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 rodzy Uczniowie, Szanowni Pedagodzy i Rodzice,

koniec czerwca nierozerwalnie wiąże się z początkiem okresu, który na zawsze pozostaje 
w naszych wspomnieniach. Wakacje to niewątpliwie najprzyjemniejszy czas w roku. My, 
dorośli wiele byśmy dali, by móc wrócić do etapu, w którym teraz jesteście. Szkoła kojarzy 
nam się nie tylko z przyswajaniem podstaw edukacji, ale także, a może przede wszystkim 
z miejscem kształtowania się wielkich przyjaźni, przeżywania wzruszeń oraz osiągania 
pierwszych sukcesów. 

Wbrew pozorom, lipiec i sierpień to także nauka. Nauka życia. Jesteście, Drodzy Ucznio-
wie, w wieku, który każdego dnia przynosi coś nowego. Powinniście czerpać z tych do-
świadczeń pełnymi garściami. Wiem, że zaprocentują one w przyszłości. Jesteście bowiem 
najwartościowszym skarbem naszej Gminy. Stanowicie jej przyszłość, już niedługo to Wy 
będziecie kształtować nasz samorząd i Polskę.

Ostatnie półtora roku było jednak inne, niż to, które znamy. Czas pandemii stał się egza-
minem, który niestety przeszli także najmłodsi Mieszkańcy naszej Gminy. Mam nadzieję, 
że nie zawiedliśmy Waszego zaufania, a podejmowane kroki zapewniły Wam poczucie 
bezpieczeństwa. 

Chylę czoła przed Waszymi Nauczycielami i Rodzicami, którzy w trudnym czasie zdalne-
go nauczania robili wszystko, aby wprowadzone ograniczenia jak najmniej odbiły się na 
jakości procesu edukacyjnego. Mam nadzieję, że po wakacjach wrócicie wszyscy do ławek 
szkolnych i kolejny rok przygody dydaktycznej realizowany będzie w tradycyjny sposób. 
Teraz jednak najważniejsze są rozpoczynające się wakacje. Życzę, by były pełne radości, 
ale i rozwagi. 

Bądźcie bezpieczni i bawcie się dobrze, udanych wakacji 2021,

Wasz Burmistrz, 
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Szanowni Państwo,
gratulując Pani Kazimierze Potockiej honorowego obywatelstwa nie mam wątpliwości, że jest to 
tytuł, który oddaje wieloletnie zaangażowanie w życie samorządu, pomoc mieszkańcom, dzielenie 
się doświadczeniem. Sam mam przyjemność już od ponad dekady współpracować z Panią Kazi-
mierą Potocką, często opierając się na Jej wiedzy. Tym bardziej miło mi złożyć wyrazy szacunku 
i uznania od całej redakcji MOST-u. 
Wakacyjny numer kwartalnika nadal pozostaje w cieniu pandemii. Koronawirus jest w odwrocie, 
jednak mając w pamięci jesień 2020 roku, nadal zachęcamy do szczepień. Masowe punkty zorgani-
zowane przez Zachodnie Centrum Medyczne oraz Starostwo Powiatowe dają możliwość przyję-
cia szczepionki.
W tym wydaniu poddajemy też pod dyskusję kwestię bezpieczeństwa na drogach. Wydarzenia 
ostatnich tygodni, które opisujemy szczegółowo, pokazują, że piraci drogowi czują się bezkarni. 
Pojawia się pytanie, czy Straż Miejska nie powinna ponownie mieć uprawnień do karania man-
datami, przekraczających prędkość. Słyszę już zarzuty sprzed kilku lat – że jest to napełnianie 
pieniędzmi budżetu samorządu. Odpowiadam – wystarczy jeździć zgodnie z prawem, a do kasy 
gminnej nie wpłynie ani złotówka. 
Sporo miejsca poświęcamy wydarzeniom sportowym i jest to wyraźny sygnał, że wracamy do 
„normalności”. Jesteśmy jej spragnieni. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, przez całe 
wakacje, w piątki i soboty będziemy spotykać się na promenadzie, by porozmawiać, pośpiewać, 
spotkać się ze znajomymi. Życząc słonecznego lata zapraszam do lektury.    
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Odpowiednia osoba  
na odpowiednim miejscu 

Radni Rady Miejskiej nie mieli wątpliwości i jednogłośnie 
podjęli stosowną uchwałę. To była pierwsza sesja Rady 
Miejskiej w Krośnie Odrzańskim przeprowadzona 

w formule stacjonarnej od 27 lutego 2020 roku. Formalnościom 
stało się zadość, gdy burmistrz Marek Cebula odczytał treść 
uchwały: „Rada Miejska w Krośnie Odrzańskim uchwałą NR 
XXXIII/280/21 z dnia 27 maja 2021 roku, nadaje pani Kazimierze 
Potockiej tytuł honorowego obywatela miasta Krosna Odrzańskiego 
za działania przynoszące gminie zaszczyt i przyczyniające się do 
rozsławienia dobrego imienia Krosna Odrzańskiego oraz za wyjątkowe 
zasługi dla Krosna Odrzańskiego w dziedzinach oświaty i nauki oraz 
spraw społecznych”. 
Kazimiera Potocka od 1990 roku sprawuje funkcję Radnej 
Rady Miejskiej. Teraz jest jej Wiceprzewodniczącą. Od czasu 
wolnych wyborów współpracuje już z trzecim burmistrzem 
Krosna Odrzańskiego. To zaangażowany samorządowiec. 
Czynnie uczestniczyła w tworzeniu podwalin samorządu 
terytorialnego na ziemi krośnieńskiej. Cały czas aktywnie działa 
dla mieszkańców. Od wielu lat związana jest m.in. z oświatą. 
Pracę na stanowisku pedagoga w Krośnie Odrzańskim 
rozpoczęła w 1972 roku w Powiatowej Poradni Wychowawczo-
Zawodowej, przez 17 lat będąc dyrektorem tej placówki. 
W 2003 roku była m.in. ekspertem Ministerstwa Edukacji 

Narodowej, a w 2004 roku, po 32 latach pracy zawodowej 
przeszła na emeryturę. Dzieci i młodzież – to właśnie im 
poświęcała wiele swojego czasu. Od ponad 30 lat jest prezesem 
Zarządu Miejsko - Gminnego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci 
w Krośnie Odrzańskim, z którym zorganizowała wielu turnusów 
wędrownych dla dzieci i młodzieży. Jest również członkiem 
krośnieńskiego koła Towarzystwa Walki z Kalectwem, a także 
Towarzystwa Miłośników Ziemi Krośnieńskiej. 
Podczas uroczystej sesji zarówno Burmistrz, Marek Cebula 
jak i Starosta Krośnieński, Grzegorz Garczyński wspominali 
czasy, kiedy po raz pierwszy obejmowali mandaty radnych 
Rady Miejskiej. 

Kazimiera 
Potocka
Radna 

w kadencjach:

1990 - 1994 Przewodnicząca od 14.09.1990 r.

1994-1998 Przewodnicząca

1998-2002

2002-2006

2010-2014

2014-2018

2018-2023 Wiceprzewodnicząca
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Kto nas w tej radzie powitał? Samorządowiec z krwi i kości, 
Pani Kazimiera Potocka – mówił burmistrz Cebula. Pani nam 
pokazała jak być skutecznym samorządowcem, który cieszy 
się zaufaniem społecznym – zaznaczał włodarz. 
Wiedzieliśmy że chcemy zmieniać miasto, zmieniać gminę, 
potrzebowaliśmy wzorców i Pani je nam pokazała – wspominał 
Starosta Garczyński. Początek naszej działalności w samorządzie 
to był czas uczenia się i przyglądania się osobom, które w tym 
samorządzie pracowały od lat. Była to niesamowita przyjemność. 
Cieszę się, ze mogliśmy i nadal możemy tę gminę zmieniać 

razem – tymi słowami obecny Starosta Krośnieński podziękował 
i pogratulował Kazimierze Potockiej honorowego obywatelstwa. 
Nigdy bym nie pomyślał, że będę mógł mieć po swojej prawicy 
taka kobietę, z taką wiedzą i z takim wsparciem – to słowa 
Tomasza Rogowskiego, Przewodniczącego Rady Miejskiej 
w Krośnie Odrzańskim, które skierował do Kazimiery 
Potockiej, jednocześnie dziękując za lata współpracy i gratulując 
otrzymanego tytułu. Sama nagrodzona, podczas sesji nie 
ukrywała wzruszenia. Przez cała pracę zawodową i społeczną 
robiłam to, co do mnie należało, nie licząc na żadne wyróżnienia 
czy zaszczyty – powiedziała ze skromnością Kazimiera Potocka, 
dodając, że wśród mieszkańców miasta i gminy, jest wiele osób 
godniejszych do otrzymania tego tytułu. Cały ten zaszczyt 
odbieram jako zobowiązanie do jeszcze większego wysiłku 
i troski o dobro naszej wspólnej małej ojczyzny – podsumowała. 
Wśród gości obecnych podczas sesji znaleźli się między innymi 
najbliżsi Pani Kazimiery, czy inny Honorowy Obywatel Miasta 
– Pan Jerzy Szymczak. Jak zauważyła Kazimiera Potocka, 
najdziwniejsze w tym wszystkim jest to, że pomysł ustanowienia 
honorowego obywatelstwa to była moja inicjatywa z drugiej 
kadencji rady miejskiej. Nie spodziewałam się, że kiedyś sama 
dostąpię tego zaszczytu, mówiła wzruszona.

ZNANA, LUBIANA, A PRZEDE WSZYSTKIM 
ZASŁUŻONA DLA GMINY.

 KAZIMIERA POTOCKA ZOSTAŁA HONOROWĄ 
OBYWATELKĄ KROSNA ODRZAŃSKIEGO. 

JEST TRZECIĄ KOBIETĄ W HISTORII, KTÓRA 
ODEBRAŁA TEN ZASZCZYTNY TYTUŁ.  
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RADNI PRZECIW 
budowie biogazowni

Od kilku miesięcy mieszkańcy Gost-
chorza protestują przeciw planowa-
nej budowie biogazowni na terenie 
przyległym do wioski. Ich zdaniem 
powstanie tego typu inwestycji po-
zbawi miejscowość zarówno walorów 
estetycznych, jak turystycznych. To 
atrakcyjne tereny, cisza, spokój, jest 
winnica, dolina Odry i niezwykłe 
akcenty przyrodnicze – właśnie za 
ich pomocą Gostchorze stara się 
przyciągnąć do siebie turystów. 
Mieszkańcy są zgodni – nie chcą 
u siebie biogazowni.
Radni miejscy wsparli społeczność 
Gostchorza głosując przeciw bu-
dowie biogazowni w Gostchorzu. 
Planowana inwestycja jest sprawą 
o istotnym znaczeniu dla wspólnoty, 
a przede wszystkim budzi powszech-
ne obawy i rodzi stanowczy sprzeciw 
mieszkańców nie tylko Gostchorza, 
ale też okolicznych miejscowości. 

Jako ich reprezentanci stoimy za 
nimi murem – podkreśla radny Bar-
tosz Zaborowicz. 
Mieszkańcy obawiają się zwiększonej 
emisji nieprzyjemnych zapachów, ha-
łasu na skutek pracy maszyn i urzą-
dzeń oraz zanieczyszczeń gazowych 
i pyłowych do atmosfery. Ewentualna 

budowa inwestycji, w konsekwencji 
spowoduje spadek wartości terenów. 
Zdaniem mieszkańców, budowa 
biogazowni zniszczyłaby wszystko, 
to na co Gostchorze pracowało od 
lat. Mieszkańcy swojego zdania nie 
zmieniają, a w tej walce wspierają ich 

RADA MIEJSKA PRZECIW PLANOWANEJ BUDOWIE BIOGAZOWNI  
W GOSTCHORZU. MIESZKAŃCY NIE PODDAJĄ SIĘ I NADAL WALCZĄ.  

ORGANIZUJĄ KOLEJNE SPOTKANIA, POWIESILI BANERY, OKLEILI SAMOCHODY. 
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politycy, a także wiele lokalnych grup 
i stowarzyszeń. 
Mimo tego, że Regionalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska w Gorzowie 
Wlkp. wydała pozytywną opinię, 
mieszkańcy nie poddają się. W osta-
teczności biorą pod uwagę pójście 
do sądu. Jednym z pomysłów jest też 
stworzenie kontrraportu oddziały-
wania biogazowni na środowisko. 
Liderzy ruchu mają bowiem wątpli-

wości do dokumentu przedstawione-
go przez inwestora. Obecnie toczą się 
sprawy formalne związane z dopusz-
czeniem stron do postępowania. 
Budowa obiektów lub urządzeń zwią-
zanych z wykorzystywaniem biomasy 
lub biogazu wymaga wydania decyzji 
o uwarunkowaniach środowisko-
wych. Tak samo jest w przypadku 
tworzenia biogazowni. Decyzję 
środowiskową wydaje na wniosek 

przedsiębiorcy wójt, burmistrz lub 
prezydent miasta właściwy ze wzglę-
du na położenie inwestycji.
Sprawdziliśmy w Krajowym Reje-
strze Sądowym. Spółka o nazwie 
Biogazownia Gostchorze posiada nr 
KRS 0000476276, jej kapitał zakłado-
wy to 5 tys. zł. Prezesem Biogazownia 
Gostchorze sp. z o.o. (adres to ul. 
Chopina 19a, Zielona Góra) jest Jaro-
sław Owsianny. 

Powiat krośnieński zamieszkuje 44 tysiące dorosłych  
(18 lat i więcej) mieszkańców. Pierwszą dawką zaszcze-
pionych jest już 23 tysiące osób. Natomiast dwie przyjęło 
15 tysięcy. Obecnie w powiecie znajduje się 15 punk-
tów szczepień, w tym dwa punkty masowe, w których 
to szczepi się najwięcej osób. Funkcjonują one w Hali 
Sportowo-Widowiskowej Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Krośnie Odrzań skim oraz w Europejskim Centrum 
Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego w Gubinie.  
Na prośbę Starostwa, Burmistrz Marek Cebula bez wa-
hania udostępnił halę, wiedząc, że szczepienia to priory-
tet. Hala w górnej części miasta oferowała więcej niż ta 
należąca do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych.  Przede 
wszystkim dobry dojazd i dużo większe zaplecze parkin-
gowe. Poza tym, hala ZSP była miejscem matur.
Celem stawianym przez Starostę Grzegorza 
Garczyńskiego było zaszczepienie, przynajmniej jedną 

dawką, wszystkich chętnych mieszkańców powiatu kro-
śnieńskiego do wakacji. Został on zrealizowany – teraz 
każda gotowa osoba może bez problemów zapisać się 
i mieć za sobą pierwszy zastrzyk. W ubiegłym tygodniu 
oba punkty dysponowały ponad tysiąc czterystoma 
dawkami szczepionki Pfizer. Szpital zaczął już szcze-
pić młodzież.
Pierwsze dni był rekordowe. W ciągu 2 dni zaszczepiono 
ponad 1100 osób – w Krośnie Odrzańskim i Gubinie. 
W kolejnych dniach średnia nieco spadła, ale liczby poka-
zywały, że mieszkańcy chcą się szczepić. Już teraz zastrzyk 
mogą dostać również dzieci od 12 roku życia.
W samej Gminie Krosno Odrzańskie liczba pacjentów 
zaszczepionych przynajmniej jedną dawką wynosi 7 908. 
Natomiast pacjenci w pełni zaszczepieni to liczba 5 341. 
Procent pacjentów zaszczepionych pełną dawką w gminie 
wynosi więc 30%  (dane na dzień 21.06.2021).

SZCZEPIENIA
trwają

Połowa mieszkańców powiatu jest już zaszczepiona – przynaj-
mniej pierwszą dawką. Masowe punkty szczepień uruchomio-
ne na początku maja przyniosły oczekiwany skutek. 

Rejestracja na 
szczepienia przeciw 

Covid-19 odbywa się pod 
numerem tel. 516 453 849 

od pon. do pt. 
w godz. od 8:00 do 14:00. 
Punkty szczepień zloka-
lizowane są w Krośnie 
Odrzańskim i Gubinie.

Testy PCR na obecność 
wirusa SARS-CoV-2
 Krosno Odrzańskie:

codziennie  
od 12:00 do 14:00

 Gubin:
codziennie  

od 8:00 do 10:00

Testy kasetkowe 
(szybkie testy)

 Krosno Odrzańskie:
codziennie 

od 12:00 do 14:00
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Trzy dni z kuchnią całego świata. Ameryka, Azja, Europa i Polska w jed-
nym miejscu, czyli Krośnieński Festiwal Smaków Świata. 

SMAKI ŚWIATA
w Krośnie Odrzańskim

Festiwal Smaków
 Świata

Czasami trzeba było wystać swoje 
w kolejkach, ale było warto, bo 
food truck’owa oferta była niezwy-
kle zróżnicowana. Cała impreza 
rozpoczęła się w piątek o godzinie 
16, a zakończyła w niedzielę wie-
czorem. Ani opady deszczu, które 
pojawiły się w sobotnie popołudnie, 
ani słońce, które w niedziele zalało 
Plac Unii Europejskiej nikomu 
nie przeszkodziły. Niezależnie od 
pogody, było co zjeść. Do Krosna 
przyjechała elita food trucków. Nie 
zabrakło polskich zapiekanek czy 
burgerów, ale pojawiły się także 

kulinaria z innych kontynentów. 
Do tego sporo bliższej nam kuchni 
europejskiej. Różnorodność – to 
określenie najbardziej pasowało do 
Krośnieńskiego Festiwalu Sma-
ków Świata.
Karol Szczepaniak organizator 
imprezy zauważa, że po pandemii 
wiele osób potrzebuje wyjść i po 
prostu porozmawiać. Wiele miesię-
cy częściowej nawet izolacji dało 
nam wszystkim „w kość”– dodaje 
organizator, przy okazji dzięku-
jąc władzom samorządowym, że 
zdecydowali się ponownie zapro-

sić kulinarny festiwal do Krosna 
Odrzańskiego. Był on udany. 
Weekend z food truck’ami stał się 
okazją na połączenie przyjemnego 
z pożytecznym. W oczekiwaniu 
na zamówione burgery lub inne 
smakołyki, można było odwiedzić 
Mobilny Punkt Spisowy, gdzie  
każdy, kto jeszcze nie wziął udziału 
w spisie, mógł tego dokonać pod 
fachowym okiem pracowników 
Urzędu Statystycznego w Zielo-
nej Górze.
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Milionowe 
inwestycje 
na drogach

Trwają prace przy przebudowie drogi na odcinku Krosno 
Odrzańskie – Retno. Obecnie remontowany jest kolejny 
odcinek na wysokości Strumienna. Łączna długość przebu-
dowywanej drogi wyniesie 6,5 km. O tym, że takie inwestycje 
są niezwykle kosztowne, wiadomo nie od dziś. Kilometr 
drogi kosztuje około miliona złotych. 
Powiat Krośnieński, do którego należy droga 1145F, na re-
alizację zadania otrzymał dofinansowanie z Funduszu Dróg 
Samorządowych w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych. 
Umowa z wykonawcą opiewa na kwotę blisko 4 miliony 
złotych. Gmina Krosno Odrzańskie także wsparła zadanie 
kwotą miliona złotych.
Remontu doczeka się także kolejny odcinek drogi woje-
wódzkiej nr 276. To odcinek pomiędzy firmą Rilling Kro-

sno-Metal Sp. z o.o., a miejscowością Gostchorze. Wartość 
zadania wynosi milion złotych i jest w całości finansowane 
z budżetu własnego Województwa Lubuskiego. Termin reali-
zacji inwestycji – 120 dni od dnia zawarcia umowy. Długość 
odcinka to niespełna kilometr. Przebudowa drogi wpłynie 
na poprawę płynności ruchu, spowoduje też przywrócenie 
nośności jezdni zniszczonej przez tiry. Zakres inwestycji 
obejmuje m.in.: wykonanie nowej konstrukcji oraz prze-
budowę nawierzchni drogi, remont zjazdów, przebudowę 
poboczy czy wykonanie oznakowania poziomego. Utrud-
nienia na drodze mogą występować do początku sierpnia. 
Kończą się za to problemy na drodze wjazdowej do Krosna 
Odrzańskiego od strony Połupina. Tam także drogowcy 
naprawiali nawierzchnię jednego z mostów. 
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W zeszłym roku sytuacja pandemiczna nie pozwoliła 
na huczne obchody święta i jubileuszu Dnia Samorządu 
Terytorialnego. W tym roku, z ograniczeniami, ale 
udało się przeprowadzić uroczystość, podczas której 
pracownicy samorządu otrzymali medale za 30, 20 
lub 10 lat pracy. 
Dzień Samorządu Terytorialnego, to polskie święto, 
uchwalone przez Sejm RP w 2000 roku, upamiętniające 
pierwsze wybory samorządowe. Święto i jubileusz 
samorządu gminnego to okazja, aby wyróżnić oraz 
podziękować za bardzo dobrą i długoletnią pracę 
osobom, które swoje życie zawodowe związały właśnie 
z administracją samorządową. Medal Złoty trafia 
do osób z najdłuższym stażem, bo za 30 lat pracy. 
Srebrny medal przewidziany jest dla tych, którzy 
przepracowali 20 lat. Dla pracowników z 10-letnim 
stażem przewidziany jest Medal Brązowy.

Złoty Medal za długoletnią służbę otrzymali:
Mirosław Kossowski, Bogdan Matuszewski, Dariusz 
Murawski, Waldemar Pelec, Dariusz Sawicki
Srebrny Medal za długoletnią służbę otrzymali:
Ilona Ogiba, Renata Piwowarczyk, Ryszard Słupski
Brązowy Medal za długoletnią służbę otrzymali:
Agnieszka Augustyniak, Katarzyna Fligier, Marzena 
Grabowska, Agnieszka Haręża, Agnieszka Kaczoruk, 
Anna Kudełka, Agnieszka Łukasiewicz, Anna 
Mikołajczyk, Adam Sobolewski, Anna Staniszewska, 
Agnieszka Szurgot, Grzegorz Szurgot, Weronika 
Waszkiewicz
W przypadku OSIR-u Złote Medale otrzymali: 
Kamilla Łabuć, Krystyna Przezdzięk, Tadeusz 
Przezdzięk 
Srebrne Medale:
Krzysztof Kamiński, Renata Magdziak, Małgorzata 

Staszak, Dorota Wyrzykowska 
Brązowy Medal: Agnieszka Uderjan.

Dzień Samorządu Terytorialnego to także 
czas na wręczenie awansów. W tym roku 
Burmistrz Marek Cebula awansował 
dwie osoby. Awans na stanowisko 
Inspektora uzyskały Anna Bohatkiewicz 
i Lidia Rauba.

Jubileusz i medale za długoletnią pracę
Dzień Samorządu Terytorialnego był doskonałą okazją na 
wyróżnienie oraz podziękowania za długoletnią pracę na rzecz 
samorządu. Medale otrzymało 21 pracowników Urzędu Miasta 
w Krośnie Odrzańskim. W czerwcu uhonorowani zostali także 
pracownicy Ośrodka Sportu i Rekreacji.  
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16 maja 1991 roku, do służby na granicach Polski przystąpili 
funkcjonariusze nowej, powołanej nieco ponad pół 
roku wcześniej formacji, czyli Straży Granicznej. To już 
trzydzieści lat, od kiedy mundurowi pilnują bezpieczeństwa 
granic Rzeczypospolitej Polskiej. Straż Graniczna – w tym 
między innymi Nadodrzański Oddział 
z siedzibą w Krośnie Odrzańskim – 
ochrania w sumie ponad 3,5 tysiąca 
kilometrów polskiej granicy, kontrolując 
ruch na 69 przejściach granicznych 
i pełniąc służbę w 96 placówkach.
Jeszcze w maju, w Belwederze, podczas 
ogólnopolskich obchodów święta, 
Prezydent RP Andrzej Duda awansował 
na stopień generała brygady SG płk. SG 
Tomasza Michalskiego - Komendanta 
NoOSG. Nowy gen. bryg. nie ukrywał 
wzruszenia. Podkreślał jednocześnie, że 
nie osiągnąłby tego wielkiego wyróżnienia, 

gdyby nie praca całego oddziału i wszystkich 
współpracowników. 
Generał brygady SG Tomasz Michalski 
od 24 lat związany jest z oddziałem 
w Krośnie Odrzańskim. Służbę w Straży 
Granicznej zaczął w roku 1997, a od 17 
grudnia 2019 roku jest komendantem 
Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej. 
W trakcie swojej długoletniej służby był 
wielokrotnie odznaczany.
Podczas obchodów nastąpiło uroczyste 
odsłonięcie pamiątkowej tablicy z okazji 
30-lecia Straży Granicznej. W NoOSG 
pięciu funkcjonariuszy zostało odznaczonych 
Medalami za Długoletnią Służbę. Siedmiu 

funkcjonariuszy otrzymało Złote, Srebrne i Brązowe Medale 
Za Zasługi dla Straży Granicznej. Z okazji święta 110 
funkcjonariuszy zostało mianowanych na wyższe stopnie 
służbowe, a ponadto akty mianowania na pierwszy stopień 
oficerski otrzymało 9 absolwentów kursu oficerskiego.

W tym roku Straż Graniczna obchodzi jubileusz 30-lecia swojego 
istnienia. Natomiast Komendant Nadodrzańskiego Oddziału 
Straży Granicznej Tomasz Michalski odebrał nominację na stopień 
generała brygady SG.

Straży Granicznej
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Piraci drogowi bezkarni?  
Wraca dyskusja o fotoradarach Straży Miejskiej

Takie sytuacje mrożą krew w ży-
łach! Szczególnie, że od 1 czerwca 
zmianie uległy przepisy drogowe. 
Kierowca musi zatrzymać się i ustą-
pić pierwszeństwa pieszemu, który 
zbliża się do przejścia dla pieszych. 
Okazuje się jednak, że nie wszyscy 
kierujący zwracają na to uwagę. 
Ostatnio na ul. Poznańskiej do-
szło do wyjątkowo niebezpiecznej 
sytuacji. Przez przejście dla pie-
szych przechodził opiekun z małym 
chłopczykiem. Gdyby nie szybka 
reakcja mężczyzny, samochód prze-
jechałby dziecko, nawet nie zwal-
niając przed przejściem. 
Od tragedii na pasach dzieliły za-
ledwie milimetry. Tylko niezwykła 
czujność i refleks sprawiły, że tym 
razem do nieszczęścia nie doszło. 
Całe zdarzenie z udziałem pirata 
drogowego nagrały kamery miej-
skiego monitoringu. 

Trzeba zaznaczyć, że Krosno 
Odrzańskie ma system wielu wyso-
kiej jakości kamer – 39 urządzeń, co 
oznacza 1 kamerę na 294 mieszkań-
ców. Przykładowo – Zielona Góra 
ma 115 kamer – 1 kamerę na 1200 
mieszkańców. 
Nagranie z monitoringu już zostało 
przekazane policji, która prowadzi 
czynności w tej sprawie. W zależ-
ności od kwalifikacji czynu – kie-
rowcy grozi surowa kara, łącznie 
z pozbawieniem wolności. 

O tym jak kilka sekund może 
zdecydować o życiu lub śmierci, 
można było przekonać się pod 
koniec kwietnia. Niestety w spo-
sób tragiczny. Do wypadku do-
szło na ulicy Piastów w Krośnie 
Odrzańskim. 39-letni mieszkaniec 
Krosna Odrzańskiego, ojciec trójki 
dzieci umieszczał w swoim samo-
chodzie dwójkę z nich. Do dramatu 

doszło w momencie, kiedy poszedł 
po trzecie dziecko. Jadący ulicą 
Piastów samochód marki Dodge 
uderzył w zaparkowanego Nissana, 
a ten przygniótł mieszkańca Kro-
sna Odrzańskiego. Bardzo szybko 
na miejscu pojawiły się służby, ale 
po blisko 40 minutowej reanimacji 
nie udało się uratować ojca trójki 
dzieci. 
Wydarzenia te wywołują dyskusję 
dotyczącą zabranych uprawnień 
Straży Miejskiej. Chodzi o pomiar 
prędkości fotoradarem. Agnieszka 
Pawłow, Komendant Straży Miej-
skiej w Krośnie Odrzańskim przy-
znaje, że ustawiona kamera działała 
prewencyjnie, a sami mieszkańcy 
dzwonili i prosili o pomiar na ich 
ulicy. To skutecznie studziło zapał 
piratów drogowych. Pięć lat temu 
te uprawnienia zostały strażnikom 
odebrane. 

Śmierć na ulicy Piastów w Krośnie Odrzańskim, o krok od 
tragedii na ulicy Poznańskiej. Wydarzenia ostatnich tygodni 

powodują, że wraca dyskusja dotyczaca słuszności odebranych 
Straży Miejskiej uprawnień do pomiaru prędkości. 
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Uprawnienia straży miejskiej do kontroli ruchu drogowego:

Strażnicy miejscy mogą:

• niestosowanie się do zakazu ruchu w obu kierunkach, określonego odpowiednim znakiem drogowym,
• naruszenie przepisów o zatrzymaniu lub postoju pojazdów.

• zatrzymać pojazd,
• sprawdzić dokumenty wymagane w związku z prowadzeniem pojazdu,
• wydawać polecenia kontrolowanemu kierowcy,
• sprawdzić czy właściciel pojazdu zawiadomił o nabyciu lub zbyciu auta,
• żądać od właściciela lub posiadacza pojazdu wskazania komu powierzył pojazd 

do kierowania lub używania w oznaczonym czasie,
• karać mandatem karnym za złe parkowanie oraz w przypadku niestosowania się  

do zakazu ruchu w obydwu kierunkach,
• zlecać montaż blokady na koła, ewentualnie odholowania pojazdu.

Sytuacja w służbie zdrowia jest zła, a dodatkowe 
problemy pogłębiają kryzys. Taki dotknął oddział 
wewnętrzny szpitala w Krośnie Odrzańskim. Podczas 
jednego z nocnych dyżurów, wezwana na miejsce 
policja przebadała dyżurującego lekarza na obecność 
alkoholu. Wynik był pozytywny, prowadzone jest 
w tej sprawie postępowanie. 
Niezależnie od niego, władze szpitala powzięły kroki, 
które po pierwsze - mają utrzymać pracę oddziału, 
a po drugie - znaleźć nowego ordynatora. A to może 
nie być łatwe. 
Przypomnijmy, że uruchomienie „wewnętrznego” 
nastąpiło po dwóch latach od utworzenia spółki 
ZCM. Powodem był m.in. brak lekarzy. 
Jolanta Siwicka, prezes ZCM podkreśla, że w służbie 
zdrowia, którą nękają problemy, każda decyzja 
poprzedzona jest analizami. Ważne jest zarówno 
utrzymanie pracy oddziału, na którym są pacjenci, 
jak i troska o to, by pracowali na nim specjaliści. 
Trudności w ich znalezieniu powodują, że utrata 
ordynatora jest równoznaczna z zamknięciem oddziału 

wewnętrznego, a ponowne uruchomienie będzie 
niezwykle trudne. 
Druga kwestia to fakt, że lekarz został odsunięty od 
części dyżurów, szczególnie nocnych. Jest też w okresie 
wypowiedzenia i dodatkowo jest poddawany ciągłym 
kontrolom. W mediach społecznościowych pojawiły 
się głosy krytykujące ZCM, jednak trzeba wziąć pod 
uwagę powyższe fakty. 
Moim zadaniem, jako zarządzającej szpitalem jest 
nadzorowanie pracy tak, by do takiej sytuacji już nie 
doszło, ale jedocześnie, by oddział istniał – podkreśla 
prezes ZCM. 

Oddział wewnętrzny szpitala – co dalej?
Trwają poszukiwania nowego ordynatora

Czy oddział wewnętrzny szpitala w Krośnie Odrzańskim zostanie 
zamknięty? Problemy kadrowe mogą do tego doprowadzić. Sytuacja 
jest bardzo poważna. Po tym jak szef oddziału został przebadany 
przez policję na obecność alkoholu i wynik był pozytywny, 
Zachodnie Centrum Medyczne pilnie szuka nowego ordynatora. 
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Spełniamy marzenie, które od ponad roku było poza 
zasięgiem – nareszcie możemy wrócić do normalności 
i bez strachu spotkać się, porozmawiać, pobawić, 

pośpiewać razem – mówi organizator krośnieńskich eventów, 
dyrektor Centrum Artystyczno-Kulturalnego Zamek w Krośnie 
Odrzańskim, Tomasz Miechowicz. W górnej części Krosna 
Odrzańskiego, przy odnowionym Parku Tysiąclecia będą 
się odbywać widowiska muzyczne przygotowane w różnych 
klimatach – bliskich wszystkim spragnionym przyjemnej 
zabawy. 

BĘDZIE TO OSIEMNAŚCIE SPOTKAŃ, CZYLI 
OSIEMNAŚCIE KONCERTÓW W PRZEPIĘKNEJ 
SCENERII DOLINY ODRY I PARKOWEJ PROMENADY. 

Któż nie zaśpiewa „Mój sokole chmurnooki, pytaj o mnie 
gór wysokich”, czy nie zanuci znanej piosenki filmowej. 
Zaplanowano też spotkania w klimacie lat 80-tych i 90-tych. 
Poza tym, jak na Krosno Odrzańskie przystało, będzie piosenka 
żołnierska, ale także poetycka i rockowa. Niespodzianką jest 
także koncert dwóch dyrektorów, z dwóch lubuskich Domów 
Kultury utrzymany w atmosferze ballad rockowych. Burmistrz 
miasta, Marek Cebula zachęca by wykorzystać miejsce, zabrać 
ze sobą całe rodziny, koce, leżaki i w weekendowe wieczory 
po prostu dobrze się bawić. 

To jednak nie wszystko, bo „Promenada 2021” to również 
imprezy dla dzieci i rodziców w trakcie tygodnia. Kreatywnie, 
interesująco zapowiada się program przygotowany na 
poniedziałki, wtorki, środy i czwartki. W godzinach od 
10.00 do 14.00, także na promenadzie, przy Parku Tysiąclecia 
rodzice będą mogli pokazać dzieciom jak grało się w kapsle, 
czy „w gumę”. Gry zręcznościowe, malowanie na stretchu, 
szachy i wiele innych atrakcji zapewni w czasie wakacji fajną 
zabawę dla kilku pokoleń. Tomasz Miechowicz zachęca „drodzy 
rodzice, dziadkowie, przypomnijcie sobie i pokażcie pociechom 
jakie gry dominowały za naszych czasów”. Mało tego, w każdą 
środę pojawi się akcent WOŚP. Jako, że w przyszłym roku jest 
jubileuszowy, 30. Finał, już teraz Krosno Odrzańskie zaczyna 
przygotowania do niego. „Wośpowe warsztaty” będą polegać na 
tym, że pod okiem instruktorów uczestnicy wykonają gadżety, 
które później trafią na loterię. Dyrektor CAK Zamek podaje 
przykład – robimy torbę, bransoletkę itp. jedną dla siebie, 
a drugą na WOŚP. 

Podsumowując – co piątek i sobotę, począwszy od 2 lipca 
bawimy się przy muzyce. Początek o 19.00, natomiast od 
poniedziałku do czwartku, od 5 lipca, w godzinach 10.00-14.00 
świętujemy wakacje kreatywnie. Miejsce – Krosno Odrzańskie, 
promenada przy Parku Tysiąclecia. 

Wakacyjne piątki i soboty na krośnieńskiej promenadzie to 
propozycja na dobrą zabawę przy muzyce, która porwie do 
śpiewania, a może i tańczenia. Po raz pierwszy w Krośnie 
Odrzańskim przedstawiono propozycje na cykliczne imprezy, 
które będą okazją do spotkań, których nie mieliśmy od ponad 
roku. 

Promenada 2021. 
Wracamy 
do normalności
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Bezpieczny turysta!
44 kilometry szlaków w Krośnie Odrzańskim i okolicach odnowionych. 

Przeprowadzona inwentaryzacja 
pokazała, że wiele starych znaków 
uległo znacznemu zniszczeniu lub 
zmieniły się formy własności, przez 
co niektóre fragmenty dotychcza-
sowych tras stały się niedostępne. 
Oddział Wojskowy PTTK wraz ze 
znakarzami z Oddziału Zielonogór-
skiego PTTK Beatą Musiałowską 
i Jarosławem Wnorowskim wzięli 
sprawę w swoje ręce (i pędzle) – 
malują nowe oznakowanie. 

W pierwszej kolejności odnowiono szlaki piesze nizinne 
w okolicach jeziora Glibiel (Łochowickiego), Strugi 

i jeziora Cichego (Mała Niemka). Prowadzą tam szlaki; nie-
bieski „Bytnickich Lasów” oraz czerwony „Puszczy Rzepiń-
skiej”, jednakże przebiegały one w dużej odległości od siebie 
i spotykały się ze sobą tylko w jednym miejscu. Dlatego też 
powstała nowatorska koncepcja dodatkowego połączenia obu 
szlaków nowymi łącznikami koloru czarnego. To zupełnie 
inne podejście do projektowania szlaków turystycznych 
w przestrzeni podmiejskiej. Szlaki te mają w zamyśle mieć 
maksimum kilkanaście kilometrów i umożliwiać powrót do 
miejsca wyjścia.  Pierwszy ze szlaków łącznikowych zaczyna 

się po północnej stronie jeziora Glibiel, dokładnie po drugiej 
stronie plaży miejskiej w Łochowicach. Tam prowadzi przez 
kilkaset metrów razem z czerwonym, aby odejść od niego 
i dotrzeć do niebieskiego nad jeziorem Cichym. Stamtąd 
można z kolei przez Strugę dojść do skrzyżowania z czer-
wonym i wrócić nad jezioro Glibiel. Dzięki temu powstała 
Mała Pętla Krośnieńska. Przebieg szlaków można zobaczyć 
pod adresem strony www.mapa-turystyczna.pl dostępnej 
także jako aplikacja na urządzenia mobilne – podkreśla 
koordynator projektu, Danuta Cierpisz. Prosi jednocześnie, 
by nie zostawiać na szlakach śmieci np. butelek po napojach, 
papierków itp. lecz zabierać je ze sobą. Dbajmy o ekologię! 

02.07. piątek Barwy duszy: romanse cygańskie i dumki ukraińskie   
ARTUR WANIAN 06.08. piątek Covery pop 

ZESPÓŁ DRUGI PERON

03.07. sobota W weselnym klimacie 
ZESPÓŁ FEVER BAND 07.08. sobota Piosenki z filmów 

JADWIGA MACEWICZ i ALBERT BEZDZICZEK

09.07. piątek Piosenka poetycka 
ZESPÓŁ ZAPCHAJDZIURA 13.08. piątek Akustyczne ballady rockowe 

GUBIŃSKO – KŁODAWSKI DUET DYREKTORSKI

10.07. sobota Muzyczna podróż: od piosenek lwowskich po lata 60. i 70. 
KAPELA ZIELONOGÓRSKA 14.08. sobota Wieczór z piosenką wojskową

TOMASZ SZCZECHOWIAK i ALBERT BEZDZICZEK

16.07. piątek Dawna muzyka słowiańska - koncertowo i warsztatowo 
AGNIESZKA MICHAŁOWSKA 20.08. piątek Ptakom na drzewach… piosenka turystyczna i poetycka 

WALDEMAR CHYLIŃSKI

17.07. sobota Covery rockowe 
ZESPÓŁ DRUGI PERON 21.08. sobota Koncert rock`owy 

PROMIL  ROCK BAND

23.07. piątek Koncert Orkiestry Dętej ZASTAL 27.08. piątek Koncert blues`owy 
INSTANT  BLUES

24.07. sobota W rytmie przebojów 
ZESPÓŁ FEVER BAND 28.08. sobota Koncert zespołu PERFECTLY i konkurs  KARAOKE

30.07. piątek Piosenki z lat 50., 60., 70. i nie tylko 
BYĆ MOŻE DINOZAURY

31.07. sobota  Warszawski folklor 
KAPELA ROZRYWKOWA PRIMA SORT Z LUBSKA

Wszystkie wydarzenia 

odbywać się będą o godz. 19.00

Muzyka na promenadzie
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Od 23 czerwca rachmistrzowie 
rozpoczynają wywiady bezpośrednie.

Identyfikator - ma go każdy 
rachmistrz spisowy, 

co warto o nim wiedzieć?

Jeśli nie spisałeś się dotychczas przez
Internet lub tlefonicznie, do Twoich drzwi 
może zapukać rachmistrz spisowy.

Nie możesz odmówić mu udziału w spisie.

Rachmistrz spisowy posługuje się 
specjalnym identyfikatorem,
zawarte w nim informacje 
pomogą Ci sprawdzić 
jego tożsamość.
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Czarnowo. Szatnie  
z prawdziwego zdarzenia

To wiadomość, na którą 
czekaliśmy. Otrzymaliśmy 
z Urzędu Marszałkowskiego 

dotację, która pomoże nam wybu-
dować szatnię i obiekt sanitarny 
w miejscowości będącej przykładem 
wzorcowego rozwijania infrastruk-
tury sportowej i rekreacyjnej – mówi 
burmistrz Krosna Odrzańskiego, 
Marek Cebula. 
W krośnieńskim magistracie radość 
jest tym większa, że pod wnioskami 
Krosna do Rządowego Funduszu In-
westycji Lokalnych widnieje kwota  
0 zł. Niestety, z przykrością przyję-
liśmy informację od Wojewody Lu-
buskiego o zerowym dofinansowaniu 
w ostatnim rozdaniu, dlatego dotacja 
od Marszałka jest dla nas szczególnie 
ważna – słychać w urzędzie. 

Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego 
na infrastrukturę sportową wynosi 
75 tys. zł. Drugie tyle dokłada Urząd 
Miasta. W uzasadnieniu czyta-
my m.in. „Głównym problemem 
wielokrotnie podnoszonym przez 
lokalną społeczność jest brak za-
plecza szatniowo-sanitarnego przy 
boisku sportowym w Czarnowie, co 
w sposób znaczący utrudnia bieżące 
funkcjonowanie sportu i rekreacji na 
zadbanym obiekcie sportowym w tej 
miejscowości. Działacze miejscowe-
go klubu mają rokrocznie problem 
z uzyskaniem licencji na rozgrywanie 
meczów piłkarskich na obiekcie, ko-
rzystając z dopuszczeń warunkowych. 
Istnieje jednak realna groźba, że ko-
misja weryfikacyjna LZPN odmówi 
pozytywnej weryfikacji stadionu pod 

kątem zaplecza szatniowego i sani-
tarnego.”
Animatorami kultury na tere-
nach wiejskich są miejscowe kluby 
sportowe – mówi Marek Cebula. 
Społeczność Czarnowa jest bar-
dzo zintegrowana i określiłbym to 
sołectwo, jako wzór do naślado-
wania. Nie mam wątpliwości, że 
inwestycja w szatnie sportowe jest 
prawdziwym „strzałem w dziesiątkę”. 
Tym bardziej, że obiekt służy także 
Stowarzyszeniu „Czarnowiacy”, które 
organizuje tam różnego rodzaju for-
my wypoczynku i rywalizacji sporto-
wej dla mieszkańców wykorzystując 
boisko, siłownię zewnętrzną i pobli-
ski plac zabaw. 
Wszystkie prace powinny się zakoń-
czyć wraz z upływem wakacji. 

Program rozwoju Lubuskiej Bazy Sportowej pomaga 
mieszkańcom gminy Krosno Odrzańskie. Pieniądze 
z Urzędu Marszałkowskiego oraz budżetu Gminy 
umożliwią budowę zaplecza sportowego przy boisku 
w Czarnowie. Całość inwestycji opiewa na 150 tys. zł.
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KLUB SENIORA i bookcrossing 
w Starym Raduszcu

Życie społeczne w gminie powoli wraca do normalności. 
Z jednej strony, wspólnymi siłami, w świetlicy w Starym 
Raduszcu powstaje miejsce, gdzie co tydzień seniorzy będą 
mogli spędzić czas w dobrym towarzystwie. Pomysł sołtys 
Grażyny Myśliwiec ma zaktywizować starszych miesz-
kańców wsi, a jednym z nich ma być właśnie powstały tam 
klub seniora. Z drugiej strony, świetlica oferuje także coś 
dla pozostałych mieszkańców – bookcrossing, czyli punkt 
z książkami.
Klub seniora w Starym Raduszcu to aktywizacja star-
szej społeczności wsi - zachęta do wspólnego działania 
i spędzania czasu.  Magdalena Tokarska z Fundacji na 
rzecz Collegium Polonicum prowadzi Centrum Aktyw-
ności Lokalnej „na poddaszu” przy ul. Piastów w Krośnie 
Odrzańskim, gdzie funkcjonuje między innymi dom 

dziennego pobytu czy klub seniora. Teraz chce dotrzeć 
do kolejnych mieszkańców gminy Krosno Odrzańskie. 
Najstarsi mieszkańcy Starego Raduszca w każdą środę, 
w godzinach popołudniowych mogą przyjść do świetli-
cy i spędzić czas we wspólnym gronie, czasem oglądając 
filmy, czasem poczytać książki, a czasem po prostu poroz-
mawiać. To, czym będą zajmować się w danym tygodniu 
tak naprawdę zależy od nich samych.
Świetlica to także miejsce, gdzie każdy – nie tylko ci starsi 
– mogą przyjść i poczytać książkę. Idea bookcrossingu 
dotarła także do gminy Krosno Odrzańskie. Na czym 
polega? Na pozostawianiu przeczytanych książek w miej-
scach publicznych po to, by znalazca mógł je przeczytać 
i znów puścić w obieg. Bez żadnej rejestracji, bez potrzeby 
zakładania karty bibliotecznej. 

Po to powstała świetlica wiejska 
w Starym Raduszcu. Ma aktywizować 
społeczność całej wsi – zarówno tych 
młodszych, jak i nieco starszych. Swoją 
rolę spełnia – luzowanie obostrzeń 
sprzyja podejmowaniu działań na 
różnych polach. 

Zmiany na ulicy Podgórnej

Przede wszystkim wprowadzona została nowa, stała 
organizacja ruchu, polegająca na wyznaczeniu strefy 
zamieszkania. To jednak nie wszystko. Przy okazji tych prac 
wyznaczono miejsca postojowe dla pojazdów osobowych. 
Celem prac wykonanych na ul. Podgórnej była przede wszystkim 

konieczność uporządkowania parkowania samochodów 
osobowych, które dotychczas zatrzymywały się w przeróżnych 
miejscach, często utrudniając poruszanie się po tej części 
miasta. Dzięki temu poprawie uległy też warunki przejazdu 
pojazdów służb miejskich, a także ratunkowych.

Oczekiwana przez mieszkań-
ców zmiana w organizacji 
ruchu została wprowadzona 
na ul. Podgórnej w Krośnie 
Odrzańskim. Teraz można za-
parkować w wyznaczonym do 
tego miejscu i nie zastanawiać 
się, czy można tutaj zosta-
wić samochód.
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Złota Rybka  
i ścieżka 
bosych stóp

Okazja była jednak szczególna. 
To nie tylko pierwszy dzień 
czerwca, czyli tradycyjny już 

Dzień Dziecka. Tego dnia w Przed-
szkolu nr 2 w Krośnie Odrzańskim 
odbyła się jeszcze jedna, niezwykle 
ważna uroczystość, jaką było odsło-
nięcie tablicy pamiątkowej z imie-
niem Złotej Rybki. 
To niezwykle ważne wydarzenie w hi-
storii placówki. Nie dziwi więc szereg 
przybyłych gości, zarówno władz sa-
morządowych, jak i osób związanych 
z przedszkolem. Najważniejsze tego 
dnia były jednak oczywiście dzieci, 
które otrzymały wyjątkowe medale, 
oraz słodki poczęstunek.
Za wyborem Złotej Rybki na patron-
kę przemawiał jej związek z wodą 
i zawodem rybaka. To cechy, które 
wpisały się w tożsamość mieszkań-
ców Krosna Odrzańskiego – miasta 

leżącego nad Odrą. Od tej pory 
nadodrzański krajobraz, przyroda czy 
symbolika rzeki Odry, poprzez liczne 
nawiązania do złotej rybki, będą 
nieodłącznymi elementami procesu 
kształcenia dzieci w Przedszkolu 
numer 2. Z nadania imienia cieszą się 
zarówno obecna dyrektor placówki 
Ewa Sierszyńska, jak również wcze-
śniejsza - Halina Stefańczyk. Obie 
panie podkreślają, że uroczystość była 
zwieńczeniem prac, które od kilku 
lat prowadzono wspólnie z dziećmi, 
rodzicami, przedszkolną kadrą i orga-
nem prowadzącym. 
Dzień później, w Przedszkolu nr 4 
w Krośnie Odrzańskim odbyła się 
kolejna ważna uroczystość. Otwarta 
została Ścieżka Edukacyjno-Przyrod-
nicza. Dzięki niej dzieci będą mogły 
w ciekawy sposób poznawać wyjąt-
kowe rośliny, obserwować drzewa, 

czy słuchać śpiewu ptaków. Ścieżka 
składa się między innymi ze zwierząt 
prezentujących drzewa i tzw. „ścieżki 
bosych stóp”. 
Wyrazy uznania należą się przed-
szkolakom oraz nauczycielkom „ze 
Stumilowego Lasu”. Pierwsze miej-
sce w konkursie „Chcę zostać poli-
cjantem”, najlepsi w ogólnopolskim 
konkursie piosenki anglojęzycznej, 
kolejna nagroda w „czyściochowym 
przedszkolu”, czy wreszcie opisywany 
już przez nas wielki sukces w „gangu 
fajniaków” (ponad 2 tys. przedszkoli 
z całej Polski nadesłało siedem tysięcy 
prac). Dyrektor Przedszkola nr 1 
w Krosnie Odrzańskim, Zuzanna 
Adułło gratulując dzieciom, podkreśla 
jednocześnie zaangażowanie opieku-
nów, bez których o takich sukcesach 
można byłoby pomarzyć.

Występy najstarszych 
grup przedszkolaków, 

uroczysty apel, 
szereg zaproszonych 

gości. W taki 
sposób Przedszkole 

nr 2 w Krośnie 
Odrzańskim uczciło 

Dzień Dziecka. 
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Internetowy rekord  
długości flagi

Totus Tuus w Krośnie Odrzańskim

KROŚNIANIE KOLEJNY RAZ UDO-
WODNILI, ŻE WSPÓLNYMI SIŁAMI 
MOŻNA OSIĄGNĄĆ WIĘCEJ. TAK 
BYŁO I TYM RAZEM, PODCZAS 
PRÓBY POBICIA REKORDU DŁU-
GOŚCI FLAGI. WYNIK Z ROKU 2017 
ZOSTAŁ POBITY!

BYŁA PRÓBA W PAŹDZIERNIKU – NIE UDAŁO SIĘ ZE WZGLĘDU NA PANDE-
MIĘ. PODOBNIE W LISTOPADZIE. DOPIERO W CZERWCU TEN WYJĄTKOWY 
KONCERT DOSZEDŁ DO SKUTKU. TO BYŁA MUZYCZNA UCZTA W RAMACH 
FESTIWALU JADWIGENSIS

Pandemia koronawirusa i szereg obostrzeń, z którymi musie-
liśmy się pogodzić nie pozwolił na oficjalne, duże obchody 
tegorocznej majówki. Wiele wydarzeń, kolejny już raz 

musiało odbyć się w Internecie. Jednym z nich była próba bicia 
rekordu długości flagi narodowej. Wszyscy, którzy wzięli udział 
w akcji, spisali się na medal!!! Udało się! Oficjalnie, od 2 maja 2021 
roku nowy krośnieński rekord długości flagi wynosi 241 metrów 
i 23 centymetry. 
Rekord z roku 2017, który wynosił 217 metrów i 67 centymetrów, 
został wręcz zmiażdżony. A to wszystko dzięki mieszkańcom gminy 
Krosno Odrzańskie, którzy chętnie wzięli udział w internetowej 
akcji, wrzucając swoje zdjęcia z polską flagą. Przypomnijmy – 
w 2017 roku rekord ustanawiany był jeszcze na świeżym powietrzu 
i nikt nie myślał, że już niedługo takie próby będą podejmowane 
co najwyżej przez Internet. 
W TYM ROKU REKORD ZOSTAŁ POBITY O PONAD  
23 METRY. 
To co nie udało się w roku poprzednim, udało się tym razem. 
W zeszłym roku w pierwszej próbie bicia rekordu długości flagi 
narodowej „w sieci”  wspólnymi siłami uzbierano 200 metrów 
i 87 centymetrów. Razem możemy więcej. Miejmy nadzieję, że 
kolejne próby bicia rekordu odbędą się nie za pomocą Internetu, 
a już „na żywo w realu”.

Koncert odbył się we wspaniałej scenerii kościoła pw. św. 
Jadwigi Śląskiej w Krośnie Odrzańskim. Po pandemicznej 
przerwie kolejny raz mieliśmy okazję obejrzeć i wysłuchać wir-
tuozów muzyki. Wystapili Adam Michalak (solista, wokalista) 
oraz zespół Calissia Ensemble w składzie: Mariusz Monczak 
(skrzypce), Arkadiusz Chylewski (skrzypce), Maria Szymo-
niak (kontrabas), Robert Adamczak (fortepian). Festiwal nie 
mógłby się odbyć bez współpracy z Parafią oraz Księdzem 
Proboszczem, Zbigniewem Samociakiem – podkreśla, jed-
nocześnie dziękując Burmistrz Krosna Odrzańskiego, Marek 
Cebula. Koncert był upamiętnieniem ubiegłorocznej rocznicy 
setnych urodzin św. Jana Pawła II. „Totus Tuus” to nie tylko 
motto przewodnie pontyfikatu Papieża Polaka, ale również 
hasło XX Dni Papieskich (także z 2020 roku). W programie 
znalazły się utwory sakralne ze szczególnym uwzględnieniem 
tematyki maryjnej od baroku po czasy współczesne. Muzyce 
towarzyszyły fragmenty poezji Karola Wojtyły. 
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Jeszcze z pandemicznymi obostrzeniami, ale Zamek Piastowski już jest otwarty na turystów. Sezon zwie-
dzania krośnieńskiego zamku zainaugurowała Noc Muzeów.

ZAMKOWY SPACER
nocą

Noc muzeów

Tegoroczna Noc Muzeów to była 
prawdziwa podróż w czasie po 
historii Zamku Piastowskiego, 

a także całego Krosna Odrzańskiego. 
Tego dnia każdy mógł przyjść zobaczyć 
co znajduje się w zamkowych komna-
tach. Szczególnie widowiskowe były 
wieczorne i nocne zwiedzanie. Na tych, 
którzy zdecydowali się odwiedzić kro-
śnieński zamek czekała niezwykła lekcja 
historii. Począwszy od czasów średnio-
wiecza, na współczesnych skończywszy. 
Osoby zwiedzające mogły spotkać się 
z historią na żywo. Wewnątrz czekały 
na nich najważniejsze postaci Krosna 
Odrzańskiego. Henryk Brodaty, Kla-
bund, Królowa Jadwiga czy inne znane 
postaci z historii Krosna Odrzańskiego 

zaprezentowały się turystom, którzy 
przy okazji mogli posłuchać opowieści 
o bohaterach żyjących setki lat wstecz. 
To nie wszystko, co można było tej 
nocy zobaczyć w Zamku. Najmłodsi 
wypatrywali „Białej Damy” przechodząc 
na krużganki. Tam przewodnik, Jerzy 
Szymczak, słowami malował obrazy 
Krosna Odrzańskiego począwszy od 
jego początków, tysiąc lat temu. Po 
tej niezwykłej przygodzie, można było 
powrócić na dziedziniec, gdzie historia 
spotkała się z teraźniejszością. Chętne 
osoby mogły bez przeszkód zrobić sobie 
zdjęcie z historycznymi postaciami Kro-
sna Odrzańskiego. Ostatnim elementem 
tej niecodziennej wycieczki było wybija-
nie monet. Co ciekawe, w samej Polsce 

w Nocy Muzeów uczestniczy więcej 
miast, niż we wszystkich krajach Europy 
razem wziętych. 
Dodajmy, że Zamek Piastowski 
w Krośnie Odrzańskim będzie wkrótce 
miejscem budowy. Na jego odbudowę 
pozyskano 15 milionów złotych. Tam 
gdzie dzisiaj stoją tylko mury chylące się 
ku upadkowi, zostaną odbudowane sale 
(w dwóch kolejnych skrzydłach). Wyre-
montowany zostanie również przedwo-
jenny bunkier oraz stworzone zostaną 
ogrody zamkowe. Powstaną multime-
dialne sale, gdzie w trójwymiarze będzie 
można zobaczyć, jak żyli średniowieczni 
mieszkańcy. 
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Krośnianie
NA SPORTOWCH ARENACH

TO NIE ZASKAKUJE. KROŚNIANIE WIELOKROTNIE 
UDOWADNIALI, ŻE AKTYWNOŚĆ SPORTOWA NIE JEST IM 

OBCA. PONIŻEJ PREZENTUJEMY TYCH, KTÓRZY W OSTATNIM 
CZASIE ZAPREZENTOWALI SIĘ NAPRAWDĘ Z DOBREJ 

STRONY, GODNIE REPREZENTUJĄC SIEBIE, ALE TAKŻE GMINĘ 
KROSNO ODRZAŃSKIE.
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Rozpoczynamy od najświeższej imprezy, czyli Triathlonu w Lipianach, gdzie 
z upałem i dystansem mierzyła się grupa reprezentantów gminy, a wśród nich 
także burmistrz Marek Cebula. Burmistrz, wspólnie z Piotrem Jakubowskim 
(Sąsiedzka Wataha), Małgorzatą Sadowską (Sąsiedzka Wataha) i Sławomirem 
Pawlakiem (redaktorem naczelnym Krośnieńskich Wydarzeń), zmierzyli się 

z dystansem sprinterskim, czyli 750 metrów pływania, 20 km jazdy rowerem i 5 km biegu. 
Wszyscy zdrowi dotarli do mety, a Marek Cebula i Piotr Jakubowski otarli się o miejsca 
na podium w swoich kategoriach wiekowych, zajmując 4 pozycję. Z dwukrotnie dłuższym 
dystansem zmierzył się Łukasz Kulka (także z Sąsiedzkiej Watahy). W swojej kategorii 
wiekowej zajął drugie miejsce.

Aleksandra Bereśniewicz – to kolejna biegowa perełka, z której Krosno Odrzańskie może 
być dumne. Podopieczna Krzysztofa Wesołka w tym roku wywalczyła srebrny medal 
w biegu na dystansie 5 000 m. Było to podczas Mistrzostw Polski Juniorów i Juniorów 
Młodszych LZS w Słubicach. To nie jedyny medal Aleksandry w tym roku. Na krótszym 
dystansie, bo w biegu na 1 500 metrów została mistrzynią województwa lubuskiego, 
w samotnym biegu pokonując pozostałe rywalki. Aleksandra Bereśniewicz to nie jedyna 
podopieczna Krzysztofa Wesołka i grupy Wesołek Team z sukcesami w ostatnim czasie. 
Podczas mistrzostw województwa młodzików rozgrywanych w Słubicach brązowy medal 
na dystansie 1000 m zdobyła Alicja Samek.

Krośnianie to także kolarstwo i medale w Mistrzostwach Polski. Najcenniejszy z medali, czyli 
złoty medal Mistrzostw Polski w kolarstwie szosowym w konkurencji jazdy indywidualnej 
na czas zdobył krośnianin Robert Maciąg.  Zawodnicy rywalizowali na dystansie pięciu 
rund toru samochodowego w Poznaniu, tj. 20 km, a Robert Maciąg  Mistrzem Polski 
został w kategorii M5. Dzień później krośnianin musiał obejść się smakiem. W wyniku 
defektu roweru nie był w stanie ukończyć rywalizacji w wyścigu na dystansie 92 km ze 
startu wspólnego. 

Ekstremalne kolarstwo także jest „domeną” krośnian. Dwójka reprezentantów gminy – 
Wojciech Kamiński i Kamil Tide wystartowali na morderczym dystansie 551 km na trasie 
Piękny Zachód Huzar Cup. Trasa biegła z Niesulic w okolice Kamiennej Góry i z powrotem. 
Wojciech Kamiński spędził na rowerze ponad 20 godzin i zajął 6 miejsce. Kamil Tide zajął 
13 miejsce, będąc na trasie niemal 22 godziny i 30 minut.

Za nami jeden z najpopularniejszych festiwali biegowych w Polsce – oczywiście także 
z reprezentantami gminy. O czym mowa? O VII Festiwalu Biegów Rzeźnika, który odbywał 
się między 28 maja, a 5 czerwca. To kilka tras o różnej długości, ale każda z nich niezwykle 
wymagająca. Dystans 83 kilometrów pokonali: Hubert Gaudyn w czasie 15:45:58, a także 
Małgorzata Miechowicz  w duecie z Arturem Baturo w czasie 16:29:46. To nie wszyscy 
urzestnicy tego wymagającego Festiwalu. W biegu Dycha na Jeleni Skok na dystansie 11 
kilometrów także uczestniczyli reprezentanci gminy Krosno Odrzańskie. Małgorzata Stelmach 
i Jerzy Stelmach ukończyli zawody w tym samym czasie  3:59:48. Na mecie zameldował się 
również dyrektor CAK Zamek Tomasz Miechowicz z czasem 3:59:51.

Dodajmy jeszcze informację o tenisistach stołowych Tęczy. Pandemia koronawirusa zmusiła 
zarząd lubuskiego okręgowego związku tenisa stołowego do wcześniejszego zakończenia 
sezonu. Dzięki temu tenisiści Tęczy zakończyli rozgrywki na poziomie IV ligi lubuskiej na 
znakomitym 3 miejscu. 7 zwycięstw, 2 porażki i 1 remis – to dorobek tenisistów z sezonu 
2020/2021.
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Wysyp medali dla 
JAGUARA

Worek medali z Mistrzostw Polski Japan Karate As-
sociation w wykonaniu Klubu Sportowego Jaguar? 

Żaden problem! Krośnieńscy karatecy po raz kolejny 
udowadniają, że należą do jednych z najlepszych nie tylko 
w województwie, ale w całej Polsce. Przyzwyczailiśmy się 
do tego, że podopieczni sensei Dawida Borodo regularnie 
wracają z ważnych imprez z nagrodami i wyróżnieniami. 
Duża liczba medali wcale nie zaskakuje. Zaskoczeniem 
byłoby, gdyby karatecy wrócili do domu z pustymi rękoma. 
W Tarnowie Podgórnym jednak nie było niespodzianki.
PODCZAS MISTRZOSTW POLSKI ZAWODNICY 
KLUBU SPORTOWEGO JAGUAR ZDOBYLI 3 ZŁOTE, 
7 SREBRNYCH I 11 BRĄZOWYCH MEDALI. 
Razem to 21 krążków, które uzupełniają już niezwykle 
duży dorobek KS Jaguar zdobyty w ostatnich latach. 
W rywalizacji udział wzięło 26 reprezentantów klubu. Jak 
podkreśla sensei D. Borodo – to najlepszy wynik w histo-

rii klubu pod względem liczby zdobytych medali na tak 
ważnej imprezie. Wystartowało w niej 250 zawodników 
z 23 klubów. 
Wart podkreślenia jest fakt, że ten rok – także i dla spor-
towców – nie był łatwy. Okres przygotowawczy przed 
turniejem to koronawirusowe zawirowania, obostrzenia 
i problemy. Przez pewien czas treningi musiały odbywać 
się nawet w sposób zdalny, a zawodnicy dostawali tylko 
listę zadań do wykonania, co zdecydowanie nie ułatwiało 
przygotowań do tak ważnej imprezy.
Zespół KS Jaguar ze swoimi 21 medalami na koncie zajął 
drugie miejsce w klasyfikacji medalowej, za co gratulacje 
należą się całej drużynie. To oczywiście nie koniec zmagań 
karateków Klubu Sportowego Jaguar. Nie zamierzają 
spocząć na laurach i już teraz rozpoczęli przygotowania 
do kolejnych imprez, podczas których także będą celować 
w jak największą liczbę krążków.

Historyczna podróż po Gost-
chorzu z dźwiękami Odry 
w tle – to piknik zorganizo-

wany w Grodzisku Gostchorze wła-
śnie przez członków Ligi Mistrzów 
Pomagania. Celem była przede 
wszystkim integracja mieszkańców, 
a także miłośników Gostchorza, któ-
rych – jak pokazuje sprzeciw wobec 
planowanej budowie biogazowni – 
jest całkiem sporo.
Na darmowe wydarzenie mógł przyjść 
każdy. Wśród zaproszonych gości 
znalazł się muzyk Michał Zygmunt, 

dla którego wizyta w gminie Krosno 
Odrzańskie to nie pierwszyzna. To 
on był odpowiedzialny za dźwię-
kową oprawę wydarzenia. Dzięki 
niemu można było zrelaksować się 
przy dźwiękach Odry. O edukację 
zadbał dr Bartłomiej Gruszka. Zebra-
ni uczestnicy mogli poszerzyć swoją 
wiedzę na temat historii grodziska 
czy prowadzonych badań archeolo-
gicznych. Piknik był także okazją 
do rozmów dotyczących Gostchorza 
i rozwoju wsi. 

Liga Mistrzów Pomagania
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Sezon wyścigów MTB rozpoczął się 
w Krośnie

Pięć dystansów 
dla każdego. Od 

10 kilometrów do 
65 kilometrów na 
dystansie GIGA. 

Pierwszy etap 
Kaczmarek Electric 

MTB wystartował 
w Krośnie  

Odrzańskim.

Organizatorzy dwukrotnie musieli przesuwać termin 
i miejsce inauguracyjnego etapu wyścigu. Smakiem 
musiały obejść się Żary i Sulechów. Dlatego to właśnie 

Krosno Odrzańskie ostatecznie zostało miastem organizatorem 
pierwszego w tym sezonie etapu wyścigu Kaczmarek Electric 
MTB, który ruszył 30 maja. Do Krosna impreza zawitała już 
po raz czwarty, przyciągając spragnionych ścigania kolarzy.
Na starcie wszystkich dystansów zameldowało się prawie 
500 kolarzy. To wynik, którzy cieszy organizatorów imprezy. 
Wśród uczestników znaleźli się stali bywalcy cyklu, z wieloma 
sukcesami na swoim koncie. Nie zabrakło także amatorów, dla 
których krośnieńska impreza była pierwszym tego typu startem. 
Solidną ekipę wystawił również K.O. Team MTB Krosno 
Odrzańskie. Lokalny zespół reprezentowało 26 pasjonatów 
kolarstwa górskiego. 
Najdłuższy dystans GIGA, czyli 65 kilometrów ukończyły 
64 osoby – zwycięzcą został ubiegłoroczny triumfator 
Grzegorz Grabarek (z wynikiem 2:33:46). Umiem finiszować, 
ta umiejętność bardzo mi się dzisiaj przydała – powiedział 

na mecie. Wśród kobiet najlepsza była Daria Kasztarynda 
(3:03:37). Na dystansie MEGA (43 km) bezkonkurencyjny okazał 
się Przemysław Janik (z czasem 1: 45:31), wyprzedzając rywali  
o 2 minuty. Wśród kobiet najlepsza była Sylwia Szpulewska-
Larek (2:10:58). Zmagania na tym dystansie ukończyło 149 
osób, w tym Burmistrz Marek Cebula. Tym razem z trzema 
upadkami, ale najważniejsze, że niedziela spędzona nie na 
kanapie z pilotem, tylko po prostu aktywnie – podsumował 
swój start na mecie.
Największą popularnością cieszył się dystans MINI – 25 km. 
Do mety dojechało 230 osób, a najszybciej trasę pokonali: 
wśród mężczyzn – Marcin Wider (0:55:44); wśród kobiet – 
Adrianna Janiszewska (1:13:34). 18 osób ukończyło dystans 
MŁODZIK. Natomiast 8 osób pokonało dystans FUN. 
Zawody na poszczególnych dystansach wspólnie ukończyło 
469 uczestników.  W 2021 roku w cyklu Kaczmarek Electric 
MTB zaplanowano 11 etapów. Finał odbędzie się w październiku 
w Wolsztynie.
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Nowy pomysł 
na biegowej mapie Krosna

KROŚNIEŃSKA ZADYCHA TO NOWY POMYSŁ 
NA BIEGOWEJ MAPIE KROSNA ODRZAŃSKIEGO. 
CZTERY TRASY, CZTERY PORY ROKU. ETAP 
WIOSENNY JUŻ ZA NAMI.

Krośnieńska Zadycha to bieg stworzony przez 
biegaczy dla biegaczy. We współpracy z Ośrodkiem 
Sportu i Rekreacji, pod dowództwem Łukasza 

Kamerduły w Krośnie Odrzańskim powstał pomysł, 
który ma zachęcić do aktywności fizycznej nie tylko 
zawodowych biegaczy, ale także tych, którzy z bieganiem 
mają nieco mniej wspólnego. Cztery etapy – wiosna, lato, 
jesień i zima. Daje to cztery różne trasy do pokonania, 

w przeróżnych warunkach atmosferycznych, a to wszystko 
tutaj na terenie gminy. Pierwsza z nich została oficjalnie 
zakończona. 44 osoby – właśnie tyle ukończyło etap 
wiosenny. Najważniejsze było aktywne spędzenie czasu, 
wyjście z domu i kontakt z naturą. Uczestnicy pierwszego 
etapu byli zadowoleni, pomimo komarów, czy czasami 
upalnej wręcz temperatury. Dla wielu z nich to nie koniec 
przygody, bo planują wziąć udział we wszystkich etapach. 
Na tych, którzy ukończyli pierwszą część czeka limitowana 
seria kubków. Specjalną nagrodę otrzymają ci, którzy 
ukończą wszystkie cztery etapy. Trwają już prace nad 
wytyczeniem trasy letniego etapu, który odbędzie się 
w dniach 15 – 22 sierpnia.

Tradycyjnie, w ostatni weekend sierpnia wystartuje sztandarowa impreza 
sportowa, organizowana na terenie gminy, czyli Krośnieńska Dziesiątka. 
Zapowiada się, że po roku przerwy biegacze powrócą do ścigania się po 

krośnieńskich ulicach. Według zapewnień organizatorów trasa ma być podobna 
do tej, znanej biegaczom z pierwszych edycji, czyli całkowicie asfaltowej. Ostatnia 
edycja Krośnieńskiej Dziesiątki odbyła się w 2019 roku na crossowej, wyjątkowo 
trudnej trasie. 

Wraca Krośnieńska 10
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Koniec smutnego sezonu

Sezon 2020/2021 w IV lidze lubu-
skiej okazał się, jak na razie ostatnim 
na tym poziomie rozgrywkowym dla 
Tęczy. Zasady są proste i nieubłagane. 
Tym razem z IV ligi lubuskiej do kla-
sy okręgowej spadają, według przyna-
leżności terytorialnej (Zielona Góra 
lub Gorzów) cztery zespoły z miejsc 
16-19. Tęcza uplasowała się na przed-
ostatnim, 18 miejscu i przyszły sezon 
rozpocznie w klasie okręgowej. Ostat-
ni raz Tęcza występowała w klasie 
okręgowej w sezonie 2016/2017.
Wiosna w wykonaniu krośnieńskich 
piłkarzy wyglądała wręcz fatalnie. 
Od spotkania w 20 kolejce z Arką 
Nowa Sól w Krośnie Odrzańskim, 
na starcie wiosennych rozgrywek, po 
porażkę w Gorzowie ze Stilonem 
Tęcza przegrała aż 10 meczów z rzę-
du. Powodów tych porażek można 
wymieniać wiele. Brak odpowiedniej 

koncentracji przed spotkaniem, czy 
przede wszystkim młody, niedoświad-
czony skład – to najczęstsze przyczy-
ny, wymieniane przez zawodników 
Tęczy. Radosław Rakociński podkre-
ślał, że obecny zespół Tęczy dopiero 
się zgrywa. Po serii porażek przyszły 
cztery mecze, w których Tęcza odnio-
sła trzy remisy. Nic to jednak nie dało, 
ponieważ do bezpiecznego miejsca 

w tabeli, dającego utrzymanie, strata 
była już zbyt duża.
3 zwycięstwa, 26 porażek i 6 remi-
sy – to bilans zespołu Multicolores 
na wiosnę. Nie była to na pewno 
wymarzona wiosna, ani tym bardziej 
wymarzony sezon piłkarzy Tęczy. 
Przyszły sezon będą musieli spędzić 
w lidze okręgowej.

To trudny sezon dla 
piłkarzy Tęczy Homanit 

Krosno Odrzańskie. 
Wydawało się, że już 
w poprzednim roku 
Tęcza opuści IV ligę. 
Pandemia przerwała 

rozgrywki i uratowała 
Multicolores przed 
spadkiem. W tym 
sezonie okazał się 
on nieunikniony.

Dane na dzień 23.06.2021



Wieloletni mieszkaniec, a przede wszystkim sołtys wsi 
Radnica. Tak Mariana Kopczyńskiego zapamiętały tłumy 
mieszkańców, przyjaciół i znajomych, którzy pojawili 
się na jego pogrzebie. 5 maja zmarł śp. Marian Kopczyń-
ski. Pożegnanie odbyło się tydzień później – 12 maja na 
cmentarzu w Radnicy. 
Śp. Marian Kopczyński sprawował funkcję sołtysa w latach 
1998 – 2018. W latach 2006-2010 był również Radnym 
Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim. Aktywnie działał 
na rzecz środowiska wiejskiego, był członkiem Gminnego 
Koła Stowarzyszenia Sołtysów Krosno Odrzańskie i Sto-
warzyszenia Sołtysów Powiatu Krośnieńskiego.  W 2016 
roku znalazł się wśród 13 laureatów ogólnopolskiego 

konkursu „Sołtys Roku” i był jedynym nagrodzonym 
sołtysem z terenu powiatu.

Cześć Jego pamięci...

Do niedawna egzaminy 
do Straży Granicznej 
odbywały się wyłącznie 
w ośrodkach szkolenia 
w Kętrzynie, Koszalinie 
lub w Lubaniu. Zgod-
nie z rozporządzeniem 
MSWiA, które weszło 
w życie w lipcu zeszłego 
roku, aby usprawnić procedury kwalifikacyjne związane 
z naborem, drugi etap postępowania kwalifikacyjnego 
można przeprowadzić także w siedzibie oddzia-
łu, czyli także w Krośnie Odrzańskim. Straż 
Graniczna prowadzi stały nabór do służ-
by. Wszelkie dokumenty i niezbędne 
informacje dostępne są na stronie 
nadodrzanski.strazgraniczna.pl 
Co czeka na kandydatów podczas 
egzaminów? Sprawdzane są poziom 
wiedzy ogólnej, znajomość języka 
obcego oraz sprawność fizyczna. Eg-
zamin kończy się rozmową kwalifi-
kacyjną. 

Równie ciekawą i różnorodną ofertę przed-
stawia Policja. Stabilne zatrudnienie, prawa eme-

rytalne po 25 latach służby, 
szeroki katalog specjaliza-
cji, czy po prostu ciekawa 
praca. Lubuska policja za-
chęca do wstąpienia w jej 
szeregi. Dział kryminalny, 
dochodzeniowo-śledczy, 
policyjni antyterroryści, 
technicy kryminalistyki 

– to tylko niektóre z możliwych dróg w szeregach Po-
licji. Nabór prowadzony jest w sposób ciągły przez cały 

rok. W jaki sposób można dołączyć? Jeśli masz 
polskie obywatelstwo, nieposzlakowaną opi-

nię, co najmniej średnie wykształcenie 
i nie byłeś skazanym prawomocnym 

wyrokiem sądu za przestępstwo lub 
przestępstwo skarbowe, możesz zło-
żyć dokumenty w każdej z komend 
miejskich, powiatowych czy w ko-
mendzie wojewódzkiej. Informacje 
dotyczące procedury kwalifikacyjnej 

można znaleźć m.in. na stronie in-
ternetowej Komendy Głównej Policji 

lub na stronie internetowej Komendy 
Wojewódzkiej Policji.

Odszedł 
Marian Kopczyński

Policja i Straż Graniczna prowadzą nabór
SŁUŻBY MUNDUROWE ZACHĘCAJĄ DO WSTĄPIENIA W ICH SZEREGI. ZARÓWNO 
NADODRZAŃSKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ JAK I POLICJA PROWADZĄ 
NABÓR DO SŁUŻBY. 


