządzenia połączone są 
z jednostką centralną inteligentnego systemu sterowania, który 
pozwala znacznie zredukować koszt zużywanej energii. Zamon-
towane lampy są bardzo nowoczesne. Modernizacja oświetlenia 
przebiegła sprawnie i na szczęście obyło się bez awarii. Prace 
zostały podzielone na trzy etapy, proces przełączania odbywał 
się na bieżąco, tak więc nie doszło do przerw w dostawie prądu 
– zapewnia Ewa Kowalczyk. 

Wkrótce, po zrealizo-
waniu dokumentacji 

projektowej, podobne 
lampy zostaną także wpro-

wadzone w innych częściach miasta. 
Pierwszy etap obejmie całą ul. Poznańską od 

ronda do ul. Kościuszki. Realizacja przedsięwzięcia 
ruszy tuż po sfinalizowaniu uzgodnień z Generalną 
Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad.
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Dr Wilfried C. Reinicke (1936 – 2015)
Wraz z początkiem roku dotarła do nas bardzo smutna wia-
domość - 4 stycznia odszedł dr Wilfried Reinicke, zasłużony 
Krośnianin, regionalista, naukowiec, propagator wiedzy 
o historii dawnego Krosna Odrzańskiego. 

To właśnie dzięki niemu wiele rozdziałów z bogatej historii mia-
sta nie ulegnie zapomnieniu. Dr Wilfrieda Reinicke wspomina 
Małgorzata Opara z Centrum Artystyczno-Kulturalnego „Zamek”. 
– Informację o odejściu Wilfrieda przyjęłam z nieopisanym smut-
kiem, choć wiedziałam, że w ostatnim czasie ciężko chorował. 
Poznałam go ponad dekadę temu tuż po otwarciu Zamku. Był 
pierwszym przedwojennym mieszkańcem miasta, który nas 
odwiedził. Przyjęliśmy go z wielką serdecznością – wyjaśnia. 
Dr Reinicke był od tamtego czasu częstym gościem w Krośnie 
Odrzańskim. To właśnie dzięki niemu mogliśmy na nowo odkryć 
innego rodowitego Krośnianina, Alfreda Henschke, znanego 
jako „Klabund”. Gdy w 2012 roku odsłonięto jego ławeczkę, to 
właśnie dr Reinicke jako pierwszy zasiadł u boku poety. – Na 
okoliczność 1000-lecia miasta zorganizował wystawę, poświęconą 
Klabundowi. Miał na temat jego życia twórczości przeogromną 
wiedzę, która z chęcią się dzielił. Co więcej, to dzięki niemu 
utwory krośnieńskiego poety trafiły do kanonu lektur szkolnych 
w Niemczech – wspomina Małgorzata Opara. 

Ceremonia pogrzebowa odbyła się 15 stycznia w Berlinie. Uczest-
niczyła w nim delegacja Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim, 
która oddała ostatni hołd zmarłemu, zaś Tomasz Struk w imieniu 
Burmistrza Marka Cebuli odczytał list kondolencyjny. Dr Wilfried 
Reinicke zmarł w wieku 79 lat. 

Zmiany w zakresie spraw obywatelskich i rejestracji stanu 
cywilnego od 1 marca 2015 r. 
1 marca 2015 r. weszły w życie nowe ustawy: Prawo o aktach 
stanu cywilnego, Ustawa o dowodach osobistych oraz Usta-
wa o ewidencji ludności. Wprowadzają one zmiany, które 
docelowo mają ułatwić mieszkańcom załatwianie spraw 
w urzędzie. Zmiany te mają być dla klientów korzystne, ale 
w początkowym okresie funkcjonowania nowych rozwiązań, 
czas załatwiania spraw może się wydłużyć. Ma to związek 
z nowym, wciąż modyfikowanym przez MSW systemem 
informatycznym „ŹRÓDŁO”.

NAJWAŻNIEJSZE ZE ZMIAN:
W zakresie rejestracji stanu cywilnego: przy sporządzaniu aktu 
urodzenia wraz z rejestracją nowo narodzonego dziecka, w USC 
dokonywać się będzie jego zameldowanie oraz nadanie numeru 
PESEL. Wprowadzono również odmiejscowienie wydawania 
odpisów z aktów stanu cywilnego.
Zawarcie związku małżeńskiego poza urzędem stanu cywil-
nego: ustawodawca rozszerzył możliwość zawarcia związku 
małżeńskiego poza lokalem USC. Dotyczyć to będzie nie tylko 
osób w stanie zagrożenia życia lub zdrowia albo pozbawionych 
wolności, ale także narzeczonych, którzy wskażą miejsce zawarcia 
małżeństwa zapewniające zachowanie uroczystej formy jego 
zawarcia oraz bezpieczeństwa wszystkich osób obecnych na 
uroczystości. Opłata dodatkowa na rzecz gminy wynosi jednak 
1000 zł.

Dowody osobiste:
 - możliwość złożenia wniosku o dowód osobisty w dowolnym 

urzędzie miasta/gminy w Polsce,

 - brak adnotacji o miejscu zameldowania w dowodzie osobi-
stym, gdyż do tej pory każda zmiana adresu zameldowania, 
wymagała jego wymiany,

 - prosty do wypełnienia wniosek o wydanie/wymianę dowo-
du osobistego, który generowany jest z systemu (nie ma 
konieczności wcześniejszego ręcznego wypełniania.

Ewidencja ludności: obowiązek meldunkowy został zachowany, 
a jego zniesienie ustawa przewiduje z dniem 1 stycznia 2016 roku, 
jednak prawdopodobnie zostanie w tym zakresie zmieniona.

UTRUDNIENA: wydłużony czas załatwiania spraw od 2 marca 
2015 r., który może występować nadal w czasie obsługi klientów 
w zakresie ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych 
i rejestracji stanu cywilnego. Aplikacja informatyczna, która 
wspierać będzie System Rejestrów Państwowych obarczona 
jest wadami i nadal trwa jej modyfikacja. Ponadto informuje-
my, iż USC w Krośnie Odrzańskim od dnia 2 marca 2015 roku, 
funkcjonuje na zasadach „przejściowych” określonych w art. 145 
nowego prawa o aktach stanu cywilnego z 2014 roku. Oznacza 
to, że, aby otrzymać odpis aktu stanu cywilnego znajdującego 
się w rejestrach poza Krosnem Odrzańskim, wymagany jest, 
zgodnie z ustawą, okres nawet do dwóch tygodni, na przekaza-
nie wniosku do odpowiedniego USC i dostarczenie dokumentu 
przez właściwy USC drogą pocztową na adres wnioskodawcy. 

Urząd Stanu Cywilnego w Krośnie Odrzańskim przyjmu-
je interesantów od poniedziałku do czwartku w godz.  
8:00 – 14:30, natomiast w piątki do godz. 13:30.
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Półfinały muszą poczekać
Kadeci Siatkarskiego Klubu Sportowego Tęcza Krosno Od-
rzańskie po raz kolejny zagrali w Turnieju Ćwierćfinałowym 
Mistrzostw Polski. Choć nie udało im się awansować do 
półfinału, z Gorzowa Wielkopolskiego wracają z podniesio-
nymi głowami.

Podopieczni trenera Macieja Uderjana świetnie spisywali się 
w rozgrywkach Ligi Juniorów Młodszych w sezonie 2014/2015, 
choć ostatecznie o awansie zadecydowała ostatnia kolejka spo-
tkań. Trzeba przyznać, że przebiegała ona w atmosferze godnej 
hollywoodzkiego dreszczowca. Krośnianie toczyli bowiem bój 
w tabeli z rywalem zza miedzy, drużyną MLKS Volley Gubin. Aby 
awansować, w ostatnim meczu kadeci Tęczy musieli wygrać 
bez straty seta. I ta sztuka im się udała, dzięki czemu utrzymali 
trzecią lokatę w klasyfikacji ogólnej i za sprawą różnicy małych 
punktów awansowali do ćwierćfinałów Mistrzostw Polski. Tur-
niej rozegrano w dniach 5-8 marca w Gorzowie Wielkopolskim. 
Nasi siatkarze trafili do bardzo trudnej grupy, w której znaleźli 
się m.in. gospodarze zawodów. Kadeci rozpoczęli rozgrywki od 
przegranej 0:3 z Treflem Gdańsk (późniejszym zwycięzcą grupy). 
Następnie zrehabilitowali się za porażkę i w efektownym stylu 
pokonali Stocznię Darłowo 3:1. Apetyt rósł w miarę jedzenia, 
dlatego podopieczni Macieja Uderjana w bojowych nastrojach 
przystąpili do pojedynku z SMS Joker Piła. Niestety, rywal okazał 

się zbyt silny i w konsekwencji bez większych problemów odniósł 
pewne zwycięstwo 3:0. Na osłodę naszym siatkarzom pozostał 
mecz o III miejsce w Turnieju Ćwierćfinałowym, w którym Tęcza 
zmierzyła się z gospodarzem zawodów, drużyną GTPS Gorzów 
Wielkopolski. Emocji nie brakowało, szczególnie w drugim secie, 
jednak ostatecznie szala zwycięstwa przechyliła się na stronę 
krośnian, którzy wygrali 3:1. Dzięki temu to „nasi” znaleźli się 
„na pudle”, zajmując najniższe miejsce na podium. Choć w tym 
roku nie udało im się wywalczyć awansu do półfinału, to i tak 
należą im się ogromne gratulacje za wielki wysiłek wkładany w jak 
najlepsza grę podczas całego sezonu. Dodatkowo zaszli najwyżej 
ze wszystkich drużyn reprezentujących województwo lubuskie.

Pogoń najlepsza w Krośnie Odrzańskim
Piękne bramki, efektowne parady bramkarzy, a przede 
wszystkim rywalizacja w zgodzie z duchem sportu – tego 
wszystkiego nie zabrakło podczas turnieju LEDENT CUP 2015, 
rozegranego po raz pierwszy w Hali Sportowo-Widowiskowej. 

W zawodach wzięło udział blisko stu zawodników z rocznika 2002, 
reprezentujących takie drużyny, jak nasza rodzima Tęcza, UKP 
Zielona Góra, Promień Żary, Stilon Gorzów, czy Pogoń Szczecin. 
Trzeba przyznać, że drużyny zaprezentowały naprawdę bardzo 
wysoki poziom. Momentami byliśmy zszokowani, bowiem gra 
zawodników oraz przygotowane rozwiązania taktyczne przypo-
minały mecze, o których popularnie mówi się „stadiony świata” – 
podkreśla Tomasz Błyskoń, współorganizator Turnieju. Doskonałe 
przygotowanie nie powinno jednak dziwić, biorąc pod uwagę 
stawkę, jaka towarzyszyła rozgrywkom – dodaje. A była ona rze-
czywiście wysoka, bowiem najlepsza drużyna turnieju otrzymała 
zaproszenie do udziału w turnieju AOK Juniorenmasters. A tam 
czekały już piłkarskie marki światowej sławy, takie jak Bayern 
Monachium, Hertha Berlin czy Schalke Gelsenkirchen. Zaszczyt 
rywalizowania z tymi drużynami przypadł w udziale młodym 
piłkarzom Pogoni Szczecin, którzy w finale pokonali świetnie 
dysponowany Promień Żary 2:0. Turniej w Niemczech, do którego 
awansowaliśmy, był w dużej części magnesem, aby wziąć udział 
w zawodach w Krośnie. Tutejsze zmagania zostały doskonale 
zorganizowane i stały na bardzo wysokim poziomie. Cieszę się, 
to właśnie moi zawodnicy zajęli w nim pierwsze miejsce – mówił 
Błażej Włoszczyński, kierownik Pogoni Szczecin. Podczas turnieju 
przyznano także nagrody indywidualne. I tak tytuł króla strzelców 
przypadł Michałowi Kochanowskiemu z żarskiego Promienia, 
nagrodę fair-play otrzymał Marcin Mościcki również z Promienia, 
za najlepszego bramkarza uznano Filipa Cisowskiego ze Stilonu 
Gorzów, zaś najlepszym zawodnikiem całego turnieju został 

Szymon Matysiak z Pogoni. Dzięki zwycięstwu w Ledent Cup 
młodzi piłkarze ze Szczecina pojechali do Berlina na rozgrywki 
AOK Juniorenmasters w bojowych nastrojach. Takie nastawienie 
nie powinno jednak dziwić, bowiem trafili do bardzo mocno 
obsadzonej grupy, w której znalazły się m.in. takie potęgi, jak 
BSC Hertha Berlin czy Bayern Monachium. Pierwszy dzień był 
dla zawodników Pogoni bardzo udany, bowiem zanotowali 4 
zwycięstwa, 1 remis i 1 porażkę, co pozwoliło im awansować 
z drugiego miejsca w grupie z dorobkiem 13 punktów. Co wię-
cej, udało się zostawić w tyle faworyzowaną drużynę Bayernu. 
Niestety, drugiego dnia młodym zawodnikom zabrakło zimnej 
krwi w decydujących momentach i ostatecznie po bardzo wy-
równanej walce nie udało im się awansować do półfinałów. 
Ogólnie jednak piłkarze Pogoni zrobili bardzo dobre wrażenie, 
zajmując w klasyfikacji ogólnej wysokie 7. miejsce. 

Wysoki poziom wszystkich zawodników wzbudził podziw 
zarówno wśród kibiców, jak i samych organizatorów

Awans był o krok, jednak krośnieńska Tęcza i tak zaszła 
najdalej ze wszystkich lubuskich drużyn
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Już blisko 150 tysięcy  
wyświetleń naszych serwisów

Zapraszamy na 
www.krosno24.tv


