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 - szansa na odbudowę Zamku Piastowskiego;
 - „śmieci” w pytaniach i odpowiedziach;
 - kolejny krok w drodze ku obwodnicy.

Ponadto w numerze m.in.:

#zostańwdomu

TRWA WALKA 
Z NIEWIDZIALNYM WROGIEM 



MOST - KROŚNIEŃSKI INFORMATOR SAMORZĄDOWY

2

Drodzy Mieszkańcy Gminy Krosno Odrzańskie,
zbliża się Wielkanoc. Niezwykły czas w trudnym okresie, który przyszło nam przeżywać. 
Zastanawiając się nad słowami życzeń zdałem sobie sprawę, że nic nie odda całej palety emocji, 
które przepełniają nasze serca i dusze. Wiara, nadzieja i miłość mieszają się z lękiem, tęsknotą 
i złością... Nadchodzące Święta Zmartwychwstania powinny jednak napawać nas pewnością,  
że wyjdziemy z tej opresji jeszcze silniejsi, doceniając to, co naprawdę ważne. 

Wisława Szymborska, nasza wspaniała noblistka pisała – „Czemu ty się zła godzino z niepotrzebnym 
mieszasz lękiem? Jesteś - a więc musisz minąć. Miniesz - a więc to jest piękne”. Czekając na powrót 
chwil, kiedy znów będziemy mogli bez przeszkód być razem z naszymi bliskimi i przyjaciółmi 
każdemu z Państwa tym sposobem podaję dłoń w geście jedności. Niewiarygodne, jak proste 
czynności, teraz niewskazane, stają się wielkim pragnieniem…

Wielkanoc jest zwycięstwem życia nad śmiercią. I mimo, że te święta będą inne, życzę Państwu, 
by płynąca z nich nadzieja dała nam siłę na zmaganie się z rzeczywistością. Bądźcie Państwo 

zdrowi, uważajcie na siebie i ograniczcie spotkania z bliskimi  
do minimum. Z mocą płynącą od Zmartwychwstałego 

Chrystusa, przetrwamy ten trudny czas.

    Wasz Burmistrz
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w bardzo trudnym czasie przyszło nam oddawać do dru-
ku nasz kwartalnik. Mamy jednak nadzieję, że lektura 
pozwoli czytelnikom realniej spojrzeć na wydarzenia 
w naszym otoczeniu. Oczywiście temat koronawirusa 
dominuje w informacjach medialnych i my także zajmu-
jemy się przekazem dotyczącym tej strasznej choroby, 
która bardzo utrudniła nam codzienne funkcjonowanie. 
Pakiet wiadomości przygotowany dla Państwa ma ułatwić 
poruszanie się, przede wszystkim wirtualne, w przestrze-
ni publicznej. Niestety jest to też czas podejmowania 
bardzo trudnych decyzji. Taką na pewno było odwołanie 
Rybobrania. Dużo mówi się o wyborach prezydenckich. 
W momencie oddawania MOSTu do druku, data 10 maja 
pozostała aktualna, mimo głosów sprzeciwu płynących 
ze strony samorządowców odpowiedzialnych za wybo-
ry. Publikujemy obszerne fragmenty listu Marka Cebuli  
do Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej. 
Mimo, że temat epidemii jest głównym nurtem tego wy-
dania gazety, nie zapominamy jednak o wydarzeniach, 
które miał wpływ na rozwój Gminy, na samorządowe ży-
cie. Dlatego niezwykle istotne jest dokładne zapoznanie 
się z informacjami nt. nowego systemu naliczania opłat  
za odpady komunalne. Punktem wyjścia jest informacja, 
że nawet o kilkaset procent wzrosły koszty wywozu odpa-
dów (także segregowanych, co pokazujemy w artykule). 
Niezależnie  jaki sposób rozliczania będzie funkcjonował 
w Gminie – „od wody” czy „od osoby” – cena musi rosnąć. 
Optymizmem napawa szansa na wielomilionowe dofi-
nansowanie odbudowy Zamku Piastowskiego. Gminny 
zespół pozyskujący środki zewnętrzne  próbuje pozyskać 
z Funduszy Norweskich 15 milionów złotych. Czy się uda? 
Zobaczymy za kilkanaście tygodni.
Na razie aktywność sportowa w wydaniu zespołowym 
zanikła, ale mamy co wspominać. Zakończyła się Meblostyl 
Liga Halowa, odbyła się Superliga Futsalu, Tęcza zaczęła 
przygotowania do rundy wiosennej. Wiemy, że będzie  
to walka o czwartoligowe życie. Na razie jednak rozgrywki 
zostały zawieszone. Zapraszamy do lektury życząc wszystkim 
Państwu spokojnych Świąt Wielkanocych. 

Szanowni Państwo, Spis treści:
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Samorząd 
w dobie koronawirusa

Finanse, szkolnictwo, funkcjonowanie samorządu ale także 
kultura i sport - to tylko niektóre z obszarów, które zostały 
dotknięte kryzysem. O sposobach radzenia sobie w obecnej 
rzeczywistości rozmawiamy z Markiem Cebulą, burmi-
strzem Krosna Odrzańskiego i Prezesem Zrzeszenia Gmin 
Województwa Lubuskiego.

Imprezy masowe zostały odwołane, zawody sportowe także 
się nie odbywają. Rybobranie zaplanowane na czerwiec także 
zniknęło z kalendarza imprez.
Marek Cebula: Niestety musieliśmy podjąć tę decyzję. Biorąc pod 
uwagę rozwój pandemii – czerwcowe imprezy mogą jeszcze nieść 
za sobą niebezpieczeństwo zarażeń. Odpowiedzialnie, z myślą 
o zdrowiu naszych mieszkańców odwołaliśmy Rybobranie. Roz-
poczęliśmy co prawda przygotowania już w ubiegłym roku, ale 
zmuszeni jesteśmy je przerwać. Poza tym nie miałbym sumienia, 
by zwrócić się o pomoc w organizacji święta do sponsorów – na-
szych przedsiębiorców. Odwołaliśmy również majówkę w Parku 
Tysiąclecia. Ufam jednak, że planowany na ten czas piknik uda 
nam się zrealizować latem. 

Rybobranie 2020 odwołane.  
To odpowiedzialna decyzja 
władz Krosna Odrzańskiego

#
Pozostając w kwestii zdrowia Polaków. Wystosował Pan list 
otwarty do Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej 
z apelem o przełożenie wyborów (piszemy o tym w oddzielnym 
artykule). Czy zagrożenie jest tak wielkie?
Marek Cebula: Według mnie olbrzymie. Pokazał to przykład 
francuski. Przeprowadzone wybory zebrały żniwo w postaci 
dużej liczby zarażonych członków komisji wyborczych oraz 

wolontariuszy. Padały określenia „masakra podczas wyborów” 
więc dzisiaj majowe wybory są dla mnie szaleństwem. Naraże-
niem życia Polaków. 

Przejdźmy do oświaty. Wydaje się, że zdalna nauka w dłuższej 
perspektywie może nie przynieść efektów...
Marek Cebula: To złożone zagadnienie. Po pierwsze, nie ma 
ogólnopolskiego rozwiązania umożliwiającego zdalną edukację 
więc każdy nauczyciel próbuje znaleźć najlepszy sposób na 
naukę. Jako burmistrz kładę nacisk na to, by dyrektorzy szkół 
w gminie Krosno Odrzańskie pomagali w jej organizacji. Poza 
tym zebraliśmy listy dzieci, które nie mają w domu komputera 
i udostępniliśmy im sprzęt do nauki. Mam nadzieję, że nie po-
służy odo gier lecz do tego, do czego zobowiązani są uczniowie. 
Docierają do mnie sygnały, że niestety wielu uczniów nawet nie 
otwiera zadań, nad czym ubolewam.

Wystarczyło komputerów?
Marek Cebula: Kilka lat temu zrealizowaliśmy w Gminie ogromny 
projekt „Laptop dla każdego ucznia”, poprowadziliśmy linie świa-
tłowodowe z szybkim Internetem dlatego technicznie byliśmy 
przygotowani na każdą ewentualność. 

Urząd Miasta, podobnie jak większość instytucji publicznych nie 
przyjmuje interesantów…
Marek Cebula: To, że urzędy są pozamykane na bezpośredni 
kontakt z petentami – nie znaczy, że nie pracują. Organy samo-
rządu terytorialnego przechodzą teraz swoisty test. Reagowania 
kryzysowego, wiarygodności, decyzyjności. Liczba zarażonych 
rośnie dlatego podjęliśmy kolejne kroki. Podzieliliśmy kadrę na 
dwie grupy, które pracują zamiennie. Jedna, zdalnie z domu, 
druga w urzędzie. Po trzech dniach zmiana. Ma to zabezpieczyć 
ciągłość pracy urzędu. Gdyby okazało się, że jeden z pracowników 
jest zarażony, kwarantannie podlegałaby połowa zespołu. Druga 
wówczas może wypełniać obowiązki, dzięki czemu unikamy 
paraliżu samorządu.

Taki scenariusz jest możliwy?
Marek Cebula: Staramy się pracować na tyle, na ile sytuacja 
pozwala. Dziękuję współpracownikom za to, że w tym trudnym 
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czasie, wspólnie dbamy, by samorząd funkcjonował sprawnie. 
Czuję ogromną odpowiedzialność za mieszkańców gminy Krosno 
Odrzańskie. Wszyscy wyjdziemy z tego kryzysu pokiereszowani, 
ale wierzę, że ten sprawdzian zdamy na piątkę. Diagnozujemy 
sytuację w Gminie na bieżąco. Przede wszystkim odbieramy 
informacje od mieszkańców i staramy się reagować na potrzeby. 
Podkreślam jednak – ja i mój zespół - podejmujemy decyzje 
racjonalne, uzasadnione. Nie możemy sobie pozwolić na panikę 
i pochopne odpowiedzi. 

Przykład?
Marek Cebula: Pierwszym była rozsądna decyzja o odwołaniu 
„Babskiego Wieczoru”, który miał się odbyć w krośnieńskiej hali, 
na kilka dni przed oficjalnym zakazem dużych zgromadzeń. 
Nasz sztab kryzysowy podszedł to tematu odpowiedzialnie, 
mimo, że niektórzy komentowali to wówczas jako zbyt dużą 
ostrożność. Dzisiaj jednak już chyba nikt nie ma wątpliwości, 

że takie rozwiązanie było najlepszym z możliwych. Kolejny 
przykład – miejsca na kwarantannę zaczęliśmy przygotowywać 
zanim jeszcze zapadły decyzje o tym, że każda gmina ma takowe 
mieć. Wiem, że mamy ograniczone środki i możliwości prawne 
do wprowadzenia rozwiązań, które są naszym zdaniem słuszne. 
Tam gdzie możemy – interweniujemy.

Jaki test przechodzi teraz krośnieński samorząd?
Marek Cebula: Jak już mówiłem – odpowiedzialnego podejmo-
wania decyzji i szybkiego reagowania. Nagłe „odcięcie” źródeł 
dochodu, niemożność zapewnienia środków finansowych na 
utrzymanie, czy po prostu brak odpowiedzi na nurtujące miesz-
kańców wątpliwości sprawia, że do samorządów kierowane są 
pytania, a także składane są propozycje rozwiązań, które, w da-
nym momencie często nie mogą zostać wprowadzone w życie. 
  

Dziękuję za rozmowę

W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego oraz 
ograniczeniem bezpośredniej obsługi Interesantów w Urzędzie Miasta 
w Krośnie Odrzańskim informujemy, że Urząd Stanu Cywilnego będzie 
dostępny dla Mieszkańców tylko w przypadku konieczności rejestra-
cji zgonu (obowiązek zgłoszenia do trzech dni, a jeżeli zgon nastąpił  
na skutek choroby zakaźnej, w ciągu 24 godzin od zgonu). Powyższej 
czynności można dokonać tylko po telefonicznym uzgodnieniu dnia  
i godziny załatwienia sprawy – tel. 68 4109 751. Zgłoszenia ma prawo 
dokonać tylko jedna osoba.

Ponadto informujemy, że zarejestrować dziecko, uzyskać odpis aktu 
stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu), zameldować się oraz 
wymeldować i złożyć wniosek dowodowy można drogą elektroniczną 
na skrzynkę ePUAP /4s6os10elg/skrytka 
(pod warunkiem posiadania profilu zaufanego). 

WNIOSKI POBRAĆ MOŻNA NA STRONIE www.obywatel.gov.pl

Śluby w USC będą odbywały się przy ograniczonej liczbie osób. Oprócz 
pary młodej, mogą w niej uczestniczyć świadkowie, ewentualnie rodzice 
oraz jedna osoba, która na uroczystości będzie robić zdjęcia. Nie będzie 
również możliwości wypicia tradycyjnej lampki szampana.

POZOSTAŁYCH INFORMACJI PRACOWNICY UDZIELĄ 
TYLKO TELEFONICZNIE:

USC - tel. 68 4109 751 i  68 4109 752
Dowody osobiste i ewidencja ludności - 68 4109 753 i  68 4109 754.
Adres e-mail: usciso@krosnoodrzanskie.pl

Komunikat dotyczący 
zasad obsługi 

Interesantów przez 
Urząd Stanu Cywilnego 
w Krośnie Odrzańskim

Szanowni Państwo, drodzy Mieszkańcy,
w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemiczne-
go, w trosce o bezpieczeństwo Mieszkańców i Pracowników,  
podjąłem decyzję o zawieszeniu bezpośredniej obsługi Intere-
santów. Wyjątkiem jest Urząd Stanu Cywilnego, który będzie wy-
dawał akty zgonu po wcześniejszym umówieniu telefonicznym  
(szczegółowe informacje w osobnym komunikacie).

Urząd Miasta będzie pracował w dotychczasowych godzinach. Urzędnicy będą 
do Państwa dyspozycji poprzez kontakt: 
- telefoniczny 

• Biuro Obsługi Interesanta – 68 410 97 00
• Sekretariat – 68 410 97 02
• Urząd Stanu Cywilnego – 68 410 97 50 / 68 410 97 51
• Wydział Organizacyjny – 68 410 97 06
• Wydział Finansowy – 68 410 97 21 

• podatki – 68 410 97 27 / 68 410 97 34 
• użytkowanie wieczyste / dzierżawa – 68 410 97 29 

• Wydział Promocji i Rozwoju Gospodarczego – 68 410 97 40 / 68 410 97 44
• Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa – 

68 410 97 60, 68 410 97 61 / 68 410 97 64
• Wydział Oświaty, Kultury i Sportu – 68 410 97 80 / 68 410 97 85 / 68 410 97 33
• Wydział Rozwoju, Inwestycji i Planowania Przestrzennego – 68 410 97 74 / 

68 410 97 71 / 68 410 97 73
• Straż Miejska – 68 410 97 90 / 68 383 80 34/ alarmowy: 986

Pełen wykaz nr telefonów dostępny na:
http://krosnoodrzanskie.pl/kontakt/pracownicy-urzedu-miasta

- za pośrednictwem skrzynki e-PUAP
• adres elektronicznej skrytki podawczej: /4s6os10elg/skrytka

- mailowy
• sekretariat@krosnoodrzanskie.pl
• boi@krosnoodrzanskie.pl 

Pełen wykaz adresów e-mail dostępny na: 
http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugkrosnoodrzanskie/procedury/93/wydzial/ 

- pocztowy 
• Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim, ul. Parkowa 1,  

66-600 Krosno Odrzańskie.

W sprawach pilnych, wymagających bezpośredniego przekazania dokumentów 
proszę o skorzystanie ze skrzynki podawczej ustawionej przy drzwiach wejścio-
wych do budynku A Urzędu Miasta.
Szanowni Państwo, cytując Ministra Zdrowia „Najbliższe dwa tygodnie to czas 
kwarantanny dla społeczeństwa”. Zachowajmy zdrowy rozsądek i uważajmy na 
siebie i swoich najbliższych, a w przypadku pojawienia się objawów typowych dla 
koronawirusa nie działajmy na własną rękę, tylko skontaktujmy się telefonicznie 
ze stacją sanitarno – epidemiologiczną, tel. 601 273 908 (nr całodobowy).

Więcej informacji na 
www.krosnoodrzanskie.pl
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Obwodnica strategiczna dla rozwoju województwa

Szklarka Radnicka z nowym sołtysem
To był burzliwy czas w Szklarce Radnickiej. Najpierw miesz-
kańcy odwołali sołtysa wsi, Janusza Spyrę a po kilkunastu 
dniach wybrali nowego. Został nim Tadeusz Kiciński, który 
w pierwszej turze pokonał dwóch kontrkandydatów. Jednym 
z nich był wspomniany Janusz Spyra. 
W trakcie pierwszego zebrania wiejskiego, które zgromadziło 
bardzo dużą liczbę mieszkańców padały gorzkie słowa pod 
adresem byłego już sołtysa – dodajmy, że wybranego na to sta-
nowisko niespełna rok temu. Zebranie przebiegało w nerwowej 
atmosferze. Janusz Spyra odnosił się do kolejnych zarzutów, 
ale ostatecznie na 52 głosujących 33 było za jego odwołaniem. 
Po dwóch tygodniach zostało zwołane zebranie mające wyłonić 
nowego sołtysa. Wystartowało trzech kandydatów. Tadeusz 
Kiciński został sołtysem w pierwszej turze (uzyskał 38 głosów). 
Pierwszym kontrkandydatem był Krzysztof Zacharkiewicz, 
który zdobył dwa głosy. Wystartował też odwołany kilkanaście 
dni wcześniej, Janusz Spyra, który znalazł poparcie u 9 osób. 

Tadeusz Kiciński przyznaje, że w tej wyjątkowej miejscowości 
sprawowanie funkcji sołtysa jest bardzo wyczerpujące.  Zada-
nie będzie trudne, biorąc pod uwagę podziały we wsi, którą 
trzeba jednoczyć.

Po drodze szybkiego ruchu S3 oraz autostradzie A2 jest to naj-
bardziej obciążony ruchem samochodowym odcinek drogowy 
w województwie lubuskim. Mowa o przeprawie przez Krosno 
Odrzańskie. W ciągu doby przez miasto przejeżdża ponad 13,5 
tysiąca pojazdów. Obwodnica jest więc nie tylko sposobem na 
odciążenie Krosna, ale przede wszystkim wymogiem koniecz-
nym dla rozwoju całego województwa. 

Historia „boju” o obwodnicę sięga lat 90-tych ubiegłego wieku. 
W styczniu 1998 r. wybrano nawet wstępny wariant przebiegu 
drogi, a 16 lutego 1998 r. ówczesny Wojewoda pozytywnie oce-
nił koncepcję jej budowy. Temat powrócił w 2002 roku, kiedy to 
władze samorządowe Krosna Odrzańskiego ponownie spotkały 
się z Dyrekcją Dróg Krajowych w Zielonej Górze oraz przedsta-
wicielami Urzędu Marszałkowskiego, uzyskując zapewnienia 
o pilnej potrzebie budowy obwodnicy. W jego konsekwencji 
doszło w Krośnie Odrzańskim do spotkania z udziałem przed-
stawicieli Generalnej Dyrekcji Dróg  Krajowych i Autostrad z War-
szawy, wraz z wizją w terenie. W styczniu 2003 roku samorząd 
krośnieński uzyskał z GDDKiA potwierdzenie wybrania wariantu 
obwodnicy, a na przełomie 2003/2004 r. przedstawiciele  Gminy 
Krosno Odrzańskie i Powiatu Krośnieńskiego brali w Warszawie 
udział w Komitecie Opiniującym Projekt Inwestycji. W kwietniu 
2007 roku GDDKiA przekazała informację dotyczącą przebiegu 
planowanej inwestycji oraz o trwaniu procedury związanej z wy-
daniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na 
realizację przedsięwzięcia. Rok później Generalny Dyrektor Dróg 

Krajowych i Autostrad zapewnił, że zaplanowano niezbędne środki 
na kontynuowanie prac projektowych, a na stronie internetowej 
GDDKiA pojawił się termin rozpoczęcia budowy obwodnicy - rok 
2009. Tak się jednak nie stało.
W 2012 roku budowa obwodnicy Krosna Odrzańskiego wraz 
z przeprawą mostową przez rzekę Odrę została wpisana do Stra-
tegii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020. Obecnie burmistrz 
Krosna Odrzańskiego domaga się, by w aktualizowanym doku-
mencie także był taki zapis. –Krosno Odrzańskie jest miastem 
strategicznie położonym, co wynika z faktu posiadania jedynego 
mostu na Odrze umożliwiającego ruch kołowy w kierunku i wzdłuż 
granicy. Jest to jeden z najstarszych, czynnych mostów drogowych 
w województwie lubuskim, pierwszy na polskim odcinku Odry 
(następny jest dopiero w miejscowości Cigacice – około 80 km 
od granicy państwa), który z racji powstania w 1905 roku, został 
uznany za zabytek techniki i wpisany do rejestru zabytków – mó-
wił Marek Cebula podczas konsultacji projektu Strategii Rozwoju 
Województwa Lubuskiego 2030, przypominając, że obwodnica 
miasta, jako inwestycja kluczowa o charakterze ponadregionalnym 
znalazła się także w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa 
Lubuskiego oraz Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 
2014-2023. Teraz budowę drogi ujęto w rządowym Programie 
Budowy 100 obwodnic.
Szanse na jej realizację wzrosły. Od 2017 roku trwają już prace nad 
„Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowym z elementami 
koncepcji programowej”. Wartość przedsięwzięcia wynosi blisko 1,7 
mln zł. Dokumentacja winna powstać do końca sierpnia br. Odbyły 
się też m.in. konsultacje z mieszkańcami, gdzie przedstawiano trzy 
warianty przebiegu drogi. Najkorzystniejszym z punktu widzenia 
rozwoju miasta, a także uwzględniającym głos mieszkańców jest 
ten drugi, czyli przebiegający za miejscowością Chyże, okalający 
Krosno od strony północno-zachodniej i łączący się przed Osiecz-
nicą z drogą na Słubice. W styczniu odbyła się komisja oceny 
projektów inwestycyjnych – potwierdza Marek Langer, Dyrektor 
Lubuskiego Oddziału GDDKiA. Wariant akceptowany społecznie 
i przez instytucje opiniujące jest najbardziej prawdopodobnym do 
realizacji.  Istotnym faktem jest to, że droga niezbędna nie tylko 
dla Krosna została wpisana do rządowego programu budowy 
obwodnic. W przyszłym roku GDDKiA chce uzyskać decyzję śro-
dowiskową i jest to warunek niezbędny, by prace mogły iść dalej. 
To będzie koniec etapu przygotowawczego – dodaje. 

Przez ten most, z 1905 roku, w ciągu doby przejeżdża  
kilkanaście tysięcy samochodów, w tym wiele ciężarowych.



7

MOST - KROŚNIEŃSKI INFORMATOR SAMORZĄDOWY

W liście otwartym, który również trafi m.in. do Marszałek Sejmu 
RP, Prezesa Rady Ministrów i Ministra Zdrowia czytamy o wielu 
aspektach zagrożenia związanego z przeprowadzeniem wyborów 
10 maja.  Marek Cebula podkreśla, że „Przeprowadzenie tego 
ogromnego przedsięwzięcia organizacyjnego i logistycznego 
wymaga zaangażowania sztabu urzędników, powołania zespołu 
wyborczego, wyłonienia i przeszkolenia członków komisji obwo-
dowych, a w dniu wyborów może sprowadzić potencjalne zagro-
żenie na mieszkańców. Czuję się w obowiązku zasygnalizowania, 
pojawiających się w środowisku samorządowców, wątpliwości 
i zagrożeń. 
W ocenie Ministra Zdrowia Pana Łukasza Szumowskiego szczyt 
zachorowań jest wciąż przed nami. Przygotowując się na apogeum 
epidemii większość urzędów ogranicza obsługę interesantów, 
bądź całkowicie zamyka dostęp osób z zewnątrz, minimalizuje 
też przyjmowanie korespondencji. Coraz częściej wprowadzany 
jest zdalny tryb pracy (...).W świetle powyższego, zapewnienie 
prawidłowej i terminowej realizacji zadań wynikających z kalen-
darza wyborczego, przy jednoczesnym minimalizowaniu ryzyka 
zarażenia się wirusem, może być coraz trudniejsze do zrealizowania. 
Liczne nieobecności mogą spowodować niezachowanie terminów 
wykonania czynności wyborczych. Może się zdarzyć sytuacja, że 
wszyscy pracownicy danego urzędu, członkowie komisji lub inne 
osoby wspomagające przygotowanie do wyborów, będą objęci 
obowiązkową kwarantanną i nie będzie fizycznej możliwości 
dokonywania czynności administracyjnych.”
Do 10 kwietnia jest czas na zgłoszenia kandydatów na członków 
obwodowych komisji wyborczych (w przypadku 18-sto tysięcznej 
gminy Krosno Odrzańskie, jest to aż 120 osób). Burmistrz Krosna 
Odrzańskiego zwraca uwagę, że strach mieszkańców przed zaka-
żeniem może przełożyć się na trudności ze skompletowaniem 
składów komisji. W wielu samorządach jak dotąd odnotowujemy 
znikome zainteresowanie pracą w tych gremiach.
Ale to nie wszystko. Kolejny aspekt zagrożeń to szkolenia człon-
ków komisji. 
„Ich zorganizowanie w warunkach zapewniających bezpieczeństwo 
(umożliwienie zachowania 1,5-2,0 m odstępu, konieczność podziału 
na więcej grup niż dotychczas, dezynfekcja pomieszczeń po każdym 
szkoleniu) to kolejna trudność. Organizując w tym niełatwym czasie 
spotkania narażamy zdrowie nie tylko pracowników urzędów, ale 
też urzędników wyborczych oraz członków komisji. Dodatkowo 
smuci fakt, że w obecnych okolicznościach wiele spośród osób 
posiadających spore doświadczenie w pracy przy wyborach, 
czy to operatorzy informatyczni, czy pracownicy samorządowi 
zapowiadają rezygnację ze współpracy w majowych wyborach 
prezydenckich w obawie o zdrowie swoje i swoich bliskich.”
Prezes Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego ma także duże 
wątpliwości czy uda się zapewnić wszystkim osobom obsługującym 
wybory środki ochrony osobistej, których dostępność jest prak-
tycznie zerowa (rękawiczki, maseczki, płyny dezynfekujące itp.). 

Dbając o ograniczanie kontaktów międzyludzkich kłopotliwe jest 
przygotowanie lokali wyborczych, które znajdują się najczęściej 
w zamkniętych obecnie szkołach, przedszkolach, instytucjach 
kultury, a także często, niedostępnych w tej chwili dla osób po-
stronnych, szpitalach, sanatoriach, domach pomocy społecznej.
Marek Cebula pyta - jak miałaby wyglądać praca obwodowych 
komisji wyborczych przy założeniu zachowania możliwych środ-
ków ostrożności, zasad higieny, wskazówek i procedur, a zarazem 
realizacja wszelkich czynności określonych w kodeksie wyborczym 
oraz zagwarantowanie ochrony danych osobowych na spisach 
wyborców. (...), członkowie komisji będą musieli czuwać nad 
zapewnieniem bezpiecznych odstępów pomiędzy głosującymi, 
co i tak nie daje gwarancji, że wśród wyborców nie będzie osób 
chorych i zarażających. Z kolei po zamknięciu lokali wyborczych 
i zakończeniu pracy komisji niezbędne będzie przygotowanie 
budynków (szkół, przedszkoli, instytucji kultury) odwiedzonych 
przez setki, a może tysiące wyborców do codziennej pracy z dziećmi 
i młodzieżą następnego dnia poprzez dezynfekcję pomieszczeń. Kto 
ma wykonać to zadanie? Kto weźmie na siebie odpowiedzialność 
za zdrowie i życie wyborców? – pisze Marek Cebula w swoim liście. 
Jak wielkie zagrożenie niesie za sobą przeprowadzenie wyborów 
pokazuje przykład Francji gdzie przeprowadzono pierwszą turę. Do 
szpitali zgłaszają się kolejni, zarażeni członkowie komisji. Jeden 
z francuskich deputowanych stwierdził, że w rejonie podparyskim 
doszło do „masakry wśród wolontariuszy wyborczych”. Środki 
ochronne, żel antybakteryjny, rękawiczki, odstępy między głosu-
jącymi nie wystarczyły, aby ochronić przed zakażeniem – uważa 
część członków komisji wyborczych. 
Trzeba też zwrócić uwagę na konsekwencje opisane polskim pra-
wem. W artykule 165 Kodeksu karnego czytamy, że  „Kto sprowadza 
niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia wielu osób albo dla mienia 
w wielkich rozmiarach, powodując zagrożenie epidemiologiczne 
lub szerzenie się choroby zakaźnej, czego następstwem jest śmierć 
człowieka lub ciężki uszczerbek na zdrowiu wielu osób, sprawca 
podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12”.
Apel opublikowany m.in. na profilu FB Marka Cebuli już wywołał 
lawinę komentarzy z poparciem zawartych w nim tez. Czy doczeka 
się reakcji i odpowiedzi z Państwowej Komisji Wyborczej? 

Zdrowie, a nawet życie Polaków zagrożone? 
Co leży u podstaw upartego dążenia do przeprowadzenia 
wyborów prezydenckich 10 maja? To pytanie zadaje sobie 
wielu z nas. Traktując poważnie prognozowane zagrożenie, 
dbając o bezpieczeństwo Polaków, jedynym odpowiedzialnym 
krokiem wobec tak realnego ryzyka narażenia zdrowia i życia 
ludzkiego jest zmiana terminu wyborów, na inny bezpiecz-
ny czas – pisze w liście do Przewodniczącego Państwowej 
Komisji Wyborczej Marek Cebula, Prezes Zrzeszenia Gmina 
Województwa Lubuskiego i jednocześnie burmistrz Krosna 
Odrzańskiego. 
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Jakie są możliwe sposoby naliczania opłaty za wywóz śmieci?
Ustawa przewiduje, że samorządy mogą naliczać opłaty TYLKO 
w oparciu o jedną z metod:
• od osoby, 
• od powierzchni mieszkania, 
• od ilości zużytej wody. 

Tylko dwie ostatnie są weryfikowalne, przy czym ta od wody 
uznawana jest przez specjalistów za najbardziej sprawiedliwą 
(wyjaśniamy w pkt. 6).

1

Od metra sześciennego, 
a nie od osoby

Czy wzrost opłat za wywóz śmieci zależy od sposobu jej naliczania?

Nie. Niezależnie od tego, którą wersję przyjmie samorząd – opła-
ta musi wzrosnąć. 
W przypadku pozostania w systemie naliczania opłat od osoby 
wg szacunków aż do 31 zł od osoby.

2

Dlaczego wzrasta opłata za wywóz śmieci i co się na nią składa?
To efekt nowych obciążeń, wzrostu cen i dodatkowych obowiąz-
ków wprowadzonych w całym kraju przez ustawodawcę. Wpływ 
na nią mają:
• blisko 60% wzrost opłaty środowiskowej ustanawianej na 

szczeblu ministerialnym (ze 170 zł/tonę w 2019 r. do 270 zł/
tonę w 2020 r.);

• 20% wzrost opłaty za każdą oddaną tonę śmieci zmiesza-
nych pobieranej w zakładzie zagospodarowania odpadami 
w Marszowie (w miesiącu KPWK wywozi nawet 530 ton);

• 70% wzrost cen za odbiór wielkich gabarytów (z 330 zł/tonę 
w 2019 r. do 550 zł/tonę w 2020 r.); 

• opłata za selektywny plastik – 150 zł/tonę (jeszcze w 2019 
roku był odbierany bez pobierania opłat);

• wzrost ilości śmieci wytwarzanych przez mieszkańców Gmi-
ny Krosno Odrzańskie  (z 321 ton/miesiąc w 2018 r.,  
do nawet 530 ton/miesiąc w 2019 r.);

• wzrost ilości śmieci odbieranych w PSZOK (w 2015 r. było to 
158 ton, a w 2019 już 540 ton); 

• wzrost liczby kilometrów przejeżdżanych przez śmieciarki 
wynikający z większej ilości śmieci, a co za tym idzie wzrost 
kosztów paliwa;

• wzrost płacy minimalnej do 2600 zł/miesiąc w 2020 r. i zapo-
wiedź kolejnych podwyżek;

• wprowadzenie ustawowego obowiązku zwiększenia często-
tliwości odbioru odpadów z terenów wiejskich dla odpadów 
zmieszanych oraz biodegradowalnych do 2 razy w miesiącu;

• wprowadzenie ustawowego obowiązku segregacji odpadów  
na 5 frakcji, co wiąże się z koniecznością zakupu dodatko-
wych kontenerów oraz worków dla podmiotów, które dotąd 
nie prowadziły selektywnej zbiórki odpadów komunalnych;

• zgodnie z ustawą, z pobranych opłat za gospodarowanie od-
padami komunalnymi gmina pokrywa także koszty tworze-
nia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych, obsługi administracyjnej tego systemu oraz 
edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowa-
nia z odpadami komunalnymi.

3

Musi wyjść „na zero”
Gospodarka odpadami musi się bilansować. To oznacza, że gmina 
nie może z budżetu do niej dokładać, ani przeznaczać wpływów za 
odpady komunalne na inne cele. Czyli mieszkańcy muszą płacić 
tyle, żeby wyszło „na zero”.
System się nie sprawdził
Dotychczas obowiązujący system naliczania opłat („od głowy”) jest 
niesprawiedliwy i obarczony bardzo dużym błędem, za który płacą 
uczciwi mieszkańcy. W gminie Krosno Odrzańskie zameldowanych 
jest prawie 18 tysięcy ludzi. Za wywóz śmieci płaci 14 tysięcy. Jak to 
wytłumaczyć? To proste. W składanych dobrowolnie deklaracjach 
część mieszkańców podała fałszywą liczbę. Skąd to wiemy? Na 
podstawie zużycia wody. Monika Kuczyńska, Naczelnik Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa 
w Urzędzie Miasta w Krośnie Odrzańskim podaje dowód na tacy. 
Na jednej z ulic sprawdzono gospodarstwa domowe, w których 
zadeklarowano dwie osoby. Rozbieżności w zużyciu wody były 
olbrzymie. W większości zużycie wody kształtowało się w okolicach 
70 m3 na rok, ale były przypadki sięgające 150 m3. Pierwsza liczba 
odpowiada średniej krajowej, czyli ok 3 m3 na osobę, na miesiąc. 
Druga liczba wskazuje na większą niż dwie liczbę domowników. I co 
z tym można było zrobić? Nic. Jest oszustwo, ale brak możliwości 
egzekucji prawa. 
Od wody, czyli jak?
I tak się dzieje w większości, jeżeli nie we wszystkich gminach 
w Polsce. Dlatego zaczęto rezygnować z liczenia opłat za śmieci 
„od głowy” zastępując go coraz częściej systemem bazującym 
na średnim zużyciu wody w gospodarstwie domowym, który jest 
weryfikowalny. Taki też przyjęli krośnieńscy radni. W maju każdy 
z mieszkańców złoży ponownie deklarację z informacją na temat 
średniego miesięcznego zużycia wody w gospodarstwie domowym 
w roku 2019. Następnie każdy m3 zużytej wody pomnoży przez 
stawkę 7,50 zł wyliczając w ten sposób należną opłatę dla swojego 
gospodarstwa domowego. 
Drożej, ale sprawiedliwiej
Nawet gdyby pozostawić starą metodę – ceny i tak musiałyby pójść 
„w górę” i od 1 maja wzrosłyby do 31,00 zł od osoby. W systemie 
nadal pozostaliby jednak ci, którzy nie płacą. Stąd propozycja 
powiązania opłaty za odpady ze zużyciem wody. Z niej korzystają 
wszyscy, dlatego też wszyscy będą tym samym płacić za śmieci 
liczone od m3 zużytej przez całe gospodarstwo domowe wody, 
niezależnie od liczby osób tam zamieszkujących (bez podliczników).
Podwyżka nieunikniona
Nie możemy także zapominać o kolejnym ważnym fakcie. Średnia 
miesięczna „produkcja” śmieci w Gminie wzrosła z 321 ton do 
blisko 500 ton. Nikogo nie powinno więc dziwić, że nie dało się 
sfinansować gospodarki odpadami, a luki w systemie były coraz 
większe. Zmiana cen to także konsekwencja podwyżek niezależ-
nych od samorządów, takich, jak np. wzrost opłaty za odbiór śmieci 
w zakładzie zagospodarowania odpadami, w Marszowie, obok Żar, 
gdzie trafiają odpady komunalne z Gminy Krosno Odrzańskie, czy 
wprowadzenie przez rząd podwyżki opłaty za składowanie odpadów. 

Nie ma idealnego sposobu naliczania opłat za wywóz śmieci. 
Z tym problemem borykają się wszystkie samorządy w Polsce. 
Coraz więcej decyduje się przyjąć wyliczenia na podstawie 
ilości zużytej wody. Taką też decyzję podjęli krośnieńscy radni. 
Jakie jest uzasadnienie?

PYTANIA I ODPOWIEDZI
Wszystko co musisz wiedzieć o zmianach systemu gospodaro-
wania odpadami.

Do obliczeń, które 
wpisujemy  

w deklaracji, 
bierzemy dane 

z 2019 roku!

#
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2018

321 ton 530 ton

llość wywożonych śmieci 
w ciągu miesiąca

2019
llość wywożonych śmieci 

w ciągu miesiąca

Czy Gmina może zarabiać na wywozie odpadów?
Nie. Gmina nie może zarabiać na wywozie odpadów, ani do niego 
dokładać. System musi się bilansować, dlatego wzrost kosztów 
obciąża nas - mieszkańców. 

4

O ile musiałaby wzrosnąć opłata, gdyby pozostawić system 
naliczania od osoby?
Większość samorządów w Polsce podniosło ceny o ponad 100%. Są 
i takie, gdzie cena wzrosła trzykrotnie. W gminie Krosno Odrzańskie 
cena musiałaby wzrosnąć z 15,50 zł na 31 zł od osoby na miesiąc. 
Rodzina czteroosobowa płaciłaby więc od maja 124 zł. 

5

Dlaczego system naliczania opłaty w zależności od wody uznawa-
ny jest za najbardziej sprawiedliwy?
Ponieważ jest weryfikowalny i daje możliwość ujęcia w systemie 
wszystkich mieszkańców.
Średnio każdy mieszkaniec Gminy zużywa 3,5 m3 wody na miesiąc. 
Załóżmy, że w domu mieszka 5 osób, z czego zameldowana jest jed-
na. Do tej pory bywały przypadki, że mieszkaniec składał deklarację 
na jedną osobę i tylko za jedną płacił. Samorząd nie miał ustawo-
wych narzędzi do nałożenia kary.
W gminie Krosno Odrzańskie zameldowanych jest prawie 18 tys. 
osób. Mieszka pewnie jeszcze więcej. Z kolei deklaracje na koniec 
2019 roku złożyło jedynie 14 tys. To oznacza, że uczciwi musieli 
płacić za nieuczciwych. 
Dzięki zastosowanemu przelicznikowi opłata naliczana będzie spra-
wiedliwie. Jak to działa? Patrz pkt 10.

6

Jak naliczana jest opłata za wywóz śmieci?
Przede wszystkim nie ma już znaczenia liczba osób zamiesz-
kujących daną nieruchomość. Jako przelicznik bierzemy pod 
uwagę średnie miesięczne zużycie wody na cele bytowe w roku 
poprzednim (patrz pkt 7). Za każdy zadeklarowany jeden metr 
sześcienny właściciel nieruchomości zapłaci 7,50 zł. 
Podsumowując, jeżeli średnio w ciągu miesiąca w domu zużywa 
się 5 m3 wody, to opłata za wywóz odpadów komunalnych wy-
niesie 37,50 zł/miesięcznie niezależnie od liczby osób w gospo-
darstwie domowym.
UWAGA - wyjątkiem są nieruchomości bez licznika, niepodłą-
czone do sieci wodociągowej lub nowo zamieszkałe, wówczas 
naliczana jest opłata ryczałtowa wynosząca 3,5 m3 x 7,50 zł  
x liczba mieszkańców.

Dokonajmy porównania systemów:

7 Jaka woda będzie służyć do wyliczenia opłaty, a jaka nie? 
Do rozliczenia bierzemy tylko wodę zużywaną na cele bytowe, czyli 
np. do mycia, picia, czyli służącą nam codziennie do życia. Nie wlicza 
się do średniego zużycia wody wykorzystanej do podlewania ogród-
ka czy pojenia zwierząt hodowlanych. 

8 Jak odliczyć wodę np. do podlewania ogródka czy pojenia 
zwierząt? 
Najprostszym rozwiązaniem jest zamontowanie podlicznika. Wów-
czas działanie matematyczne pozwoli obliczyć ilość wody wpisywa-
nej do deklaracji. 
Wskazanie licznika głównego minus podlicznik = wskazanie  
do deklaracji (czyli zostaje woda na cele bytowe).

9 Co zrobić, gdy właściciel nieruchomości nie chce założyć podlicznika?
Może pomniejszyć średnie zużycie wody o 10% i takie obliczenie 
wpisać w deklaracji (od kiedy zacznie obowiązywać system oraz 
kiedy i jakie trzeba składać dokumenty – w punktach 12-15). Jak 
obliczyć średnie miesięczne zużycie wody? Patrz pkt. 19.

10

Czteroosobowa rodzina Czteroosobowa rodzina

metoda „od osoby” metoda „od wody”

Średnie miesięczne zużycie wody 
dla całej rodziny to 14 m3

miesięczna opłata:

14 x 7,50 zł = 105 zł

1 m3 = 7,50 zł1 osoba = 31,00 zł

miesięczna opłata:

4 x 31,00 zł = 124 zł
Opłata jest mniejsza ponieważ uwzględnia 

wszystkich mieszkańców
31 zł - kwota, do której musiałaby wzrosnąć cena 

za wywóz odpadów, gdyby gmina pozostała 
przy "starym" systemie naliczania

Obowiązuje ustawowa segregacja odpadów na 5 frakcji

Kto zapłaci za montaż podlicznika?
Podlicznik jest własnością mieszkańca i montowany jest na koszt 
właściciela nieruchomości.

11

Od kiedy zacznie obowiązywać nowy system naliczania opłat? 

Od 1 maja 2020 r.
12

Jakich obliczeń dokonują i co muszą zrobić właściciele mieszkań  
we wspólnotach lub spółdzielni mieszkaniowej?
W przypadku mieszkańców bloków wszelkie rozliczenia dokony-
wane będą za pośrednictwem zarządcy wspólnoty lub spółdzielni. 
Jeżeli nie wiesz co zrobić, zgłoś się (zadzwoń) do nich. 

13

Jakie dokumenty trzeba składać?

Trzeba złożyć deklarację o wysokości opłaty za selektywne 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, w którą to deklarację 
wpisuje się średnie zużycie wody w gospodarstwie domowym 
w 2019 r. Mieszkańcy domów jednorodzinnych będą ją składać 
w Urzędzie Miasta. Zarządcy nieruchomości powinni poinformo-
wać swoich mieszkańców o sposobie postępowania. 

14

Kiedy trzeba będzie złożyć deklarację? 
Między 1 a 31 maja 2020 r. Ani wcześniej, ani później. 15

Skąd wziąć deklarację?
Deklaracje będą dostępne w Urzędzie Miasta oraz na stronach 
internetowych www.krosnoodrzanskie.pl,  
www.czyste.krosnoodrzanskie.pl

16

Jakie dane posłużą do wyliczenia średniego miesięcznego  
zużycia wody?
Będą to dane z poprzedniego roku (czyli za 2019 r.).

17

Ciąg dalszy na str. 10
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Dlaczego z poprzedniego roku?

Aby dane były wiarygodne, do rozliczenia przyjmujemy średnią  
za cały miniony 2019 rok. 

18

Skąd wziąć dane o zużyciu wody?
Dane znajdują się na fakturach za wodę. Sumujemy zużycie wody 
za cały rok i dzielimy tę liczbę przez 12. Faktury oraz zużycie wody 
najprościej i bez wychodzenia z domu można sprawdzić poprzez 
elektroniczne biuro obsługi klienta na stronie internetowej KPWK 
(ebok.kpwk-krosnoodrzanskie.pl/). Można także zadzwonić  
do KPWK pod nr 68 383 55 33.

19

Co zrobić jeżeli pobieram wodę ze studni?
Właściciel nieruchomości zadeklaruje zryczałtowaną ilość zużytej 
wody. W tej sytuacji należy przyjąć wskaźnik 3,5 m3 na osobę  
i pomnożyć ją przez liczbę osób zamieszkujących gospodarstwo. 

20

Czy można nie segregować śmieci?
Nie. Ustawa nakłada obowiązek segregacji dla wszystkich Po-
laków. Od 1 maja mieszkańcy Gminy Krosno Odrzańskie muszą 
obowiązkowo segregować śmieci.

21

A co, jeżeli ktoś nie będzie segregować odpadów?
Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Komunalne po-
wiadomi Gminę oraz właściciela o fakcie niesegragacji po czym 
Gmina przeprowadzi postępowanie, którego efektem może być 
obowiązek opłaty równej trzykrotności zadeklarowanej stawki.

22

Czy będzie więcej pojemników do segregacji odpadów?
Tak. Wspólnotom Mieszkaniowym zostaną dostarczone dodat-
kowe pojemniki przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych na 5 frakcji, zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowa-
niem wskazanym przez Zarządców. 

23

Pierwszy nabór  
do przedszkoli zakończony. 

Będzie drugi
W marcu zakończono pierwszy nabór do przedszkoli w gminie 
Krosno Odrzańskie. Brak dziecka na liście zakwalifikowanych 
nie oznacza, że nie ma szans na miejsce w placówce.
Do 6 przedszkoli i 2 oddziałów przedszkolnych w szkołach za-
pisano 155 dzieci. Poza listami wywieszonymi w placówkach 
znalazło się 42 maluchów. Są to głównie trzylatkowie. Ich rodzice 
nie muszą jednak załamywać rąk. Jolanta Adułło-Hoffmann, 
Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu krośnieńskiego 
magistratu tłumaczy, że miejsc w przedszkolach wystarczy dla 

wszystkich. Pojawił się inny problem. Dotyczy on kadry, której 
brakuje. Warunkiem przyjęcia wszystkich chętnych w drugim 
postępowaniu jest zatrudnienie nauczycieli wychowania przed-
szkolnego. Będziemy robili wszystko, by uruchomić dodatkowe 
oddziały, proszę jednak wziąć pod uwagę, że miejsce może 
pojawić się niekoniecznie w tym przedszkolu, gdzie pierwotnie 
chciał rodzic – mówi Jolanta Adułło-Hoffmann.
Postępowanie uzupełniające rozpocznie się 10 sierpnia. Do 
kryteriów branych pod uwagę zalicza się zaświadczenie o za-
trudnieniu, prowadzeniu firmy, uczeniu się, czy prowadzeniu 
gospodarstwa rolnego. Dodatkowe punkty uzależnione są od 
czasu pobytu dziecka w przedszkolu, uczęszczania rodzeństwa. 
Szczegółowe informacje reguluje uchwała Rady Miejskiej (nr 
XLV/374/18) dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu. 
Można się z nią zapoznać także w magistracie. 

Czy zapłacę mniej, jeżeli posiadam kompostownik?
Tak, ale zgodnie z ustawą - dotyczy to tylko domków jednorodzin-
nych.  W przypadku posiadania kompostownika należy zadekla-
rować ten fakt (w rubryce E3 deklaracji). Na tej podstawie opłata  
miesięczna zostanie pomniejszona o kwotę 3,85 zł.  

24

Jak będzie się odbywała weryfikacja prawdziwości danych  
z deklaracji z faktycznym zużyciem wody?
Wiarygodność składanych deklaracji będzie sprawdzana przez 
operatora systemu czyli Gminę Krosno Odrzańskie.
KPWK jest zarówno dostarczycielem wody, jak i przedsiębiorstwem 
zajmującym się wywozem odpadów. Dysponuje więc niezbędnymi 
danymi, których Urząd potrzebuje do weryfikacji. 

25

Co z osobami składającymi deklaracje z nieprawdziwymi danymi?
Wobec osób niesegregujących bądź deklarujących fałszywe zu-
życie wody będzie prowadzone postępowanie w trybie ordynacji 
podatkowej, a następnie wydana zostanie decyzja administracyjna 
określająca nowy wymiar opłaty, która według ustawy może stano-
wić od 2-krotności do 4-krotności stawki podstawowej.  
W naszej Gminie ustalono stawkę opłaty podwyższonej na pozio-
mie 3-krotności. Wyżej wymieniony zapis dotyczy osób niesegre-
gujących, wobec osób fałszywie deklarujących będzie prowadzone 
postępowanie wyjaśniające. Wiarygodność składanych deklaracji 
będzie sprawdzana przez organ podatkowy.

26

Gdzie mogę zasięgnąć informacji?
Więcej informacji na www.czyste.krosnoodrzanskie.pl oraz pod nr te-
lefonu 68 410 97 77 w godzinach 8.00-14.00. Pytania można także 
kierować mailem na adres odpady@krosnoodrzanskie.pl

27

Co z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą? Jak 
będą rozliczać się za odbiór odpadów komunalnych od 1 maja.
Osób prowadzących działalność gospodarczą zmiany nie będą 
obejmować. Ich odpady będą odbierane na podstawie dotychczas 
zawartych umów. 

28

Ciąg dalszy ze str. 9
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Stary Raduszec 
z nową świetlicą

Podczas dożynek obiecałem mieszkańcom, że świetlica stanie 
i słowa dotrzymałem – mówił burmistrz Marek Cebula rozpo-
czynając uroczystość, która zgromadziła wielu mieszkańców 
oraz gości z innych sołectw.

Wybudowana w całości z pieniędzy gminnych świetlica wiejska 
została oficjalnie otwarta. Kosztowała milion złotych. Prawie 
300 m2 powierzchni całkowitej, ponad 40-metrowy taras, obok 
miejsca postojowe, chodniki, podjazd dla osób niepełnospraw-
nych, ławki – radość mieszkańców jest uzasadniona. Podczas 
uroczystości burmistrz Marek Cebula zaznaczał, że kolejna, po 
Szklarce Radnickiej, nowo otwarta świetlica jest dumą całej 
Gminy. Symboliczne przekazanie klucza było kulminacyjnym 
momentem wieczoru, na który czekali wszyscy zgromadzeni 
goście. Jeszcze niedawno nie mieliśmy nawet miejsca do spotkań 
a od dzisiaj możemy użytkować  wymarzoną świetlicę – mówią 
mieszkańcy. I rzeczywiście, gdy chcieli się spotkać, korzystali 
z szatni dla sportowców, ewentualnie z przedszkola. 
Grażyna Myśliwiec, sołtys wsi i jednocześnie radna miejska pod-
kreśla, że świetlica daje możliwość spędzania czasu wolnego, 
rekreacji, rozwijania zainteresowań i integracji lokalnej społecz-
ności. To także miejsce spotkań, działań na rzecz rozwoju kultury 
i edukacji. Mało tego – chcemy by przynosiła dochód z wynajmu. 
Dzięki mieszkańcom zaangażowanym w pisanie projektów oraz 
organizację dochodowych imprez, dzisiaj możemy poszczycić 
się wyposażeniem – rzekłabym z marzeń. Jesteśmy w stanie 
zorganizować nie tylko małe spotkanie, ale i wielką imprezę – ze 
wzruszeniem mówiła Grażyna Myśliwiec. 
Świetlica oprócz dużej sali ma szatnię, zaplecze kuchenne (tzw. 
zmywalnię) jest więc przystosowana do organizacji dużych imprez. 
Aktywni mieszkańcy wykazali się zaangażowaniem i napisali 
projekt, dzięki któremu pozyskano pieniądze na wyposażenie 
świetlicy oraz nowoczesny sprzęt do kuchni. Organizowali także 
festyny, z których dochód przeznaczano na potrzebne zakupy. 
Dodajmy, że jeszcze w tym roku ruszy wspólna inwestycja po-
wiatowo – gminna związana z remontem drogi od skrzyżowania 

przy ul. Bohaterów Wojska Polskiego, przez Stary Raduszec do 
Retna (piszemy o tym w oddzielnym artykule). O współpracy 
przynoszącej efekty w postaci zrealizowanych inwestycji mówił 
Starosta Krośnieński, Grzegorz Garczyński podkreślając rolę 
mieszkańców przy tego typu pomysłach. 

Symbolicznym przekazaniem klucza świetlica w Starym 
Raduszcu została otwarta i tym samym przekazana miesz-
kańcom do użytkowania.
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Miliony zainwestowane w Dolne Krosno

Już dzisiaj widać, że pierwsza 
część rewitalizacji zmieniła ob-
licze tej części miasta. Przebu-
dowa ciągów komunikacyjnych 
wraz z małą infrastrukturą, 
oświetlenie i monitoring w oto-
czeniu ulic Pocztowej, Mnichów 
(dawna Walki Młodych) i Wą-
skiej, a także zagospodarowa-
nie podwórek kamienic oraz 
uporządkowanie gospodarki 
wodno – ściekowej było pierwszym etapem, którego uwieńczeniem stał się odbiór 
nowych mieszkań socjalnych przy ul. Pocztowej. Jest ich osiem,  o różnej powierzch-
ni – od  niespełna 30 do 55 m2. Do tego dochodzi miejsce na lokal dla podmiotu 
ekonomii społecznej o powierzchni 40 m2. Tuż obok budynku zlokalizowane są 
ławki, gdzie w ciepły dzień mieszkańcy będą mogli spędzać czas. 
Istotnym elementem rewitalizacji dolnego miasta jest remont kościoła pw. św. 
Jadwigi Śląskiej. Badania pokazały katastrofalny stan cegieł nad fundamentem, 
w niektórych miejscach zawilgocenie sięga 3-4 metrów i to ostatnia chwila, by 
ratować zabytek. Remontu doczeka się również wieża kościoła, która zostanie udo-
stępniona dla turystów, co wpłynie na wzrost atrakcyjności naszej gminy.Obecnie 
wykonywane są prace na ulicach: Grobla, Bobrowa, Żeromskiego, Wodna, Rybaki 
i plac Prusa. Nowe chodniki i nawierzchnie ulic, oświetlenie w technologii LED, 
nowa kanalizacja deszczowa – zakres robót jest duży. Co ważne – będą także nowe 
miejsca parkingowe oraz specjalne „skwerki” jako miejsca spotkań dla mieszkańców 
i dla turystów. Jest to element długofalowej polityki związanej również z turystyką. 
W zamyśle jest też budowa przystani kajakowej na kanale Odry.
Prace budowlane to jednak nie wszystko. Rewitalizacja ma dotyczyć także przestrzeni 
społecznej. Celem tych działań jest aktywizacja osób zamieszkujących obszary prze-
znaczone do rewitalizacji poprzez wspólne prace przy procesie zagospodarowywania 
obszaru Dolnego Krosna. Chodzi o to, by mieszkańcy czuli się współodpowiedzialni 
za odnowiony teren, by mieli wpływ na jego wygląd i wspólnie podnosili poziom 
życia. Jest to wieloletni proces podejmowania spójnych, zintegrowanych działań, 
związanych z zatrzymaniem rozwoju negatywnych tendencji społecznych.

Krok po kroku. Dolna część Krosna Odrzańskiego nabiera barw. Rewitalizacja Starego Miasta trwa. Podzielona na etapy 
inwestycja wkroczyła w kolejną fazę.

Zbierają na sztandary
W ostatnim czasie zawiązane zostały Społeczne Komitety Fun-
datorów Sztandaru. Pierwszy z nich został powołany w Urzędzie 
Miasta 26 lutego. Jego celem jest przeprowadzenie zbiórki pu-
blicznej na wykonanie sztandaru dla 44. Wojskowego Oddziału 
Gospodarczego w Krośnie Odrzańskim. Zbiórka odbywać się 
będzie na terenie Powiatu Krośnieńskiego w terminie do 30 
września. 11 marca w Starostwie Powiatowym został natomiast 

powołany Społeczny Komitet Fundatorów Sztandaru dla Komen-
dy Powiatowej Policji w Krośnie Odrzańskim. Komitet zawiązał 
się w uznaniu zasług Policji w zapewnianiu bezpieczeństwa, 
porządku publicznego i przeciwdziałaniu przestępczości. Do 
zakresu działalności Komitetu należą sprawy związane z orga-
nizacją ufundowania i uroczystego wręczenia sztandaru dla KPP 
w Krośnie Odrzańskim.
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Wniosek złożony. Ta inwestycja warta jest 
19 milionów złotych

Możliwość prac remontowych o wartości ponad 19 milionów 
złotych dają tzw. Fundusze Norweskie i to o te środki walczy 
Krosno Odrzańskie. Dodajmy, że po raz drugi, bo w 2017 roku 
do pełni szczęścia zabrakło 1 punktu. Wówczas Gmina starała 
się pozyskać środki z Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko. Tym razem wykorzystano wszystkie możliwości 
i do współpracy zaproszono dwa norweskie stowarzyszenia. 
Jedno związane z biznesem, a drugie polonijne. To zwiększa 
szanse krośnieńskiego projektu. 
Nie poddajemy się i walczymy do końca. W 2017 roku wypra-
cowaliśmy koncepcję odbudowy Zamku i remontu kościoła 
św. Jadwigi Śląskiej celem uczynienia z tych obiektów perełek 
turystycznych – mówi burmistrz Krosna Odrzańskiego Marek 
Cebula. Z uwagi na fakt, że nie udało nam się wówczas zdobyć 
środków na całość inwestycji, podzieliliśmy nasze działania 
na etapy. Na część prac związanych z kościołem pozyskaliśmy 
środki z Regionalnego Programu Operacyjnego. Teraz przyszedł 
czas na Zamek - dodaje.
Prace przy budowlach takich jak zamek, z XIII wieku, muszą być 
prowadzone inaczej niż przy każdym, współczesnym budynku 
stąd koszty rosną i dla samorządu są nie do udźwignięcia.  Na-

szym sprawdzonym od wielu lat 
sposobem na rozwój Gminy jest 
skuteczne sięganie po pieniądze ze-
wnętrzne, postaramy się o to i tym 
razem – podkreśla Anna Januszkie-
wicz, Naczelnik Wydziału Promocji 
i Rozwoju Gospodarczego Urzędu 
Miasta. Kwota jest niebagatelna, 
bo z Funduszy Norweskich Krosno 
Odrzańskie chce pozyskać 15 mi-
lionów złotych. Pozostała część po-
chodziłaby z budżetu samorządu. 
Koncepcja odbudowy przewiduje 
przywrócenie średniowiecznej bry-
ły budynku poprzez odtworzenie 
wielu elementów budowalnych 
mieszczących się na skrzydłach 
zamku, na baszcie, czy podzie-
miach. Zgodnie z planami, uzu-
pełnione i częściowo odtworzone 

zostaną również sklepienia gotyckiej piwnicy o ośmiu filarach. 
Tam utworzone miałyby być  pomieszczenia na dodatkowe wy-
stawy. Również w otoczeniu zamku planowane są nasadzenia, 
wykonanie dróg, bramy jak również ogrodzenia. Szczególnie 
atrakcyjnie zapowiada się wyposażenie sal z wystawami. Mul-
timedialne prezentacje mają wprowadzić XIII-wieczny zamek 
w XXI wiek. 

Zamek Piastowski w Krośnie Odrzańskim może odzyskać dawny blask. A przynajmniej w znacznej części. Szansą na kolej-
ny etap remontu mogą być pieniądze pozyskane z zewnątrz. Liczona w miesiącach praca nad projektem, który niedawno 
został wysłany może przynieść wymierne efekty w postaci wielomilionowych wpływów.
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Rok temu wyznaczyli cele. Jak je realizują? 

Dokładnie rok temu nowy Zarząd Powiatu oraz radni koalicji 
„Ponad Podziałami” wyznaczyli sobie cele do realizacji. Na 
samym szczycie potrzeb wskazali m.in. uratowanie szpitala 
i niedopuszczenie do zamknięcia placówki, której funkcjono-
wanie skazywane było na porażkę. Natychmiastowe zmiany 
i usprawnienie pracy konieczne były w geodezji. Pod znakiem 
zapytania pozostawało wiele inwestycji, a w oświacie trzeba 
było sprostać wyzwaniom reformy szkolnictwa. 
Na infografice obok przedstawiamy w liczbach podsumowanie 
prac w niektórych wydziałach.  Ponad 8500 zarejestrowanych 
pojazdów w wydziale komunikacji daje średnio 40 dziennie. Na 
uwagę zasługuje też 388 zatrzymanych praw jazdy. W budow-
nictwie zwiększyła się liczba wydanych pozwoleń na budowę 
(642 w ubiegłym roku). 

Zachodnie Centrum Medyczne zmniej-
sza roczną stratę. Wprowadzone roz-
wiązania pozwoliły na ograniczenie 
braków finansowych o ponad 40%

#

Ubiegły rok był dla szpitala powiatowego przełomowy. O tym, 
że musimy wprowadzać natychmiastowe działania naprawcze 
wiedzieliśmy od początku naszego urzędowania – mówi Starosta 
Krośnieński Grzegorz Garczyński zaznaczając, że plan wypro-
wadzający szpital na prostą jest rozpisany na kilka lat. Jak się 
okazuje – zdecydowana większość szpitali powiatowych generuje 
straty i ich liczba gwałtownie rośnie. W 2015 było to 59 szpitali, 
w 2018 – 88, a w pierwszym półroczu 2019 r. – 108. W 2019 r. tylko 
dziesięć szpitali (wśród 120 analizowanych) wypracowało zysk.

Szpital powiatowy robi kroki naprzód. Przypomnijmy, że w ubie-
głym roku pierwszym dużym sygnałem mówiącym o polepszającej 
się sytuacji był powrót pogotowia ratunkowego pod skrzydła 
szpitala. W międzyczasie doposażono placówkę w nowoczesne, 
w pełni zautomatyzowane łóżka, sprzęt do diagnostyki, a kolejnym 
milowym krokiem było uruchomienie oddziału wewnętrznego. 
Zachodnie Centrum Medyczne wystartowało w konkursie NFZ, 
spełniło wymagania i kontrakt został podpisany. 
O tym, że z usług szpitala korzystają wszyscy mieszkańcy powiatu 
nie trzeba już nikogo przekonywać. Świadczą o tym dobitnie 

Ponad 27 tysięcy pism przychodzących do urzędu, 56 tysięcy operacji księgowych, kilkanaście tysięcy wydanych decyzji 
i pozwoleń, pomoc prawna dla ponad sześciuset osób, ponad 450 interwencji Powiatowego Rzecznika Konsumentów – to 
liczby, które obrazują ogrom dokumentów, które przewijają się przez Starostwo Powiatowe. Z każdą z nich związana jest 
praca siedemdziesięciu  czterech pracowników. Tak w skrócie przedstawia się ostatni rok pracy Starostwa Powiatowego. 

440  wydanych 
kart wędkarskich

2800

OPERATY

1389 
przyjętych
do zasobu

1648 

Starostwo Powiatowe
ul. Piastów 10 B 66-600 Krosno Odrzańskie

68 383 0218 sekretariat@powiatkrosnienski.pl

KOMUNIKACJA

GEODEZJA 

BUDOWNICTWO

1678

8511
1114

wydanych praw jazdy

zarejestrowanych pojazdów

wyrejestrowanych pojazdów

INWESTYCJE

388 zatrzymanych praw jazdy

642 pozwolenia na budowę

534 wydane dzienniki budowy

pism wychodzących

20 300 wydanych decyzji

2394 wniosków EGiB*

1907 wniosków o materiały
 z zasobu

8 mln 858 tys. zł
przebudowa

ulic 
w Gubinie

8 mln 890 tys. zł 
modernizacja 

kształcenia 
zawodowego

remont
mostu w 

Prądocinku

537 tys. zł993 tys. zł
budowa

ścieżki rowerowej
Rybaki-Maszewo

PODSUMOWANIE ROKU 2019_____________________________

*ewidencja gruntów i budynków

Zrealizowane i trwające

W STAROSTWIE POWIATOWYM
KROSNO ODRZAŃSKIE || GUBIN

złożonych
do weryfikacji
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Gmina Dąbie

Gmina Gubin

Miasto Gubin

Gmina Bytnica

Gmina Krosno Odrz.

Gmina Bobrowice

Gmina Maszewo
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liczby. Podsumowanie ubiegłego roku (widoczne na infografice) 
kształtuje się następująco: poradnie specjalistyczne przyjęły 
ponad 14 tysięcy pacjentów, oddziały szpitalne ponad 2500 osób 
natomiast z nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej skorzystało 
prawie 13 tysięcy pacjentów. 
Geodezja. W tym wydziale kolejki i opóźnienia w wydawaniu 
dokumentów sięgały wielu miesięcy. Wicestarosta Ryszard 
Zakrzewski dwanaście miesięcy temu za punkt honoru przyjął 
dokonanie zmian i poprawy sytuacji. A było co zmieniać. Do 
ubiegłego roku Powiatowy Ośrodek Geodezyjny pracował na 
układzie współrzędnych geodezyjnych z 1965 roku! Joanna 
Skudławska, dyrektor działu w firmie Systherm Info Poznań, 
zajmującej się informatyzacją systemu geodezyjnego podkreśla, 
że utrzymywanie tak archaicznego układu powodowało koniecz-
ność dodatkowego przeliczania przez geodetów zewnętrznych 
parametrów w swoich pracach geodezyjnych. Z punktu widzenia 
bezpieczeństwa wykonywanych prac ziemnych na podstawie 
map cyfrowych jest ich aktualizacja. Nie trzeba wielkiej wy-
obraźni, by zdać sobie sprawę z konsekwencji uszkodzenia rury 
np. z gazem, która nie była zaznaczona na mapie. Aktualnie 
w ośrodku w Krośnie Odrzańskim oraz w Gubinie zlecone są 
prace związane z uzupełnianiem mapy zasadniczej. W pierwszej 
kolejności wprowadzane są operaty bieżące oddawane przez 
geodetów oraz operaty archiwalne związane z tzw. GESUTem, 

czyli geodezyjną siecią uzbrojenia terenu. To nie wszystko. W mie-
siącach letnich przeprowadzono konwersję programu GEO-INFO 
i połączono w jedną bazę gubińską i krośnieńską bazę danych 
geodezyjnych. Konwersja była wymagana do prowadzenia bazy 
Ewidencji Gruntów i Budynków, poza tym system na jakim pra-
cował Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej był 
nieaktualny. Trzeba też dodać, że na przełomie 2018/2019 roku 
rozpoczął się i jest w fazie realizacji projekt pod nazwą „Informa-
tyzacja i modernizacja danych zasobów geodezyjnych powiatów 
województwa lubuskiego do świadczenia e-usług.” W ramach 
tego projektu kwota przewidziana dla powiatu krośnieńskiego 
to 3 mln 733 tys. zł. Wykonywana jest m.in. ortofotomapa. Spe-
cjalistyczny samolot przelatywał już nad obszarem powiatu 
krośnieńskiego wykonując zdjęcia lotnicze, które po przetwo-
rzeniu będą podstawą do zmodernizowania części Powiatowej 
Ewidencji Gruntów i Budynków o łącznej powierzchni ponad 19 
tys. ha, w miejscowościach Bobrowice, Dychów, Strużka, Węży-
ska, Maszewo, Bieżyce, Chlebowo, Kosarzyn, Pole, Wałowice, 
Żenichów i Żytowań. Teraz, poza sporadycznymi przypadkami 
związanymi np. z dużą ilością błędów w złożonym operacie, 
w przeważającej większości obsługa geodetów wykonywana 
jest na bieżąco. Taki był cel, który sobie wyznaczyliśmy – pod-
sumowuje wicestarosta Zakrzewski.
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Czy grozi nam 
ekonomiczny  

kryzys?

Nie do oszacowania są jeszcze koszty związane z pandemią. Nie 
ma jednak wątpliwości, że będą i pytanie tylko – jak wielkie. 
Zmniejszające się dochody zarówno mieszkańców jak i firm mają 
bezpośredni wpływ na stan budżetu gminy, który zasilany jest 
w części właśnie z podatków od osób fizycznych oraz prawnych. 
Przypomnijmy jeszcze, że dochody gminy Krosno Odrzańskie 
przewidywane na ten rok pozostały praktycznie te same, koszty 
za to wzrosły. Ilona Ogiba, Skarbnik gminy Krosno Odrzańskie 
podkreśla, że rząd wprowadził szereg zmian, które mają ogromny 
wpływ na finanse samorządów. Są to:

 - wzrost kosztów, głównie poprzez wzrost cen, w tym m.in. 
energii, paliw i usług;

 - zwolnienie osób do 26. roku życia z podatku dochodowego 
od osób fizycznych;

 - obniżenie stawki PIT z 18% do 17% (gminy mają udział 
w podatku PIT płaconym przez mieszkańców, mniejszy 
PIT - mniejsze wpływy);

 - podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli, które nie są 
finansowane w 100% z subwencji oświatowej;

 - reforma oświatowa (poniesienia kosztów na dostosowanie 
szkół do nowych realiów);

 - przekształcenie prawa użytkowania wieczystego, skut-
kujące mniejszymi o ponad 50% wpływami;

 - zwiększenie pensji minimalnej oraz jej dalsza prognoza 
wzrostu w latach kolejnych.

Za to koszty funkcjonowania gminy rosną wraz z cenami usług 
i towarów. W gminie Krosno Odrzańskie realizowanych jest 
bardzo dużo inwestycji, a to oznacza, że trzeba znaleźć dużo 
więcej pieniędzy na ich sfinansowanie. 
Żeby nie pozostać gołosłownym – Rada Miejska w lutym przyjęła 
apel do Prezesa Rady Ministrów. Prosi w nim o podjęcie działań 
mających na celu stworzenie stabilnego systemu finansowania 
jednostek samorządu terytorialnego, co będzie przeciwdziałać 
stagnacji rozwojowej i utracie płynności finansowej.

Wracamy do tematu związanego z finansami Gminy. Już 
pod koniec ubiegłego roku wiadomo było, że zwiększające 
się w szybkim tempie obciążenia nakładane na gminy 
doprowadzą do zmniejszenia się liczby inwestycji samo-
rządowych, do problemów z wykorzystaniem środków 
unijnych lub niewydolności w realizacji podstawowych 
zadań i usług publicznych. Teraz dochodzi jeszcze kryzys 
związany z epidemią koronawirusa.

Ostatnie pożegnanie Honorowego Obywatela 
Miasta Krosna Odrzańskiego

Śp. Władysław Skręty pod-
czas uroczystości nada-
nia tytułu Honorowego 
Obywatela Miasta Krosna 
Odrzańskiego
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Wsiąść do pociągu... na trasie Zielona Góra – 
Krosno Odrzańskie - Gubin

Rada Miejska w Krośnie Odrzańskim apeluje o przywrócenie 
połączeń kolejowych na trasie Zielona Góra – Krosno Odrzańskie 
– Gubin/Guben. W przyjętym dokumencie zwraca uwagę na 
konieczność zwiększenia dostępności komunikacyjnej dla miesz-
kańców oraz fakt związany z możliwym wzrostem atrakcyjności 
inwestycyjnej regionu. 
Ogłoszenie Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej In-
frastruktury Kolejowej jest doskonałym momentem na to, by 
zwrócić uwagę na marginalizację linii i na apel o wzięcie pod 
uwagę połączenia strategicznego dla Krosna Odrzańskiego 
i całego powiatu. Otwarcie zamkniętej w 2002 roku trasy byłoby 
dla mieszkańców pogranicza znacznym udogodnieniem i uła-
twieniem w codziennym życiu, stąd nasz apel do Zarządu Woje-
wództwa – podkreśla Przewodniczący Rady Miejskiej w Krośnie 
Odrzańskim, Tomasz Rogowski. Uruchomienie transgranicznych 
połączeń wpłynie na rozwój małych miejscowości wzdłuż szlaku, 

a także ułatwi dotarcie do stolicy województwa – ośrodka aka-
demickiego, gospodarczego i turystycznego. Burmistrz Krosna 
Odrzańskiego, Marek Cebula zwraca uwagę na kolej, jako alter-
natywny dla ruchu samochodowego środek transportu. Szybszy, 
wygodniejszy i bezpieczniejszy a także bardziej ekologiczny. 
Jest jeszcze jeden ważny aspekt – istniejąca infrastruktura ulega 
stopniowej degradacji. Za kilka lat nie będzie już czego ratować 
– podkreśla włodarz. 
Z podobnym apelem, tyle, że do Premiera, zwróciła się Rada 
Powiatu Krośnieńskiego. W interesie wszystkich mieszkańców 
leży przywrócenie tego połączenia – podkreślał Przewodniczący 
Rady, Kamil Kuśnierek. Padały podobne argumenty – reaktywacja 
ruchu na linii Zielona Góra – Krosno Odrzańskie – Gubin/Guben 
jest ważna nie tylko dla pasażerów, ale też regionalnego biznesu, 
rolnictwa i turystyki. Niedopuszczalne jest więc pominięcie w Pro-
gramie tak istotnej kwestii dla Gubina, Krosna i całego powiatu. 

Ostatni pociąg na tej trasie pojechał 18 lat temu. Od 2002 roku wiele się mówiło o przywróceniu połączenia, jednak dotąd 
na rozmowach się kończyło. Radni – zarówno miejscy jak i powiatowi apelują o przywrócenie połączenia.

„Nie umiera Ten, który trwa w sercach i pamięci naszej” – te 
słowa mają szczególne znaczenie, gdy żegnamy wyjątko-
wego dla nas człowieka. W Krośnie Odrzańskim pożegnano 
Honorowego Obywatela Miasta, Władysława Skrętego

Śp. Władysław Skręty godnie przeszedł swą doczesną drogę. 
Nigdy nie zabiegał o nagrody i zaszczyty, a wszelkie wyróżnienia 
przyjmował z wrodzoną skromnością, co świadczyło o Jego wy-
jątkowości i wielkości – mówił burmistrz Marek Cebula podczas 
pogrzebu na cmentarzu w Krośnie Odrzańskim, składając jedno-
cześnie, w imieniu samorządu Gminy Krosno Odrzańskie, wyrazy 
głębokiego współczucia i duchowej łączności małżonce Janinie, 
synom Jackowi i Grzegorzowi oraz całej Rodzinie Zmarłego. 
Śp. Władysław Skręty był emerytowanym nauczycielem. Pracę 
zawodową rozpoczął w 1952 r. w Liceum Ogólnokształcącym 
w Krośnie Odrzańskim na stanowisku nauczyciela wychowania 

fizycznego, przysposobienia wojskowego i śpiewu. W latach 
1960-1986, będąc nauczycielem w Szkole Podstawowej nr 1 
prowadził chór szkolny oraz zespół mandolinowy i wokalny 
działające przy tej szkole. Ponadto prowadził równolegle chór 
nauczycielski i był nauczycielem instrumentu w Społecznym 
Ognisku Muzycznym w Krośnie Odrzańskim. Przez wiele lat był 
członkiem Kwartetu Męskiego działającego przy ówczesnym 
Krośnieńskim Domu Kultury i Klubie Garnizonowym. Ostatnie 
lata swojej aktywności kulturalnej poświecił chórowi parafialne-
mu działającemu przy parafii pw. św. Jadwigi Śląskiej w Krośnie 
Odrzańskim. Za swą wieloletnią działalność kulturalną wielo-
krotnie wyróżniany i nagradzany. Tytuł Honorowego Obywatela 
Miasta Krosna Odrzańskiego otrzymał w 2018 roku za działania 
przynoszące Gminie Krosno Odrzańskie zaszczyt i przyczyniające 
się do rozsławienia dobrego imienia Krosna Odrzańskiego oraz 
za wyjątkowe zasługi w dziedzinach kultury, oświaty i nauki.
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Współpraca receptą na rozwój obszarów lokalnych
Gmina Krosno Odrzańskie stawia na współpracę z orga-
nizacjami pozarządowymi. Wszystkim zależy na rozwoju, 
dlatego aby pomóc organizacjom realizowanych jest wiele 
projektów i szkoleń.

Co to są organizacje pozarządowe? To podmioty niebędące orga-
nami lub jednostkami podległymi administracji publicznej a ich 
działalność nie jest nastawiona na osiąganie zysków. W gminie 
Krosno Odrzańskie istnieje ich naprawdę dużo. Każda z nich 
posiada spory potencjał, który można wykorzystać do rozwoju 
obszarów lokalnych.
Specjalnie dla nich, gmina Krosno Odrzańskie regularnie or-
ganizuje wiele szkoleń i projektów, aby pomóc organizacjom 
w rozwoju. Szkolenia mają na celu także wzmocnienie współpracy 

z samorządem. Zdarza się, że nie wszystkie organizacje wiedzą 
o sobie nawzajem. Dlatego takie spotkania to dobra okazja na 
poznanie innych podmiotów.
Jednym ze wspólnych spotkań było Pierwsze Krośnieńskie 
Forum Organizacji Pozarządowych, zorganizowane w Centrum 
Aktywności Lokalnej, które jest idealnym miejscem spotkań 
dla organizacji pozarządowych. Jego uczestnicy mieli okazję 
do wymiany  doświadczeń i omówienia aktualnych problemów 
sektora pozarządowego. Sposoby na rozwój są różne. Wykłady, 
warsztaty w mniejszych grupkach, czy też rozmowy przy kawie. 
Organizacje pozarządowe i gmina Krosno Odrzańskie mają tak 
naprawdę jeden, wspólny cel – rozwój obszarów lokalnych, czyli 
w tym przypadku naszej gminy. Dlatego odpowiednia współpraca 
może przynieść same korzyści. 

Wielomilionowe 
inwestycje w drogi

Droga z Krosna Odrzańskiego do Retna pozostawia wiele 
do życzenia. Wkrótce jednak sytuacja ulegnie diametralnej 
zmianie. Kapitalny remont kosztujący 4 miliony złotych 
zostanie wykonany dzięki porozumieniu dwóch samorzą-
dów – Powiatu Krośnieńskiego i Gminy Krosno Odrzańskie.
Droga jest powiatowa, ale prace zostaną wykonane przy znacz-
nym udziale gminy. Bez tego zastrzyku finansowego o pracach 
budowlanych nie byłoby mowy. Na drodze, aż za Retnem zo-
stanie położony nowy asfalt, powstaną nowe chodniki, prace 
zakładają wzmocnienie pobocza, w planach jest też przebudowa 
zatok autobusowych oraz montaż nowego oznakowania wy-
jaśnia Janusz Milczarek, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych 
w Krośnie Odrzańskim. Całość będzie kosztowała ponad 4 
miliony złotych. Powiat Krośnieński uzyskał dofinansowanie 
z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 2 mln zł. Milion 
doożył samorząd gminny. Burmistrz Marek Cebula zdawał sobie 

sprawę, że bez tych pieniędzy remont nie miał szans realizacji. 
Starosta Krośnieński, Grzegorz Garczyński dziękując za wsparcie 
mówił o planach, które mogą dojść do skutku, tym bardziej, że 
to nie pierwsza wspólna inicjatywa. Także dzięki porozumieniu 
remontowana jest droga w Wężyskach. Wiele lat nie udawało 
się znaleźć źródła finansowania inwestycji, powiat nie miał 
tylu środków, gmina nie mogła za to zapłacić. Trzecie źródło 
to Funduszu Dróg Samorządowych. Droga będzie dwupasmo-
wa, z elementami chodnika, z zatoczką autobusową, zadbano 
o oznakowanie poziome i pionowe.
Przy kolejnym wspólnym projekcie idea jest taka, by cała droga 
na odcinku Krosno Odrzańskie – Stary Raduszec – Strumienno 
–Retno –Sarbia – Czarnowo – Wężyska została wyremontowana 
siłami Powiatu i Gminy. 
Pierwszy etap inwestycji ma zakończyć się w sierpniu 2020, ten 
od strony Retna, a drugi w połowie 2021 roku. 
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Projekt obywatelski zaaprobowany przez radnych

Kolejny rekordowy finał WOŚP

Rada Miejska w Krośnie Odrzańskim przyjęła program „Karta 
Seniora”. Na najstarszych mieszkańców będą czekać zniżki 
i inne atrakcje. Najpierw jednak musimy uporać się z koro-
nawirusem.

Czym jest program Karta Seniora? To przede 
wszystkim katalog zniżek, promocji i wielu usług 
po obniżonych cenach, przygotowanych z myślą 
o najstarszych mieszkańcach Gminy. Podczas sesji 
Rady Miejskiej jednogłośnie przyjęto Kartę Seniora 
na terenie Gminy Krosno Odrzańskie. 
Zaczęło się od projektu obywatelskiego. Grupa pięciu osób, 
w składzie Radosław Sujak, Kazimiera Potocka, Tomasz 
Rogowski, Bartosz Zaborowicz i Tomasz Miechowicz, zbierała 
podpisy potrzebne do złożenia takiego projektu. Rada Miejska 
ponad rok temu określiła szczegółowe zasady zgłaszania przez 
mieszkańców własnych inicjatyw uchwałodawczych. Wystarczy 
tylko przenieść swoje pomysł na papier, dodać uzasadnienie 
i zebrać przynajmniej 200 głosów poparcia. 

Każda osoba powyżej 60-tego roku 
życia będzie mogła skorzystać 

z Karty Seniora i wszystkich 
zniżek bądź udogodnień, 

które dzięki niej będzie 
można uzyskać. Taka 
karta funkcjonuje 
już w innych pol-
skich miastach.

Oferty są niezwy-
kle szerokie. 
Wiele firm i in-

stytucji oferuje 
osobom powyżej 

60-tego roku życia swoje 
usługi w niższych cenach.  Ze 

względu na sytuację pandemiczną 
prace nad kompletowaniem propozycji 

zostały zawieszone. 

Od lat, w gminie Krosno Odrzańskie odbywają 
się dwa finały Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy. W roku 2020 było podobnie. Sztab w Kro-
śnie Odrzańskim i sztab w Osiecznicy wspólnie 
uzbierały rekordową ilość pieniędzy. 

Rekordowo było zarówno w Krośnie Odrzańskim, 
jak i w Osiecznicy. Oba sztaby mogły cieszyć się 
z tego, że zdecydowanie pobiły swoje zeszłoroczne 
wyniki. Wspólnymi siłami, w całej gminie, uzbierano 
kwotę 110 542,35 zł, w tym 65 179, 80 zł w Krośnie 
Odrzańskim i 45 362,55 zł w sztabie w Osiecznicy. 
Przypomnijmy, że w ubiegłym roku, w całej gminie 
Krosno Odrzańskie zebrano 77 713, 49 zł.

Kwestujący, nie bacząc na pogodę, już od samego 
rana krążyli po mieście i zbierali pieniądze do puszek 
oznaczonych logo Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy. Dla wielu z nich był to kolejny rok w takiej 
właśnie roli. Dla wszystkich, którzy chcieli zbierać 
pieniądze z Orkiestrą Owsiaka, drzwi były szeroko 
otwarte. Wśród kwestujących w Krośnie Odrzańskim 
znalazło się miejsce także dla rodziny z Gubina. 

Oba finały wystartowały o godzinie 15. Głównym 
miejscem finału w Krośnie Odrzańskim była hala 
sportowo-widowiskowa Ośrodka Sportu i Rekre-
acji przy ul. Pułaskiego 3. Osiecznica swój finał 
zorganizowała w świetlicy wiejskiej. Nie zabrakło 
oczywiście występów grup artystycznych w różnym 
wieku, czy elektryzujących licytacji. 

W tym roku pieniądze z Wielkiej Orkiestry Świątecz-
nej Pomocy zbierane były na zakup najnowocze-
śniejszych urządzeń dla ratowania życia i zdrowia 
dzieci potrzebujących różnego rodzaju operacji. 

110 542,35 zł
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Jak podkreśla Komendant Straży Miejskiej, 
Agnieszka Pawłow - nie zawsze czarny, gryzący 
dym jest wynikiem spalania odpadów. Bardzo 
często zdarza się, że jest to słabej jakości paliwo 
czyli węgiel i słabej jakości piec. Warto być jed-
nak pewnym. Dlatego funkcjonariusze Straży 
Miejskiej w Krośnie Odrzańskim regularnie 
prowadzą akcję kontroli palenisk domo-
wych, sprawdzając co mieszkańcy miasta 
wrzucają do swoich pieców.
Strażnicy miejscy często przeprowadzają 
kontrole pieców, po wcześniejszych 
zgłoszeniach od mieszkańców. To 
jednak nie wszystko. Strażnicy do-
konują kontroli palenisk także 
w sytuacji, gdy patrolując teren 
gminy, zobaczą czarny, gryzący 
dym, którego zapach może 
wskazywać na spalanie 
odpadów. 

Od początku roku funkcjonariusze Straży Miejskiej w Krośnie Odrzańskim przeprowadzili ponad trzydzieści kon-
troli palenisk i odpadów paleniskowych. Część osób została ukarana.

Kontrole palenisk

Kara jaką może ponieść właściciel budyn-
ku, w którego palenisku wykryto spa-
lanie odpadów, może wynosić nawet  
5 tysięcy złotych.

5 000 zł
mandat za palenie 

śmieci

Trzech nastolatków umyślnie podpaliło domek dla dzieci 
na jednym z placów zabaw. Po sprawnej akcji i współpracy 
zaangażowanych służb, sprawcy spalenia zostali ujęci.

Późne popołudnie w styczniu. O tej porze panują już ciemności 
takie, jak w środku nocy. Trzech nastolatków, w wieku 12, 14 
i 15 lat z nieznanych powodów podpaliło domek dla dzieci na 
placu zabaw przy ulicy Kopernika. Na szczęście czyn zareje-
strowała kamera monitoringu miejskiego, co zdecydowanie 
pomogło w ujęciu sprawców. Nikt, kto łamie prawo, nie może 
czuć się bezpiecznie.
To nie było przypadkowe zaprószenie 
ognia. To nie było to, że dzieci próbowały 
odpalić zapałkę bądź spróbować pierw-
szego papierosa. To było działanie z pre-
medytacją – mówi Agnieszka Pawłow, 
Komendant Straży Miejskiej w Krośnie 
Odrzańskim. Taki domek plastikowy, mimo 
atestów, mimo zabezpieczeń nie jest ognio-
odporny – dodaje Komendant. 
Współpraca strażników miejskich i dziel-
nicowych z Komendy Powiatowej Policji 
w Krośnie Odrzańskim przyniosła sukces. 
Sprawcy całego zdarzenia zostali rozpo-
znani, a dalsze czynności przeprowadzali 
już policjanci z wydziału kryminalnego. 
Niestety z dymem poszło blisko 8 tysięcy 
złotych. Właśnie tyle Urząd Miasta w Kro-
śnie Odrzańskim zainwestował w zakup 
domku. Poprzez karygodne działanie trójki 

nastolatków, dzieci, które regularnie bawiły się wokół tego urzą-
dzenia, straciły jedno z ulubionych miejsc zabaw.
Wszystkie materiały skierowane zostały do Sądu Rodzinnego 
i Nieletnich w Krośnie Odrzańskim.
Całe wydarzenie pokazuje także, że kamery krośnieńskiego 
monitoringu są niezwykle przydatne i mogą pomóc funkcjona-
riuszom straży miejskiej w ich codziennej pracy. W planach są 
instalacje kolejnych kamer w tych miejscach, na terenie miasta, 
gdzie są one najbardziej potrzebne. 

Sprawcy podpalenia ujęci
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Co z piłkarskimi rozgrywkami?
Od stycznia Tęcza Homanit Krosno Odrzańskie trenuje pod 
okiem nowego trenera. Na ten moment zmagania sportowe są 
jednak odwołane i wszyscy muszą czekać na rozwój sytuacji.

Nowym trenerem Tęczy Homanit Krosno Odrzańskie został Woj-
ciech Drożdż. Wcześniej był on szkoleniowcem między innymi Arki 
Nowa Sól czy Piasta Iłowa. Poza tym jest trenerem koordynatorem 
w LZPN, członkiem Komisji ds. Piłkarstwa Kobiecego, a także 
Wojewódzkim Koordynatorem Kształcenia i Licencjonowania 
Trenerów. Jak sam twierdzi – nie boi się wyzwań.
Do takich właśnie wyzwań należy niestety obecna sytuacja Tę-
czy w tabeli czwartej ligi. Nasz zespół rundę jesienną zakończył 
na ostatnim, szesnastym miejscu. Po piętnastu rozegranych 
kolejkach uzbierał tylko siedem punktów. Tęcza dwukrotnie 
wygrała swoje ligowe spotkania, raz zremisowała i poniosła aż 
dwanaście porażek. 
Sytuacja jest ciężka, ale nie jest tragiczna. Sześć punktów do 
bezpiecznego miejsca w tabeli nie przekreśla jeszcze naszych 
szans na to, żeby się utrzymać. Taki cel mamy i stawiamy przed 
sobą, zarówno zarząd, zawodnicy, jaki i ja z całym sztabem 
szkoleniowym – mówi Wojciech Drożdż. 
Wygląda więc na to, że Tęcza znalazła odpowiedniego człowieka, 
który będzie walczył o utrzymanie zespołu w czwartej lidze. Od 
stycznia trener dokładnie poznawał swój zespół i jak sam przy-

znaje - wydaje się, że na tą chwilę ma pełną wiedzę na temat 
poszczególnych zawodników, chociaż w żadnym ze sparingów, 
nie udało mu się wystawić optymalnej jedenastki. 
Sytuacja Multicolores staje się tym trudniejsza, gdyż Departa-
ment Rozgrywek Krajowych PZPN poinformował o odwołaniu 
do dnia 26 kwietnia 2020 r. włącznie, wszystkich rozgrywek piłki 
nożnej i futsalu kobiet i mężczyzn. O ewentualnych decyzjach 
w zakresie wznowienia rozgrywek przed upływem wspomnia-
nego terminu, ustalenia terminów rozegrania zaległych meczów 
lub konieczności odwołania kolejnych zawodów, departament 
poinformuje niezwłocznie po ich podjęciu. Oznacza to więc, że 
na powrót czwartej ligi trzeba będzie poczekać.

Reklama dźwignią handlu w wykonaniu KPWK

Dwa proste i łatwe do zapamiętania hasła: „Ta ekipa nie bez racji 
skłoni cię do segregacji”, a także  „Plastik, papier oraz szkło Segre-
gujesz? Biorę to!”. Plakaty, które Krośnieńskie Przedsiębiorstwo 
Wodociągowo – Komunalne umieściło na swoich śmieciarkach, 
poza walorem czysto estetycznym, jakim bez wątpienia jest 
wizualne upiększenie pojazdów komunalnych, pełnią także 
funkcję informacyjną i edukacyjną. 
Pokazujemy domostwa, pokazujemy posesje, do których przyjeż-
dżamy po odpady, ale pokazujemy również cel, intencje i ludzi, 
którzy odbierają. Pracujemy w Krośnie i dla Krosna. Dlatego też 
na naszych pojazdach komunalnych, służących do wywozów 
odpadów są hasła związane z selektywną zbiórką – tak decyzję 
o akcji promocyjnej argumentuje prezes KPWK Aleksander 
Kozłowski. Akcje mówiące o tym, jak ważna i potrzebna jest 
selektywna zbiórka odpadów komunalnych warto jest prowadzić 
regularnie i stąd właśnie pomysł na tego typu plakaty. Chodzi 
także o to, by mieszkańcy w pewnym momencie nie zapomnieli 
o segregacji.

Miejsce, w którym widnieją plakaty, na pewno nie zostało wy-
brane przypadkowo. Samochody, które każdy mieszkaniec 
może niemalże codziennie zauważyć na ulicach miasta, to 
świetny pomysł. Dzięki temu plakat i widniejące na nim hasło 
reklamowe zostanie w głowie na dłużej. Jak dodaje Wojciech 
Kliszewski, kierownik działu gospodarki odpadami KPWK – nie 
jest to jakaś ulotka, którą raz zobaczę i odłożę, tylko po prostu 
codziennie, a nawet jak nie codziennie, to w następnym tygodniu 
znowu przy mojej wiacie śmietnikowej spotkam ten samochód 
i to hasło będzie się nam utrwalać. 
Akcja ma na celu także pokazać mieszkańcom, że ciężką pracą, 
jaką jest zbiórka odpadów nie zajmują się osoby anonimowe. 
Wykonują ją konkretni ludzie, mieszkańcy gminy, często po 
prostu nasi sąsiedzi, którzy doskonale wiedzą „o co chodzi w se-
gregacji”. Reklama jest jednym ze sposobów komunikowania się 
przedsiębiorstwa z otoczeniem. Jej celem jest oddziaływanie na 
klientów. Dobra reklama zostaje z klientem na dłużej, a chwy-
tliwe hasła widoczne na śmieciarkach, na pewno pozostaną 
w głowie mieszkańców.

Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Wodociągowo – Komunalne postanowiło wykorzystać to co mają – czyli tak zwane śmie-
ciarki – do  promocji segregacji. Od pewnego czasu boczne powierzchnie ich pojazdów zdobią specjalne plakaty.
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Meblostyl Liga Halowa ponownie dla 
HURTOWNI

Najlepsi z województwa zmierzyli się 
w Krośnie Odrzańskim

Zespół HURTOWNI KING obronił tytuł mistrzowski sprzed 
roku. Drugie miejsce dla ekipy MIKUBI, a podium uzupełnił 
POLKAN SOFTWARE. Za nami osiemnasty sezon krośnieńskich 
rozgrywek futsalowych, czyli Meblostyl Ligi Halowej.

Piłkarze HURTOWNI KING od początku rozgrywek narzucili 
wysokie tempo, wygrywając pierwszy mecz 8 – 3. Ich rywalem 
był wtedy zespół LUCKY TEAM. Swoją dominację udowadniali 
niemalże przez cały sezon. Na osiem rozegranych spotkań – wy-
grali siedem. Przegrali tylko raz, w ostatniej kolejce, gdy mieli 
już pewne zwycięstwo w lidze. 
Pogromcą HURTOWNI był zespół MIKUBI, który chcąc zająć dru-
gie miejsce musiał pokonać nowych, starych mistrzów. MIKUBI 
wygrało 4 – 2 i wyprzedziło w tabeli zespół POLKAN SOFTWARE. 
W tym sezonie Meblostyl Ligi Halowej, udział wzięło dziewięć 
drużyn. Poza HURTOWNIĄ, MIKUBI i POLKANEM, do rywalizacji 
stanęli: HB BRUK BUDACHÓW, LUCKY TEAM, NOVA THERM, SUM, 
SIAT-BUD i PIEKARNIA WĘŻYSKA.
Koniec sezonu to także rozdanie nagród indywidualnych. Naj-
lepszym bramkarzem wybrany został Błażej Trelewski (MIKUBI), 
najlepszym strzelcem – Przemysław Maciąg (HURTOWNIA KING), 
natomiast MVP – Adrian Cebula (HB BRUK BUDACHÓW). 

Jak wspomniał Tomasz Struk dyrektor OSiR – zapowiada się, że 
w przyszłym roku Meblostyl Ligę Halową mogą czekać zmiany. 
- Przede wszystkim muszę najpierw porozmawiać z samymi 
zawodnikami. Pewnie do tego trzeba będzie porozmawiać z sę-
dziami – mówi dyrektor OSiR. Zmiany mają pomóc w dalszym 
rozwoju krośnieńskich rozgrywek.
W trakcie sezonu rozegrano także Puchar Meblostyl Ligi Halowej. 
Ze zwycięstwa w tych rozgrywkach cieszyli się gracze MIKUBI. 
Wszystkie mecze Meblostyl Ligi Halowej można było śledzić na 
żywo bez wychodzenia z domu na kanale Youtube. 

Najlepsze halowe zespoły z województwa lubuskiego zmierzy-
ły się w walce o mistrzostwo Lubuskiej Superligi Futsalu  w hali 
sportowo-widowiskowej w Krośnie Odrzańskim. Podobnie 
jak w zeszłym roku, w finale spotkali się dobrzy znajomi.

Lubuska Superliga Futsalu to rozgrywki, które zrzeszają mistrzów 
poszczególnych lig futsalowych w całym województwie lubuskim. 
Krosno Odrzańskie drugi raz z rzędu gościło u siebie czołowe 
ekipy. Nie zabrakło wśród nich mistrza krośnieńskiej Meblostyl 
Ligi Halowej HURTOWNI KING, który bronił tytułu sprzed roku.
Szprotawa, Gorzów Wielkopolski, Zielona Góra, Drezdenko, 
Lubsko, Wschowa, Międzyrzecz i Świebodzin. Plus oczywiście 

Krosno Odrzańskie. Mistrzowie tych właśnie lig chcieli przeko-
nać się kto z nich jest najmocniejszy. Rywalizowano w dwóch 
grupach, z których do dalszej fazy rozgrywek awansowały po 
dwa najlepsze zespoły. 
Po półfinałach okazało się, że w wielkim finale, tak jak rok temu, 
zmierzyły się krośnieńska HURTOWNIA KING i świebodziński COM-
PUTEC. Zespół ze Świebodzina liczył, że uda im się zrewanżować 
za zeszłoroczną porażkę. Byli niezwykle blisko. W podstawowym 
czasie gry padł remis 1 – 1. COMPUTEC do remisu doprowadził 
dopiero na cztery sekundy przed końcową syreną. W tej sytuacji, 
o zwycięstwie decydowały rzuty karne, które lepiej wykonywali 
zawodnicy HURTOWNI. Poza tym, krośnianie w swojej bramce 
mieli niezawodnego Kamila Duchnowskiego, najlepszego bram-
karza zeszłorocznej edycji superligi.  
Jak podkreślił kapitan zwycięskiego zespołu Patryk Szcześniak – 
w tym roku przeciwnicy zawiesili poprzeczkę wyżej. Warto dodać, 
że trzecie miejsce zajął zespół HART-SZKŁO TUPLICE z Lubska. 
MVP rozgrywek został Mariusz Hanclich (HART-SZKŁO TUPLICE); 
królem strzelców - Sebatian Grabski (STRALCO), a najlepszym 
bramkarzem – Michał Hajdasz (COMPUTEC).
Mam nadzieję, że kolejne edycje również dojdą do skutku. Bo 
mam tutaj potwierdzenie burmistrza, że będziemy dalej to ro-
bić, dyrektora OSiR, no i też oczywiście jako reprezentant LZPN 
i PZPN też to potwierdzam – tak wypowiadał się Robert Skowron, 
prezes Lubuskiego Związku Piłki Nożnej. Możemy więc liczyć na 
to, że także w przyszłym roku Krosno Odrzańskie będzie gościć 
mistrzów lubuskich lig futsalowych, którzy powalczą o miano 
najlepszego z najlepszych.
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Polski Czerwony Krzyż obchodził stulecie działalności.

Wiosna w Parku Tysiąclecia. Zrewitalizowany obszar nabiera kolorów.Wstęp do lasu jest już dozwolony. Afrykański Pomór Świń  jednak 
nie zniknął.

To była zabawa! Studniówka jest miłym wspomnieniem, przed  
absolwentami egzamin dojrzałości.

xxx
Antoni Plichta uhonorowany za zajęcie I miejsca w Plebiscycie 
Lubuskiego Zrzeszenia LZS w kategorii Sportowiec Roku 2019 oraz 
puchar za III miejsce w Polsce w tej samej kategorii.

W dobie koronawirusa Msza Święta transmitowana jest przez 
Internet (profil FB Parafii pw. św. Jadwigi Śląskiej) oraz w telewizji 
Krośnieńskie Wydarzenia.

Proces doposażania szkół trwa. Nowa sala komputerowa w Szkole Podstawowej nr 3 jest jedną z najnowocześniejszych w Gminie.




