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Nazwa zostaje bez zmian
W numerze ponadto:
 - Radni ocenili pracę burmistrza. Jaką notę otrzymał?
 - Krośnianin został zastępcą Prezydenta Gorzowa Wielkopolskiego
 - Szpital powiatowy na krawędzi przepaści, ratunek pilnie potrzebny
 - Krosno w budowie… cały czas
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Kolejny sukces, tym razem w wydaniu krośnieńsko-francuskim.  „Winnica 
Gostchorze Guillaume Dubois” otrzymała złoty i srebrny medal podczas 
tegorocznego Winobrania w Zielonej Górze

1 września. Ten dzień na zawsze pozostanie na kartach historii.  
W Krośnie Odrzańskim obchody patriotyczne tradycyjnie odbyły się  
na placu św. Jadwigi Śląskiej

16 września odbyła się I Konferencja Przedsiębiorstw Wodociągowych. 
Była to doskonała okazja, aby podsumować dotychczasowe działania 
KPWK oraz Gminy. A te są na miarę XXI wieku

W sobotę 17 września na placu 11. Pułku odbyło się uroczyste odsłonię-
cie tablicy pamiątkowej 11. Złotowskiego Pułku Zmechanizowanego. 
Stacjonował on w Krośnie Odrzańskim w latach 1952-1989

Święto Policji to przede wszystkim okazja do podziękowania  
funkcjonariuszom za odpowiedzialną służbę. To ich praca przyczynia się 
do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców

Na Cmentarzu Komunalnym w Krośnie Odrzańskim odbyły się  
uroczystości patriotyczne związane z 77. rocznicą agresji ZSRR na Polskę

V Rowerowy Raj Rodzinny ponownie cieszył się ogromnym zaintereso-
waniem.  Atmosfera była wspaniała. Łącznie w wydarzeniu wzięło udział 
aż 150 osób! 

8 sierpnia przypada Dzień Pszczół. Z tej okazji w Zamku Piastowskim 
odbyła się konferencja Lubuskiego Związku Pszczelarzy
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oddając w Wasze dłonie powakacyjne wydanie MOSTu 
mam nadzieję, że chociaż przez chwilę wrócimy myślami 
do lata. Co prawda nie rozpieszczało ono pogodą, ale było 
wiele okazji do tego, by świętować, cieszyć się okresem 
urlopowym. O wakacjach i tym co wydarzyło się w ich trakcie 
piszemy szczegółowo na kolejnych stronach, przy okazji 
zapowiadając wydarzenia już jesienne. A do takich należy 
na pewno zbliżający się Festiwal Jadwigensis. Serdecznie 
zapraszamy w imieniu organizatorów. 
W tym numerze kwartalnika nie zapominamy o wydarze-
niach, które z punktu widzenia zwiększania atrakcyjności 
Gminy stają się lub już są ważnymi punktami w kalendarzu 
imprez tej części regionu. Po Rybobraniu zawsze czekamy 
na Święto Karpia, które w tym roku było niezwykle udane. 
Poza tym dożynki w Nowym Raduszcu wspaniale zakończyły 
wakacje, a wrzesień, ze szczękiem mieczy i kruszeniem kopii, 
otworzył Turniej Rycerski. Walka, ale już nie z bronią w ręku 
toczy się na polu finansowym. Gmina aplikuje o ogromne 
pieniądze na rewitalizację Dolnego Miasta. Ten projekt 
może być przełomowym w powojennej historii Krosna 
Odrzańskiego. Miasto, które nie ma rynku, może wrócić 
do zabudowy, która stanowiła o pięknie nadodrzańskiego 
grodu. Wpisująca się w to atrakcyjna koncepcja wyprowa-
dzenia ruchu z dawnego centrum tworzy wizję niezwykle 
atrakcyjną. Będziemy przyglądać się losom tych projektów, 
a biorąc pod uwagę znaczenie pieniędzy zewnętrznych 
dla rozwoju Gminy, trzymamy kciuki za ich powodzenie. 
Miejmy nadzieję, że kolejne miesiące przyniosą pozytywne 
rozstrzygnięcia. Pozytywne jest także to, że opadły wielkie 
emocje związane z próbą zmiany nazwy powiatu. Zmiany 
nie będzie i czas zabrać się za działania zmierzające do 
integracji środowisk, które w tej „wojence” uczestniczyły. 
Tym bardziej, że nie zniknął, a nawet wprost przeciwnie, 
wrócił ze zdwojoną siłą problem szpitala powiatowego. Jak 
starostwo sobie z nim poradzi? Będziemy się przyglądać 
rozwiązaniom, które powinny dać mieszkańcom pewność 
dobrej opieki zdrowotnej. 
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Nowe doświadczenie. Wspaniała przygoda. Atrakcyjny wpis do CV. Nauka 
ciekawego zawodu. 
Jeżeli podpisujesz się pod którymkolwiek z powyższych stwierdzeń – mamy 
propozycję właśnie dla Ciebie. Krośnieńska telewizja stoi otworem przed ludźmi 
chcącymi łączyć wolny czas z nabywaniem nowych umiejętności i proponuje staż. 
Interesuje Cię dziennikarstwo? A może bycie operatorem kamery? Przyjdź do nas 
i zobacz jak wygląda telewizja „od kuchni”. 
W jakich godzinach? Ty decydujesz. W jakich dniach? Także zależy to od Ciebie. Po lekcjach, 
po zajęciach, a może po prostu po pracy. Ofertę kierujemy do pełnoletniej młodzieży,  
studentów, a także osób już pracujących. 
Zgłoś się do nas pisząc maila na adres: kontakt@krosno24.tv
Podaj także swój numer telefonu. Oddzwonimy lub odpiszemy. 
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Jednogłośne absolutorium dla Marka Cebuli. 
Burmistrz oceniony na szóstkę

Absolutorium jest narzędziem Rady 
Miejskiej służącym do sprawowania 
kontroli wykonania budżetu przez 
burmistrza. Jest to sposób nadzoru 

i oceny wykonania budżetu

#

Sesja absolutoryjna jest jedną z najważniejszych w roku 
– ocenia bowiem pracę włodarza w poprzednim roku. Kro-
śnieńscy radni ocenili przyjrzeli się pracy burmistrza Krosna 
Odrzańskiego i … porównując do szkolnych ocen… dali 
szóstkę. Marek Cebula jednogłośnie otrzymał absoluto-
rium. Rok 2015 pod względem finansowym był dla Gminy, 
podobnie jak rok 2014, bardzo dobry. Udało się zrealizować 
założenia przewidziane w budżecie, a co więcej, wypracować 
nadwyżkę finansową. 

Marka Cebulę chwali także opozycja, doceniając działania bur-
mistrza oraz jego zespołu na rzecz Gminy. Powstają m.in. kolejne 
drogi czy chodniki, zarówno na terenie miasta, jak i całej Gminy. 
To ważne, żeby komfort życia mieszkańców był coraz większy. 
Powstała m.in. droga przy ul. Sienkiewicza, oświetlenie ścieżek 
rowerowych. Podsumowując, 2015 był dobry i oby tak dalej, 
panie Burmistrzu – mówił podczas Sesji radny Mariusz Grycan.
Radny Robert Narkun zwrócił z kolei uwagę na systematyczne 
wspieranie przez samorząd terenów wiejskich. Bardzo się cieszę, 
że to się udaje. Mieszkańcy wsi mogą się czuć doceniani, bowiem 
w budżecie Gminy są zarezerwowane środki na zaspokajanie ich 
potrzeb. Chciałbym podkreślić, że za przygotowanie i realizację 
ubiegłorocznego budżetu należą się ogromne słowa uznania – 
mówił podczas sesji absolutoryjnej.

Systematyczna walka z zadłużeniem bez zaciągania kredytów 
przy jednoczesnym realizowaniu kolejnych inwestycji i wzroście 
przychodów – to model działania, który od kilku lat przyświeca 
krośnieńskiemu samorządowi i przynosi efekty. „Zaciskanie 
pasa” nie oznacza bowiem zastoju Gminy, o czym świadczą 
liczne inwestycje, realizowane dzięki sukcesywnemu pozyski-
waniu środków unijnych, a także rozsądnemu dysponowaniu 
gminnym budżetem.
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Działania te zostały docenione już przed rokiem. Wówczas bur-
mistrzowi Markowi Cebuli po raz pierwszy, odkąd piastuje ten 
urząd, Radni jednogłośnie udzielili absolutorium. To ogromny 
sukces całego zespołu i efekt ciężkiej pracy dla dobra naszych 
mieszkańców – podkreślał wówczas.
Już wtedy zadanie było arcytrudne, bowiem jeszcze w 2010 r. 
zadłużenie Gminy wynosiło blisko 30 mln zł. Wówczas podjęto 
stanowcze kroki, aby je zniwelować, kontynuując jednocześnie 
rozwój Krosna Odrzańskiego. W kolejnych latach systematycznie 
spłacano dług, który obecnie udało się zniwelować niemal o po-
łowę (na koniec 2015 r. wynosił on niewiele ponad 16,6 mln zł).
Budżet realizowany w minionym roku był trudny także ze wzglę-
du na swój deficytowy charakter. Ta sztuka jednak się udała, 
o czym świadczy m.in. wypracowana nadwyżka. I tak w 2015 r. 
Gmina odnotowała dochody na poziomie ponad 55,202 mln zł 
przy wydatkach na łączną kwotę 53,861 mln zł. Na inwestycje 
z budżetu Gminy przeznaczono ponad 4,575 mln zł, pozostałe 
środki pozyskiwano dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej. 
Mimo deficytowego charakteru budżetu, lista zrealizowanych lub 
rozpoczętych inwestycji robi wrażenie. Budowa i remonty dróg, 
nowoczesne i energooszczędne oświetlenie, II etap przebudowy 
targowiska, rozbudowa monitoringu miejskiego, dalszy rozwój 
infrastruktury sportowej i turystycznej, a przede wszystkim 
ukończenie największego przedsięwzięcia w dotychczasowej 
historii Gminy, czyli budowa kanalizacji oraz wodociągów, 
to zaledwie kilka przykładów. Absolutorium zostało przyzna-
ne jednogłośnie po kolejnym roku ciężkiej, wytężonej pracy 
wszystkich urzędników i kierowników jednostek podległych. To 
dowód na to, że obraliśmy dobry kierunek. Teraz skupiamy się 
już na realizacji kolejnych wyznaczonych celów – podsumował 
burmistrz, Marek Cebula.

Krośnianin Zastępcą  
Prezydenta Gorzowa 
Wielkopolskiego

Na ocenę pracy burmistrza wpływ miała długa lista inwestycji  
zapisanych w budżecie i zrealizowanych w ostatnim roku

Radosław Sujak, dotychczasowy Przewodniczący Rady Miej-
skiej w Krośnie Odrzańskim objął fotel Zastępcy Prezydenta 
Gorzowa Wielkopolskiego. Pełniąc tę funkcję będzie odpo-
wiedzialny za oświatę, kulturę, sport i sprawy społeczne. 
Przytaczamy list, który skierował do mieszkańców Gminy 
Radosław Sujak. 

„Traktuję tę nominację jako wyraz uznania zarówno dla działań, 
które podejmowałem w Radzie Miejskiej, jak i dokonań zespołu 
pod kierownictwem Burmistrza Marka Cebuli, którego jestem 
członkiem. Zaangażowanie w pracę i sukcesy Krosna Odrzańskiego 
zostały zauważone na zewnątrz, co ma teraz związek ze zmianami 
w naszym samorządzie oraz w moim życiu. W Krośnie Odrzańskim 
osiągałem swoje pierwsze sukcesy oraz uczyłem się na błędach. 
To od Was Drodzy Państwo słyszałem słowa otuchy i wsparcia, 
a także czerpałem wskazówki – jak być dobrym reprezentantem 
społeczeństwa. Radnym Rady Miejskiej byłem od 2006 roku. W tym 
czasie zasiadałem w komisji Edukacji, Sportu i Spraw Społecznych 
oraz pełniłem funkcję przewodniczącego Komisji Budżetu i Rozwoju 
Gospodarczego. Od 2014 roku piastuję zaszczytne stanowisko 
Przewodniczącego Rady Miejskiej. Te dziesięć lat nauczyło mnie 
cierpliwości, wytrwałości w dążeniu do celu oraz wsłuchiwania 
się w Państwa głos. Wspólnie udało nam się zrealizować mnóstwo 
planów, które doprowadziły Krosno Odrzańskie do prawdziwego 
rozkwitu. Teraz czas na kolejne wyzwania. Dziękuję Burmistrzowi 
Markowi Cebuli i pozostałym członkom zespołu, który jest gwa-
rantem rozwoju Krosna Odrzańskiego, za owocną współpracę 
i możliwość działania na rzecz naszej Gminy. Razem osiągnęliśmy 
wiele sukcesów. Jestem pewien, że kolejne przed nami. Przekazuję 
na Państwa ręce wyrazy szacunku i wdzięczności. Mam nadzieję, 
że ta informacja będzie powodem do dumy także dla Państwa. 
Krosno Odrzańskie pozostaje w moim sercu. Nie żegnam się więc, 
do zobaczenia.”

Ustawa o samorządzie gminnym nie zezwala na łączenie sta-
nowiska wiceprezydenta z mandatem Radnego Rady Miejskiej. 
W związku z tym Radosław Sujak musiał się zrzec mandatu i złożyć 
odpowiednią rezygnację u Komisarza Wyborczego, który rozpisze 
wybory uzupełniające w okręgu wyborczym (ul. Poznańska od 
nr 39 do końca) w ciągu najbliższych trzech miesięcy. 
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Zostaje „krośnieński”. Nazwa powiatu bez zmian 
Nazwa powiatu krośnieńskiego nie ulegnie zmianie na kro-
śnieńsko-gubiński. Rada Ministrów na posiedzeniu w dniu 
19 lipca negatywnie odniosła się do propozycji zmiany. 

Powiaty zostały ustanowione w 1999 roku na mocy reformy ad-
ministracyjnej. Wówczas zdecydowano o nazwie „krośnieński”. 
Od tamtego momentu co jakiś czas pojawiały się propozycje 
zmiany nazwy. Temat ponownie wrócił gdy miasto Gubin złożyło 
wniosek formalny, aby nazwę zamienić na „krośnieńsko-gubiński”. 
Wcześniej Mirosław Glaz kilkukrotnie potwierdzał, że popiera 
zmianę nazwy. Nic więc dziwnego, że starostwo rozpoczęło pro-
cedurę, której jednym z elementów były konsultacje społeczne 
z mieszkańcami poszczególnych gmin. Te pokazały, że zdecy-
dowana większość sprzeciwia się zmianie nazwy. Ostateczny 
wynik konsultacji to 3599 mieszkańców, którzy powiedzieli NIE, 
na TAK było zaś jedynie 1647 osób.
Wówczas nad wnioskiem pochylili się powiatowi radni. I jak się 
okazało, ich decyzja nie odzwierciedliła woli mieszkańców. Na 

trzynastu jedynie dwóch zagłosowało na NIE. Byli to Tomasz 
Miechowicz oraz Sebastian Bartczak. Po tej decyzji pierwszy 
z nich zrezygnował z bycia członkiem Zarządu, wystąpił także 
z koalicji PSL oraz Komitetu Wyborczego Wyborców Bartczak-
-Cebula Razem dla Powiatu. Nie chcę firmować działań Starosty 
Glaza oraz większości radnych. Nie do zaakceptowania jest dla 
mnie sytuacja, w której radni reprezentujący mieszkańców nie 
szanują ich opinii – tłumaczył wówczas swoją decyzję. Kolejnym 
etapem była opinia Wojewody Lubuskiego. Ten odniósł się do 
wniosku tylko pod względem formalnym. W ten sposób doku-
ment trafił na ministerialne biurko. Ostatecznie Ministerstwo 
Spraw Wewnętrznych i Administracji poinformowało w piśmie z 4 
sierpnia, że zmiana nie wejdzie w życie. W uzasadnieniu możemy 
przeczytać, m.in. że „(…) mieszkańcy powiatu krośnieńskiego 
w przeprowadzonych konsultacjach negatywnie odnieśli się 
do przedmiotowej zmiany”. Dodatkowo argumentem przeciw 
była negatywna opinia rad gmin Krosno Odrzańskie, Bytnica, 
Bobrowice, Maszewo oraz Dąbie. 
Temat zmiany nazwy powiatu został więc zamknięty. Podczas 
specjalnej konferencji burmistrz Marek Cebula podziękował 
przede wszystkim mieszkańcom, ale także wójtom i byłym 
starostom, którzy także sprzeciwiali się zmianie. Cieszę się, 
że zwyciężyła demokracja, jednak pamiętajmy, że w jedności 
siła. Zostańmy razem, apeluję o to przede wszystkim do władz 
Gubina. Wiele nas łączy, mamy na koncie wiele wspólnych dzia-
łań. Skupmy się na dalszej współpracy, ponieważ tylko razem 
osiągniemy sukces, przede wszystkim z myślą o mieszkańcach 
i całym powiecie – podkreślał.

„(…) mieszkańcy powiatu  
krośnieńskiego w przeprowadzonych 
konsultacjach negatywnie odnieśli 

się do przedmiotowej zmiany”
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

#

Christoph Schmidt ponownie burmistrzem
Christoph Schmidt ponownie wybrany burmistrzem part-
nerskiego miasta Schwarzheide. Jego przewaga nad kontr-
kandydatem, a był nim dr Thomasem Adam, okazała się 
ogromna. Dotychczasowy włodarz zdobył aż 81% głosów. 

Gwarancja kontynuacji działań i rozwoju miasta – na to wg 
Christopha Schmidta postawili wyborcy. W samorządzie jest to 
niezwykle istotne, zmiany bez zapewnienia ciągłości pomysłów 
mogą się dla samorządu skończyć niepotrzebnym bałaganem. 
W dzień po wyborach do Schwarzheide pojechała krośnieńska 
delegacja, by pogratulować „staremu-nowemu” burmistrzowi 
wyborczego sukcesu. Partnerstwo między tym niemieckim 
miastem, a Krosnem Odrzańskim rozwija się bardzo dobrze. 
Można już mówić o przyjaźni między włodarzami, a także między 

reprezentantami delegacji, które wzajemnie się odwiedzają. 
W ostatnim numerze samorządowego pisma „SchwarzHeide 
Extra” pojawiła się relacja z wizyty podczas dożynek, a także 
serdeczne podziękowania za gościnność krośnian. 
Dodajmy, że w Brandenburgii kadencja burmistrza trwa osiem lat. 

To była bardzo wzruszająca chwila. 
Gratulacje od przyjaciół z Polski
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Zmiany w gminnej oświacie
Zespół Szkół w Krośnie Odrzańskim oraz Zespół Szkolno-
-Przedszkolny. To dwie nowo utworzone gminne placówki, 
które 1 września oficjalnie rozpoczęły swoją działalność. 
W wyniku rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko dyrektora, 
funkcję tę w Zespole Szkół powierzono Wiesławie Kołarzyk. 
Z kolei w drugiej instytucji dyrektorem została Wioletta 
Radecka-Weretko.

Obie kandydatury zostały odpowiednio zweryfikowane przez 
komisję konkursową. Osoby zakwfalifikowane do objęcia funkcji 
dyrektora przedstawiły swoją koncepcję pracy, a także rozwoju 
placówek, którym będą przewodzić. Komisje w obu przypadkach 
uznały, że kandydatki spełniają wszystkie wymogi – wyjaśnia 
Grzegorz Garczyński, zastępca burmistrza Krosna Odrzańskiego.
Przypomnijmy, że zgodnie z uchwałą przyjętą przez Radnych Rady 
Miejskiej Zespół Szkolno-Przedszkolny został utworzony przez 
Szkołę Podstawową nr 1 oraz Przedszkole w Starym Raduszcu. 
Z kolei Zespół Szkół tworzą Gimnazjum oraz Szkoła Podstawowa 
nr 3. W obu przypadkach placówki wchodzące w skład zespołów 
zachowują jednak swoją autonomię. – Jej przykładem jest m.in. 
fakt, iż w każdej ze szkół działają rady rodziców. Szkoły zacho-

wają także swoją tożsamość, swój hymn – podkreśla Wiesława 
Kołarzyk. – Utworzenie Zespołu Szkół przede wszystkim ułatwi 
organizację pracy. Jest ono związane także z niżem demograficz-
nym. Jestem przekonana, że koncepcja utworzenia Zespołu może 
przynieść same korzyści, zarówno dla uczniów i ich rodziców, 
ale również nauczycieli – dodaje.
Warto przypomnieć, że od 1 września w budynku Szkoły Podsta-
wowej nr 3 swoją działalność rozpoczął Oddział Przedszkolny 
związany z Przedszkolem nr 4. Łącznie Oddział liczy 24 podopiecz-
nych. Nim jednak został otwarty, potrzebne było przystosowanie 
pomieszczenia dawnej świetlicy szkolnej. – Było dużo pracy, 
ale efekt jest przepiękny. Jak minęły pierwsze dni? Dzieci na 
początku nieco płakały, ale to zrozumiałe. Mogą jednak liczyć na 
fachową opiekę – mówi Maria Kalska, dyrektor Przedszkola nr 4. 
Równie dobre opinie dotyczą Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. 
Wychowankowie przedszkola mogą korzystać z bogatej bazy 
dydaktycznej, jaką posiada Szkoła Podstawowa nr 1. Wśród nich 
są m.in. bardzo dobrze zaopatrzona biblioteka, sale lekcyjne, czy 
tablice interaktywne. Korzyści z utworzenia Zespołu z pewnością 
zauważą także rodzice, ze względu na integracyjny charakter 
współpracy między placówkami. 
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Generał bryg. SG Andrzej Kamiński nie jest już komendantem 
nadodrzańskiego oddziału. Na wniosek komendanta głównego 
Straży Granicznej ppłk. Marka Łapińskiego Minister Spraw 
Wewnętrznych i Administracji Mariusz Błaszczak powołał na 
to stanowisko ppłk. SG Jacka Szcząchora. 

Do oficjalnego przekazania obowiązków doszło w czwartek 1 
września. Wprowadzenia nowego komendanta oddziału doko-
nał Zastępca Komendanta Głównego Straży Granicznej Marek 
Małkowski. Podkreślił on wieloletnią, wzorową postawę generała 
Kamińskiego ale także całego nadodrzańskiego oddziału, których 
działania na rzecz bezpieczeństwa zawsze były oceniane bardzo 
dobrze. Sam generał Kamiński zaznaczył zaś, jak ważna była 
współpraca z innymi służbami mundurowymi oraz samorządami. 
Przede wszystkim jednak, nie kryjąc wzruszenia, podziękował 
funkcjonariuszom oraz pracownikom nadodrzańskiego oddziału, 
doceniając ich odpowiedzialność i doskonałą służbę. 
Generał Andrzej Kamiński jest absolwentem Wojskowej Akademii 
Technicznej w Warszawie. Podczas służby w Straży Granicznej 
zajmował różne stanowiska służbowe. Komendantem Oddziału 

został mianowany w 2013 
roku. 2 maja 2015 roku 
otrzymał zaś nominację 
generalską. 

Nowy komendant ppłk 
SG Jacek Szcząchor jest 
z kolei absolwentem 
Akademii Wychowania 
Fizycznego w Warszawie. 
Służbę w Straży Granicz-
nej pełni od 1997 roku. 
Od początku pracy zwią-
zany był z Bieszczadzkim 
Oddziałem SG; od czerwca 2015 r. pełnił służbę na stanowisku 
komendanta placówki w Medyce w województwie podkarpackim. 

Gen. Andrzej Kamiński pozostanie w dyspozycji Komendanta 
Głównego Straży Granicznej. 

Nowy komendant NoOSG 
fo

t. 
N
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SG

wydarzenia
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Szpital „w ruinie”?
Sytuacja szpitala powiatowego w Krośnie Odrzańskim jest 
tragiczna. Odpływ personelu, zwolnienia. Wszystko to daje 
obraz lecznicy, w której skuteczne ratowanie życia i zdrowia 
pacjentów może wydawać się zagrożone. Pojawiają się pytania 
i wątpliwości, z którymi Zarząd Powiatu Krośnieńskiego musi 
sobie poradzić. W połowie września podjęto uchwałę, która 
zmierza do odebrania placówki prywatnej spółce.

Niedawne spotkanie „na szczycie”, w siedzibie NFZ w Zielonej 
Górze, z udziałem wicewojewody, szefostwa funduszu, samo-
rządowców, konsultantów medycznych i przedstawiciela spółki 
Nowy Szpital niewiele wniosło do sprawy. Padła deklaracja, że 
spółka może oddać szpital powiatowi. Ale szczegółów tego prze-
kazania nie znamy. Być może związane byłoby to z ogromnym 
odszkodowaniem dla spółki, która ma długoletnią umowę na 
prowadzenie placówki. Czy przywrócenie szpitala „pod skrzydła” 
powiatu lub spółki samorządowej mógłby rozwiązać problem? 
Przypomnijmy, że jego przekazanie podmiotowi prywatnemu 
nastąpiło po tym jak dług jednostki wynosił kilkanaście milionów 
złotych. Czy powrót do przeszłości uchroni przed podobnym 
scenariuszem? 
Być może. W połowie miesiąca radni powiatowi podjęli decyzję 
upoważniającą Zarząd Powiatu do rozpoczęcia procedury, której 
celem jest podjęcie działań w sprawie krośnieńskiego Szpitala. 
Wszyscy obecni radni jednomyślnie zagłosowali za uchwałą, 
zgodnie z którą: „Upoważnia 
się Zarząd Powiatu do podjęcia 
działań przygotowawczych do 
opracowania procedury roz-
wiązania umów zawartych 
w 2009 r. pomiędzy Powiatem 
Krośnieńskim a prywatnymi 
podmiotami funkcjonującymi 
w ramach grupy kapitałowej 
Grupa Nowy Szpital Holding 
S.A. i wypracowania nowej 
formuły prawnej podmiotu 
zapewniającego opiekę szpi-
talną mieszkańcom Powiatu 
Krośnieńskiego (...)” - tak czyta-
my w przyjętym przez Radnych 
Powiatowych oświadczeniu. 
Podczas Sesji nie był obecny żaden z przedstawicieli zarządu 
Grupy „Nowy Szpital”.
Samorządowcy z Krosna Odrzańskiego, zarówno burmistrz jak 
i radni, przyglądają się działaniom starostwa deklarując pomoc 
w przecięciu „węzła gordyjskiego”. Do tej pory Gmina odciążała 
szpital m.in. poprzez umorzenia płatności (podatek od nieru-
chomości, zaległości finansowe) w wysokości kilkudziesięciu 
tysięcy złotych. KPWK pomagało w rozwiązaniu problemów 
wodno-kanalizacyjnych na terenie szpitala, odbywały się też 
spotkania z przedstawicielami Zarządu Grupy Nowy Szpital, 
kilkukrotnie składali oni wyjaśnienia podczas sesji Rady Miejskiej. 

O ocenę sytuacji i sposoby wyjścia z impasu pytamy Tomasza 
Miechowicza, radnego Powiatu Krośnieńskiego.

Szpital powiatowy – jak sama nazwa wskazuje, jest pro-
wadzony przez Powiat Krośnieński. Od wielu lat realizacja 

usług medycznych jest mocno krytykowana, jednak w tym 
czasie żaden ze starostów nie rozwiązał problemu. Dlaczego?

Tomasz Miechowicz: Szpital jest powiatowy, ale od kilku lat nie 
prowadzi go Powiat Krośnieński tylko „wynajęta” do tego pry-
watna spółka. To prawda, że mieszkańcy postrzegają problemy 
szpitala jako problemy powiatowe i oczekują rozwiązania ich 
przez starostów, zarząd i radę powiatu. Przede wszystkim na 
początku funkcjonowania szpitala pod nowym zarządem nie 
było potrzeby rozwiązywania jakiś dramatycznych problemów. 
Wszyscy mieliśmy nadzieję, że po oddłużeniu szpitala placów-
ka będzie coraz lepszą. Udało się wtedy odciąć szpitalnictwo 
w naszym powiecie od nadzoru lokalnych polityków. Istniała 
szansa, że pod prywatnym nadzorem szpital wyjdzie na prostą. 

Będzie przyjazny dla pacjentów 
i personelu. Niestety okazało 
się, że szpital przez ostatnie lata 
toczył się po równi pochyłej. 
Starostowie nie mają wielu 
narzędzi do działania. Umo-
wa ze spółką została spisana 
na dwudziestoletni okres. 
Trudno ją rozwiązać. Trudno 
negocjować jej warunki. Były 
podejmowane próby pomocy 
placówce poprzez ulgi, roz-
kładanie płatności na raty. 
Niestety wygląda na to, że za-
rządzająca obecnie szpitalem 
ekipa nie potrafi z tego samo-

rządowego (powiatowego jak 
i miejskiego) wsparcia skorzystać. Brak realnych narzędzi do 
zmiany sytuacji w moim przekonaniu to główny powód nie 
rozwiązania problemów szpitala powiatowego.

Zwolnienia pracowników transportu, problemy kadrowe, 
protesty pielęgniarek… Tylko w tym roku negatywne hasła 
związane z krośnieńskim szpitalem w mediach pojawiały się 
bardzo regularnie. Co leży u podstaw kłopotów? 

TM: Problem z funkcjonowaniem szpitala narastał latami. Pro-
wadząca szpital spółka nie radzi sobie. Mam wrażenie, że nie 
bardzo chce sobie radzić. Oszukiwanie pracowników na funduszu 
socjalnym, które ciągnie się kilka lat. Brak pomysłu na to z czego 
ma być znany mały powiatowy szpital. Zmniejszenie kontraktu 
z NFZ, utrata pogotowia ratunkowego. To wszystko są elementy 
układanki, które tworzą zły obraz szpitala, zniechęcają pacjen-
tów i pracowników. Odnoszę wrażenie, że zarządzająca spółka 
 ma po prostu za nic interes pacjentów. Pozbywanie się doświad-

Umorzenia podatków i zaległości na łącz-
ną sumę kilkudziesięciu tysięcy złotych, 

pomoc przy rozwiązaniu problemów wod-
no-kanalizacyjnych, spotkania z zarządem 
szpitala i ciągły monitoring sytuacji – kro-
śnieński samorząd czynnie wspiera funk-

cjonowanie szpitala powiatowego

#
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czonej kadry, jest tego najlepszym przykładem. Wielu z nas 
zna ludzi, którzy latami pracowali w szpitalnym transporcie.  
Im ufaliśmy. Dzisiaj wyrzucani są z pracy. Gdzie w tym wszystkim 
jest sens?

W sierpniu, podczas posiedzenia komisji zdrowia Rady Po-
wiatu Krośnieńskiego padały ostre słowa pod adresem 
spółki Nowy Szpital. Zapowiadano rozwiązanie umowy. 
Czy to pomoże?

TM: Muszę przyznać, że byłem zaskoczony całą sytuacją 
z sierpniowego posiedzenia komisji zdrowia. 
Nie jestem jej członkiem, ale uważałem, 
że należy na tak ważnym spotkaniu 
się pojawić. Pan przewodniczący 
wraz z Panem Starostą rozpoczęli 
rozmowę od bardzo ostrych 
słów pod adresem spółki. 
Bez uzgodnienia z wszyst-
kimi radnymi. Próbowano 
stworzyć przekaz, że oto 
będzie szybka zmiana. 
Powiat przejmie szpital. 
Tymczasem niewiele się 
zmieniło. Wspomniani 
wcześniej pracownicy 
nie pracują już w szpi-
talu. Spółka nadal zarzą-
dza szpitalem. Pytałem 
wówczas na posiedzeniu 
komisji co Pan Starosta, 
Zarząd Powiatu proponują 
w zamian. Wszyscy wiemy, że 
szpital funkcjonuje źle. Nie znam 
radnego powiatowego, który byłby 
przeciw rozwiązaniu współpracy 
ze spółką Nowy Szpital. Również jestem za 
rezygnacją ze współpracy. Mamy jednak prawo 
wiedzieć, co proponuje się w zamian. Ile pozbycie się 
spółki będzie nas kosztowało. Jaki jest pomysł na funkcjonowanie 
szpitala. Kiedy to nastąpi. Jaka będzie formuła dalszego zarzą-
dzania szpitalem. Jakie będzie finansowanie w ewentualnym 
okresie przejściowym. Musimy o to pytać, musimy wspólnie 

szukać odpowiedzi. W sierpniu nie 
usłyszeliśmy odpowiedzi. Zaska-
kiwanie radnych powiatowych to 
średni pomysł na wspólne szukanie 
rozwiązań. 
Mamy też dzisiaj próbę stawiania 
pod ścianą ludzi zadających pyta-
nia o przyszłość szpitala. W dużym 
skrócie: albo popierasz pomysły 
starosty, albo jesteś wrogiem na-
prawy sytuacji szpitala. Po pierwsze 
Pan Starosta nie jest nieomylny, po 
drugie zadawanie pytań jest częścią 
szukania odpowiedzi.

Jaki wg Pana jest sposób na ra-
tunek szpitala, a dokładniej na 
doprowadzenie do sytuacji, by 
usługi medyczne były na wysokim 
poziomie? 

TM: Uważam, że jest kilka poziomów odpowiedzi na to pytanie. 
Po pierwsze polityka naszego państwa. Trwa właśnie zmia-
na w sposobie dysponowania środkami przeznaczonymi na 
funkcjonowanie służby zdrowia w tym szpitalnictwa. Musimy 
poczekać na to jakie rozwiązania zostaną przyjęte. Od nich 
w dużej mierze zależy poziom finasowania krośnieńskiego 
szpitala. Finansowanie – jego wielkość jest kluczem. Po drugie 
wypracowanie formuły zarządzania lecznictwem szpitalnym 
na terenie powiatu. Musimy znaleźć sposób na przyciągnięcie 
pacjentów dobrym wyposażeniem, dobrą opieką personelu 

(mamy świetny choć przemęczony personel), jeden 
z oddziałów powinien być taką naszą, szpitalną 

perełką. To w naturalny sposób przyciągnie 
zainteresowanie pacjentów i podwyż-

szy prestiż szpitala. Przy tej okazji 
musimy też zadbać o cały teren 

powiatu. Bo szpital jest powia-
towy i wszyscy mieszkańcy 

powiatu mają prawo do 
bliskiej, dobrej szpitalnej 
opieki. Z poprzednich 
lat wiemy, że nie jest  
to łatwe. W ciągu naj-
bliższych tygodni trzeba 
zadbać o powstrzyma-
nie odpływu doświad-
czonego personelu  
ze szpitala. To duże wy-

zwanie. Jestem przeciw 
przejmowaniu szpitala 

w zarząd powiatu. Już raz 
tak było i szpital miał wielo-

milionowe długi. To przecież 
dlatego trzeba było go oddłu-

żyć. Nic tutaj się nie zmieniło. Jeśli 
zarządzaniem szpitala będą się 

zajmowali lokalni politycy to wrócimy  
do sytuacji, którą już przerabialiśmy. Pamiętamy,  

że było źle. Jedno jest pewne, Pan Starosta ma moje 
wsparcie w działaniu na rzecz rozwiązania współpracy ze spółką 
Nowy Szpital. Szukanie rozwiązań musi następować poprzez 
dyskusję i rozpatrywanie różnych możliwości.

Dziękuję za rozmowę

gm.
Krosno Odrzańskie

gm. Bytnica

gm. Maszewo

gm. Gubin

gm. Bobrowice

gm. Dąbie

gm. miejska
Gubin

Szpital w Krośnie Odrzańskim
obsługuje mieszkańców całego powiatu
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Dolne Miasto z szansą na dofinansowanie
Czy rzeczywiście do Krosna Odrzańskiego będą ściągać piel-
grzymki turystów, jak opisywała to w swoim dodatku jedna 
z ogólnopolskich gazet? Czas pokaże, ale już dzisiaj można 
stwierdzić, że ambitne zamierzenia związane z Dolnym 
Miastem mają szansę na realizację.

Gdy coś nie jest pewne to wiadomo, że chodzi o… pieniądze. 
W przypadku rewitalizacji dolnej części Krosna Odrzańskiego nie 
jest inaczej. Olbrzymich środków finansowych potrzebnych na 
przywrócenie świetności historycznego miejsca nie udźwignąłby 
żaden samorząd tej wielkości. Biorąc pod uwagę skuteczność 
krośnieńskiego magistratu w wyszukiwaniu pieniędzy zewnętrz-
nych i w tym przypadku nie mogło 
być inaczej. 
Mieszkańców oraz turystów na pewno 
ucieszy fakt, że skala zamierzeń jest 
ogromna. W ostatnim czasie złożono 
trzy projekty. Pierwszym krokiem 
zmierzającym do ożywienia dol-
nej części miasta było pozyskanie 
pieniędzy ze środków unijnych, po-
chodzących z Programu Operacyj-
nego Pomoc Techniczna 2014-2020, 
na realizację koncepcji Programu Rewitalizacji Gminy Krosno 
Odrzańskie na lata 2016-2023. Dokument ten określa cele i kie-
runki działań samorządu, które mają wpłynąć na poprawę jakości 
życia mieszkańców w tej części miasta. Program jest również 

niezbędny Gminie do aplikowania o środki zewnętrzne na rewi-
talizację obszarów zdegradowanych. Drugi projekt, o charakterze 
inwestycyjnym to „Piastowskie dziedzictwo Świętej Jadwigi 
Śląskiej w Krośnie Odrzańskim”.  Został zarekomendowany jako 
jeden z zaledwie piętnastu przez Zarząd Województwa Lubuskie-
go do Kontraktu Terytorialnego. W ramach projektu planowany 
jest m.in. remont zniszczonych skrzydeł Zamku Piastowskiego 
i bunkra z okresu drugiej wojny światowej, utworzenie ogrodów 
zamkowych, powstanie spójnego szlaku zwiedzania, łączące-
go Zamek Piastowski z placem Świętej Jadwigi Śląskiej oraz 
modernizacja wieży kościoła wraz z remontem zabytkowych 
organów – wyjaśnia Anna Januszkiewicz, Naczelnik Wydziału 

Promocji i Rozwoju Gospodarczego 
Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim. 
Rewitalizacja dolnej części miasta to 
jeden z priorytetów krośnieńskiego 
samorządu. Nasze działania pro-
wadzone są już od dłuższego cza-
su. Pierwszym krokiem był konkurs 
architektoniczny. Wówczas został 
określony plan prac w dolnej części 
miasta. Plan został uzgodniony z Lu-

buskim Konserwatorem Zabytków 
– wyjaśnia burmistrz Marek Cebula. Proces rewitalizacji jest 
niezwykle złożony, dlatego systematycznie zabiegamy o środki 
zewnętrzne, które go umożliwią – dodaje. 

Prawie 25 milionów złotych - 
o takie pieniądze ubiega się

krośnieński samorząd

#
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Cała inwestycja miałaby kosztować, bagatela,  
20 mln zł. Decyzja władz województwa otwiera 
przed krośnieńskim samorządem szansę na pozy-
skanie na ten cel środków finansowych ze źródeł 
zewnętrznych, które pozwoliłyby pokryć aż 85% 
kosztów planowanej inwestycji. 
To jednak nie jedyny projekt złożony w ostatnim 
czasie przez Gminę. Systematycznie staramy się 
o pozyskiwanie kolejnych środków z myślą o Dol-
nym Mieście. 31 sierpnia krośnieński samorząd 
złożył wniosek na rewitalizację obejmującą ulice: 
Grobla, Bobrowa, Plac Prusa, Żeromskiego, Wodna, 
Rybaki. Inwestycja ma objąć remont nawierzchni 
ciągów pieszych i jezdnych, wykonanie kanalizacji 
deszczowej oraz nowego oświetlenia LED, utwo-
rzenia miejsca spotkań lokalnej społeczności na 
zmodernizowanym Placu Prusa oraz wykonanie 
małych parków oraz miejsc postojowych – wymienia 
Grzegorz Garczyński, zastępca burmistrza. – W tym 
kontekście planowana jest m.in. budowa przystani 
dla małych jednostek pływających na kanale Odry 
wraz z placem rekreacyjnym – dodaje.
Wniosek o dofinansowanie rewitalizacji został zło-
żony przez Gminę Krosno Odrzańskie i to ona pełni 
rolę lidera projektu. W celu zwiększenia szans na 
dofinansowanie, do projektu zaproszono partnera, 
w tym przypadku powiat - sam wniosek może otrzy-
mać dodatkowe 3 punkty w ocenie, co na etapie 
końcowym może okazać się kluczowe. Wartość 
planowanych zadań opiewa na kwotę 4,3 mln zł. 
Rozstrzygnięcie konkursu poznamy w listopadzie br. 

Most w Krośnie Odrzańskim musi zostać podniesiony o ok. 1m. Jest to 
wymóg niezbędny w procesie przywracania Odrze IV poziomu między-
narodowej klasy żeglowności. Dzięki temu możliwe będzie odtworzenie 
żeglugi śródlądowej i rozwój transportu. 

Przy okazji planów Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej może za-
funkcjonować koncepcja, która byłaby rozwiązaniem problemu nękającego 
Krosno Odrzańskie od prawie siedmiu dekad. Mianowicie brak rynku w dolnej 
części miasta, który przed wojną był prawdziwą perełką architektoniczną. 
Jak przywrócić historyczne centrum? Skoro most miałby zostać podniesiony, 
to równie dobrze można go przesunąć mówi Jerzy Celecki, inżynier budowy 
dróg i mostów, współautor opracowania, członek Towarzystwa Miłośników 
Ziemi Krośnieńskiej. 
Po przeniesieniu mostu kilkadziesiąt metrów w kierunku zachodnim, droga 
zostałaby poprowadzona za hotelem Odra, wzdłuż ulicy Grobla, dalej esta-
kadą wzdłuż Marksa, do nowego ronda, planowanego na skrzyżowaniu ulic 
Bohaterów Wojska Polskiego i Bankowej. 
Pomysłodawca podkreśla, że inicjatywa ma na celu „odzyskanie” Starego 
Miasta, czyli placu przed kościołem pw. św. Jadwigi. Mam na myśli umoż-
liwienie wykonania deptaku, tak, aby mieszkańcy mogli nim spacerować. 
Drugim powodem jest realizacja postanowień rządu, które dotyczą tzw. 
udrożnienia „autostrad” wodnych – wyjaśnia Jerzy Celecki. – Mowa o przy-
wróceniu stanu rzeki Odry do czwartego stopnia żeglowności. Stąd pomysł 
podniesienia krośnieńskiego mostu o ponad metr. Takie są założenia. We-
dług nowych przepisów, odległość między lustrem wody, a spodem mostu 
powinna wynosić od 5,5 do 7 metrów. Wówczas można przyznać czwartą 
klasę żeglowności – dodaje.
Pomysł związany z wyprowadzeniem ruchu z placu podoba mi się. Wpisu-
je się to doskonale w nasze 
plany związane z rewitaliza-
cją Dolnego Krosna – mówi 
burmistrz Marek Cebula. Mo-
glibyśmy dyskutować, czy dro-
gę poprowadzić przed, czy za 
hotelem, jednak najistotniej-
szy jest główny cel – piękny 
rynek. Inicjatywa członków 
towarzystwa jest dowodem na 
to, że zaangażowanie miesz-
kańców w życie Gminy jest 
bardzo duże. 
Przy okazji rozmów o moście, 
ponownie przewija się temat 
budowy obwodnicy. W tej 
kwestii niewiele się zmienia. 
Program Budowy Dróg i Au-
tostrad nie został zmieniony, 
a więc mamy stan sprzed pra-
wie roku. To może być dobra 
wiadomość. Jednak decyzji 
konkretnych nie ma, podczas 
ostatniej wizyty w Zielonej 
Górze Podsekretarza Stanu 
w Ministerstwie Rozwoju, 
Adama Hamryszczaka zwró-
cono uwagę na fakt, że zadań 
drogowych jest więcej niż pie-
niędzy na nie. 

Przenosimy  
krośnieński most?
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Karp ponownie królował w Osiecznicy
Tego wydarzenia nie można było przegapić. Dziewiąta edycja 
jednej z najsłynniejszych imprez organizowanych w gminie 
Krosno Odrzańskie okazała się prawdziwą rewelacją! Było 
pysznie i muzycznie. A królował rzecz jasna karp. Wszak, 
zgodnie z nazwą tego wyjątkowego wydarzenia, nie mogło 
być inaczej!

Święto Karpia to już tradycja, nie tylko Osiecznicy, ale całej 
gminy Krosno Odrzańskie. Każdego roku wydarzenie przyciąga 
ogromną liczbę osób, także z innych województw. Jak było tym 
razem? Oczywiście, znakomicie! Jest to bowiem wydarzenie, 
które cieszy się wielką popularnością. Cieszę się, że po raz 
kolejny mogliśmy się spotkać i wspólnie bawić w Osiecznicy. 
A już w przyszłym roku będziemy świętować jubileuszową X 
edycję. Jestem przekonany, że będzie rewelacyjnie – podkreśla 
burmistrz Marek Cebula.
Nim jednak nadejdzie zapowiadany jubileusz warto podsumować 
tegoroczną odsłonę Święta. A działo się bardzo dużo. Przede 
wszystkim pod względem kulinarnym. W tym roku ponownie 
przygotowano tę rybę pod wieloma postaciami. Można było 
skosztować np. karpia wędzonego lub smażonego. Oczywiście, 
nie zabrakło także tradycyjnej zupy rybnej po osiecznicku, która 
zawsze cieszy się sporym uznaniem. Zawsze podkreślam, że 
potrawy przygotowywane w Osiecznicy smakują wyjątkowo – 
mówił sołtys Leszek Fijałkowski. 

Już podczas Rybobrania Robert Makłowicz namawiał krośnian 
do jak najczęstszego serwowania ryb. Trzeba je najpierw złowić. 
O to zadbali uczestnicy zawodów wędkarskich zorganizowanych 
na łowisku w Czetowicach, które ponownie zainaugurowały 
karpiowe święto. 

Smakosze mogli być w pełni usatysfakcjonowani, tym bardziej, 
że świeżego karpia można było także „zabrać” do domu. Sprze-
daż tej królewskiej ryby prowadziło bowiem Gospodarstwo 
Rybackiego „KARP” z Osiecznicy. 
Jednak organizatorzy wydarzenia zaserwowali nie tylko kulinar-

ne dzieła sztuki. Jak co roku nie zabrakło muzyki oraz licznych 
konkursów. Ogromnym zainteresowaniem cieszyła się także 
loteria fantowa. Tegoroczne Święto Karpia z pewnością mogło 
się podobać, o czym świadczy m.in. wysoka frekwencja. Tym 
razem łącznie sprzedano ok. tony przetworzonej ryby. Rok temu 
o 500 kg więcej. Co ciekawe jednak - łączny dochód z tegorocznej 
imprezy wyniósł ok. 34 tys. zł i było to o 6 tys. więcej niż w roku 
ubiegłym. Tegoroczne Święto Karpia wsparło ponad 70 spon-
sorów, duży udział miał także krośnieński samorząd. Dochód 
z poprzedniej edycji został przeznaczony na działalność klubu 
piłkarskiego Tramp Osiecznica oraz wyjazd dzieci na Zieloną 
Szkołę. W tym zaś będzie on przeznaczony na potrzeby miej-
scowości. To mieszkańcy zadecydują na jakie cele powędrują 
zebrane środki.

W tym roku łącznie sprzedano  
ok. tony przetworzonej ryby. Rok 

temu o pięćset kilogramów więcej. 
Co ciekawe jednak - łączny dochód 

z tegorocznej imprezy wyniósł 
ok. 34 tys. zł i było to o 6 tys. więcej 

niż w roku ubiegłym.
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„Przynosimy plon w gospodarza dom”, 
czyli Dożynki Gminne 2016

Mieszkańcy zadbali, aby miejscowość 
została wspaniale udekorowana i z otwar-
tymi ramionami witali gości. A ci przybyli 

także spoza Gminy. Wśród nich była m.in. 
posłanka Katarzyna Osos oraz Lech Jur-
kiewicz, burmistrz Lubska. Obchody święta 

plonów tradycyjnie rozpoczęła uroczysta 
msza św. dziękczynna w intencji wszystkich 
rolników. Następnie przez miejscowość prze-

maszerował korowód niosąc dożynkowe wień-
ce. W ten sposób tegoroczna impreza w Nowym 
Raduszcu została oficjalnie otwarta. Chleb, 
którym możemy się dzielić, to efekt ciężkiej 
pracy wszystkich rolników. Za to chcemy im po-
dziękować. Na ogromne uznanie zasługują także 
mieszkańcy Nowego Raduszca. Miejscowość 
jest wspaniale przygotowana – mówił podczas 
otwarcia burmistrz Marek Cebula. Doskonale 
wiemy, jak ważne jest uszanowanie tradycji, 
która łączy nas wszystkich. To kult ziemi i pracy, 
zapewniającej nam życie – podkreślał.
 Taki dzień jest także okazją do doskonałej 
zabawy. A atrakcji nie brakowało. Na scenie 
zaprezentowały się zespoły Kotkowiacy, Kryni-
czenka, Lubuszanki, Perfectly oraz Nadodrze. 
Nie zabrakło również gości specjalnych w posta-
ci zespołu śpiewaczego z miasta partnerskiego 
Schwarzheide. Delegacja niemieckich przyja-
ciół Gminy wraz z burmistrzem Christophem 
Schmidtem już po raz trzeci uczestniczyła w Do-
żynkach podziwiając m.in. przygotowane przez 
mieszkańców kosze i wieńce. A konkurs z nimi 
związany ponownie wzbudził wiele emocji. Jury 

nie miało łatwego zadania. Ostatecznie nagrody w poszczegól-
nych kategoriach trafiły do Bielowa, Sarbii oraz Strumienna.
Strumienno okazało się także najlepsze w konkursie sołectw, 
zorganizowanym przez Ośrodek Sportu i Rekreacji. Emocji nie 
brakowało! 

Sierpień to miesiąc, w którym jednym z najważniejszych wydarzeń jest święto plonów, będące 
ukłonem w stronę wszystkich rolników oraz okazją do podziękowania za ich ciężką pracę, a także 
celebrowania zbliżającego się momentu ukończenia żniw. W tym roku po raz pierwszy odbyły się, 
w Nowym Raduszcu.
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Z nimi nie można się nudzić! Wakacyjne atrakcje 
w mieście i nie tylko
Czy wakacje w mieście muszą być nudne? Ależ skąd! 
Po raz kolejny udowodnili to animatorzy Centrum 
Artystyczno-Kulturalnego „Zamek” oraz pracownicy Ośrodka 
Sportu i Rekreacji. Projekt „Lato w mieście (i nie tylko…)” 
ponownie cieszył się sporym zainteresowaniem najmłodszych 
mieszkańców Gminy.
Projekt miał za zadanie zapewnienie dzieciom z terenu Gmi-
ny atrakcyjnego wypoczynku w okresie letnim. W ten sposób 
najmłodsi mogli spędzić czas w pożyteczny sposób na terenie 
placów zabaw, a w przypadku niesprzyjającej aury za oknami, 
także w świetlicach, szkołach lub budynkach zaprzyjaźnionych 
instytucji. Co przygotowano dla uczestników? Wierzę, że każdy 
znalazł coś dla siebie. W ofercie były m.in. szeroko rozumia-
ne warsztaty artystyczne, a w tym muzyczne, plastyczne czy 
teatralne. Miały one zarazem wymiar edukacyjny i profilak-
tyczny – podkreśla Tomasz Miechowicz, dyrektor Centrum 
Artystyczno-Kulturalnego „Zamek”. 
Projekt był realizowany przez cały okres wakacyjny, nie tylko 
na terenie Krosna Odrzańskiego, ale także, zgodnie z nazwą, 
w całej Gminie.  Podsumowując, objął 14 pikników wakacyjnych 
(7 artystycznych i 7 sportowych) zorganizowanych na 7 placach 
zabaw. Animatorzy i pracownicy OSiRu odwiedzili w Krośnie 
Odrzańskim ulice: Grobla, Kopernika, Maja oraz Ogrodową. 
Ponadto zapewnili także atrakcje dla dzieci z miejscowości: 
Wężyska, Stary Raduszec i Szklarka Radnicka. Jak podkreślają, 

uśmiechnięte miny najmłodszych mieszkańców, ale także ich 
rodziców i opiekunów, to największa nagroda za dwa miesiące 
wytężonej, wakacyjnej pracy. Już teraz zapowiadają, że Projekt 
powróci w kolejnym roku, aby umilić letni wypoczynek.
Projekt „Lato w mieście (i nie tylko…)” został dofinansowany 
w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciw-
działania Narkomanii w roku 2015.
Zakończenie wakacji miało różne formy. Także „w ostrzejszym” 
brzmieniu. A takie zaserwowały widzom dwa zespoły rockowe 
– Mescalero oraz Nocny Kochanek. W ostatni piątek sierpnia 
zamkowe mury były świadkami naprawdę mocnego, hard-
-rockowego i heavy metalowego brzmienia. Spokojniej było za 
to w Starym Raduszcu podczas imprezy o nazwie Talent Show. 
Trzeba przyznać, że tego jeszcze w Gminie Krosno Odrzańskie 
nie było… chyba, że na ekranach telewizorów, podczas emisji 
jednego z programów promujących ludzi mających talent. Tym 
razem utalentowani promowali się na raduszczańskiej scenie. 
W ramach projektu Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2016 
w Starym Raduszcu zorganizowana została pomysłowa impreza. 
Co prawda muzyki też nie zabrakło, ale była ona zdecydowanie 
spokojniejsza niż rockowa i w wykonaniu samych mieszkańców, 
którzy udowadniali, że każdy ma jakiś talent. Musi on tylko ujrzeć 
światło dzienne. I ujrzał. Gratulujemy pomysłu i organizacji. 

Seniorzy podsumowali połowę kadencji
Dokładnie 28 lipca minęła połowa kadencji Krośnieńskiej Rady 
Seniorów. To dobry moment na podsumowania dotychcza-
sowych działań oraz sprawdzenia, czy udało się zrealizować 
wyznaczone cele. Tych Krośnieńska Rada miała przynajmniej 
kilka. Większość miała przede wszystkim prowadzić do dalszej 
integracji środowiska oraz pomocy seniorom.

Rzeczywiście, nasze działania miały charakter integracyjny. 
Przykładem jest m.in. zorganizowanie Balu Seniora. Serdecznie 
dziękuję osobom, które przyczyniły się do urzeczywistnienia 
tego przedsięwzięcia. Wierzę, że wszyscy uczestnicy bawili się 
wyśmienicie – podkreślał Grzegorz Kopacz, przewodniczący 
Rady Seniorów. Bal odbył się w kaplicy Zamku Piastowskiego 
i rzeczywiście cieszył sporym zainteresowaniem.
Jednym z zadań Rady Seniorów w drugiej kadencji było także 
utworzenie w Urzędzie Miasta specjalnego Biura Porad. Naszym 
zamierzeniem było dotarcie z pomocą dedykowaną seniorom 
mieszkającym w gminie Krosno Odrzańskie. O współpracę po-
prosiliśmy przedstawicieli Straży Miejskiej, Policji oraz Ośrodka 
Pomocy Społecznej, którzy byli obecni podczas spotkań z miesz-
kańcami i służyli radą – wyjaśnia Maria Piter.

Teraz przed Radą Seniorów kolejne cele. Jednym z ważniejszych 
zadań będą m.in. starania o utworzenie Klubu Seniora. Krośnień-
ska Rada Seniorów została powołana przez burmistrza na okres 
2-letniej kadencji. Jej głównym zadaniem jest reprezentowanie 
interesów środowiska seniorów w gminie Krosno Odrzańskie. 
Rada pełni rolę doradczą, konsultacyjną i inicjatywną.
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Pracowite wakacje w Gminie
Choć wakacje kojarzą się przede wszystkim z letnim wy-
poczynkiem, praca na terenie Gminy Krosno Odrzańskie 
była kontynuowana. Obecnie prowadzony jest remont 
drogi w Radnicy, który koordynuje Zarząd Dróg Wojewódz-
kich. Jednak krośnieński samorząd także nie próżnował. 
Realizowane były kolejne inwestycje, przede wszystkim 
te związane z infrastrukturą drogową. 
 
Co prawda trwał okres wypoczynkowy, jednak proces inwesty-
cyjny na terenie naszej Gminy był sukcesywnie realizowany. 
Kontynuujemy sporą część zaplanowanych zadań, część 
rozpoczęliśmy właśnie w czasie wakacji. Najwięcej inwestycji 
związanych jest z infrastrukturą drogową – wyjaśnia Grzegorz 
Garczyński, zastępca burmistrza Krosna Odrzańskiego. 
I tak ciężki sprzęt można zobaczyć m.in. na ul. Mickiewicza, 
ale nie tylko. – Przy ul. Mickiewicza trwa budowa drogi we-
wnętrznej. Ponadto warto wspomnieć o przebudowie drogi 
gminnej łączącej miejscowości Gostchorze i Chyże. Konty-
nuowane są także prace związane z drogą dojazdową do 
nowej komendy krośnieńskiej Policji – wymienia Przemysław 
Nitschka, naczelnik Wydziału Rozwoju, Inwestycji i Planowa-
nia Przestrzennego. – To jednak nie wszystkie zaplanowane 
zadania. W sierpniu rozpoczną się prace związane z nowym 
oświetleniem wzdłuż ścieżki rowerowej prowadzącej do 
miejscowości Łochowice. To kolejny etap wprowadzania 
nowoczesnego, energooszczędnego oświetlenia na terenie 
naszej Gminy – podkreśla Przemysław Nitschka. 
Krośnieński samorząd na tym nie poprzestaje. Obecnie trwa-
ją prace projektowe, które umożliwią realizację kolejnych, 
ważnych dla mieszkańców inwestycji. Za przykład może 
posłużyć ul. Prusa, którą chcemy zrewitalizować. Staramy 
się uzyskać dofinansowanie na tę inwestycję. W planach jest 
przebudowa drogi dojazdowej łącznie z chodnikami, a także 
zagospodarowanie zieleni. To urokliwe miejsce, któremu 
należy przywrócić drugą młodość z myślą o naszych miesz-
kańcach – zapewnia Przemysław Nitschka.
W tym roku została ukończona jedna z ważniejszych gmin-
nych inwestycji, mającej ogromne znaczenie dla mieszkań-
ców. Chodzi o miejskie targowisko. Koszt drugiego etapu 
remontu to ponad 1 mln zł. Koszt wykonania prac w ramach 
pierwszego etapu to z kolei ponad 2 mln zł. To jednak nie 
jedyna inwestycja. Gmina sukcesywnie pracuje także nad 
infrastrukturą drogową. Prace były związane m.in. z odcin-
kiem zlokalizowanym od ciągłu głównego przy ul. Kościuszki 
do ul. Dąbrowskiego. Szacowany koszt inwestycji to ponad 
500 tys. zł. Szacuje się, że na realizację zadań inwestycyjnych 
związanych z szeroko rozumianą infrastrukturą drogową 
Gmina do końca 2016 roku przeznaczy 4 mln 400 tys. zł.
Na swoją drugą młodość czeka także krośnieńska promenada. 
W tym celu zostały poczynione kolejne kroki, zakończono 
bowiem etap projektowania oraz sporządzania potrzebnej 
dokumentacji. Czas na dalsze działania. – Przygotowaliśmy 
już projekt budowlany oraz potrzebną dokumentację, te-
raz będziemy się starać o uzyskanie dofinansowania na tę 
ważną inwestycję. Już we wrześniu odbędzie się konkurs, 
do którego jesteśmy w pełni przygotowani – zapewnia Grze-
gorz Garczyński.
Szacuje się, że na realizację zadań inwestycyjnych związanych 
z szeroko rozumianą infrastrukturą drogową Gmina do końca 
2016 roku przeznaczy 4 mln 400 tys. zł. 
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Gorąca Krośnieńska Dziesiątka
Trzecia edycja Krośnieńskiej Dziesiątki, czyli święta biega-
czy, organizowanego przez krośnieński OSiR, nie zawiodła. 
Ponad 380 zawodników i zawodniczek, którzy w niedzielę  
28 sierpnia stanęli na starcie udowodniło, że sport to nie 
tylko hobby, ale przede wszystkim pasja i styl życia! Nie 
zniechęcił ich nawet tropikalny upał.

W tym roku Krośnieńska Dziesiątka została włączona do Lubuskiej 
Ligi Biegowej, czyli cyklu dziesięciu najlepszych i cieszących się 
największym zainteresowaniem zawodów organizowanych na 
terenie naszego województwa. Trzecia edycja wydarzenia okazała 
się rekordowa. Ponad 380 zawodników i zawodniczek mierzyło 
się nie tylko z trudnymi warunkami atmosferycznymi, ale przede 
wszystkim z własnymi rekordami. Do pokonania mieli, zgodnie 
z nazwą wydarzenia, 10 km. – Trasa biegła od Placu 11. Pułku 
przez ul. Piastów i Armii Czerwonej do Łochowic, a następnie 
przez ul. Kościuszki, PCK, 1 Maja i Piastów z powrotem na Plac, 
gdzie biegacze mieli do pokonania ostatnia pętlę – wyjaśnia 
Tomasz Struk, dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji. 
Warto dodać, że na trasie biegu można było zobaczyć znane 
twarze, nie tylko te kojarzone wyłącznie ze sportem. Jednym 
z zawodników ponownie był bowiem burmistrz Marek Cebu-
la. – To wydarzenie już po raz kolejny udowadnia, że warto 
postawić na zdrowy styl życia. Sport to nie tylko rywalizacja 
z innymi zawodnikami, ale również sposób na przełamywanie 
barier. Było to widoczne także dzisiaj. Wszyscy biegacze spisali 
się wyśmienicie, gratuluję im wytrwałości i zaangażowania – 
podkreślał po biegu.
W zawodach wziął udział także Fritz Homann, właściciel firmy 
Homanit, największego zakładu produkcyjnego na terenie gminy 
Krosno Odrzańskie. W rozmowie z Krośnieńską TV zaznaczał, że 
trasa była niezwykle wymagająca, tym bardziej cieszy się, że mógł 
podjąć rywalizację z innymi zawodnikami i pokonać linię mety. 
Ostatecznie w kategorii OPEN wśród mężczyzn najlepszy okazał 
się Marcin Zagórny z czasem 33:38. Wśród kobiet jako pierwsza 
linię mety przekroczyła zaś Olena Kytycia (czas 40:11). W klasyfi-
kacji gmina Krosno Odrzańskie wśród pań wygrała Monika Wą-
siewicz, a wśród panów Marcin Zagórny. W trakcie K10 odbyły się 
także Mistrzostwa Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej. 
Najszybszą funkcjonariuszką była Ewelina Michnowicz z Gubina, 
a funkcjonariuszem Paweł Bogdał z Międzygórza.  
Przed biegiem głównym odbyła się zaś rywalizacja dzieci.  
Na starcie „Dziesiątki na piątkę” stanęło ogółem 96 dziewcząt 
i chłopców. W poszczególnych kategoriach wiekowych wśród 
dziewcząt i chłopców najlepsi okazali się: Maja Nolbrzak (KAT. 
I rocznik 2010 i młodsze), Maciej Przytulski (KAT. I rocznik 2010 
i młodsze, Julia Jaskólska (KAT. II rocznik 2009-2008), Fabian 
Haręża (KAT. II rocznik 2009-2008), Julia Sieniawska (KAT. III 
rocznik 2007-2006), Dawid Postoł (KAT. III rocznik 2007-2006), 
Maja Staszak (KAT. IV rocznik 2005-2004), Konrad Konopski (KAT. 
IV rocznik 2005-2004), Aleksandra Bereszniewicz (KAT. V rocznik 
2003-2001), Jędrzej Masina (KAT. V rocznik 2003-2001).
Trzecia edycja Krośnieńskiej Dziesiątki udowodniła, jak wiele 
osób stawia na zdrowy styl życia. Impreza przyciągnęła biegaczy 
z całego regionu, którzy podkreślali wysoki poziom organizacyjny 
i sportowy. 

Obszerną relację można zobaczyć w materiale Krośnieńskiej TV.

KAT. I rocznik 2010 i młodsze
Dziewczęta
1. Maja Nolbrzak
2. Emilia Baturo
3. Marta Nawrocka

KAT. I rocznik 2010 i młodsze
Chłopcy
1. Maciej Przytulski
2. Ksawery Kaczmarek
3. Antoni Dębiński

KAT. II rocznik 2009-2008
Dziewczęta
1. Julia Jaskólska
2. Patrycja Wandzel
3. Jagoda Cybruch

KAT. II rocznik 2009-2008
Chłopcy
1. Fabian Haręża
2. Paweł Rapacz
3. Jakub Frencel

KAT. III rocznik 2007-2006
Dziewczęta
1. Julia Sieniawska
2. Wiktoria Solecka
3. Nikola Marzol

KAT. III rocznik 2007-2006
Chłopcy
1. Dawid Postoł
2. Dawid Wawrzyniak
3. Konrad Urszyc

KAT. IV rocznik 2005-2004
Dziewczęta
1. Maja Staszak
2. Wiktoria Olesiak
3. Marta Dębińska

KAT. IV rocznik 2005-2004
Chłopcy
1. Konrad Konopski
2. Filip Nolbrzak
3. Tomasz Szymanowicz

KAT. V rocznik 2003-2001
Dziewczęta
1. Aleksandra Bereszniewicz
2. Aleksandra Jodłowska
3. Aleksandra Dremo

KAT. V rocznik 2003-2001
Chłopcy
1. Jędrzej Masina
2. Michał Siewierski

KLASYFIKACJA OGÓLNA
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„Miśki” wicemistrzami Polski!

WTZ działa już 15 lat

Popularnie zwykło się ich nazywać Miśkami, ale tak naprawdę 
to prawdziwi gladiatorzy. Udowadniają to niemal na każdym 
kroku, jednak prawdziwą wisienką na torcie jest tytuł wice-
mistrzów Polski w kategorii kadetów w siatkówce plażowej 
wywalczony w Miliczu. 

Krzysztof i Wojciech Zalewscy potwierdzili tym samym doskonałą 
dyspozycję i udowodnili, że mają ogromną ambicję, aby osiągać 
najwyższe cele. Było ciężko, ale daliśmy radę. Wiadomo, że do 
turnieju finałowego nie awansują byle jacy zawodnicy, dlatego 
poziom turnieju stał na wysokim poziomie – podkreślał Wojciech 
Zalewski, zawodnik SKS Tęcza Krosno Odrzańskie. Mogę zapewnić, 
że ten sukces zmotywuje nas do dalszej, ciężkiej pracy. Mierzy-
my w przyszłości w złoty medal – wtórował Krzysztof Zalewski.
Ta praca opłaciła się już teraz, bowiem wicemistrzostwo Polski 
to ogromny sukces. Efekty treningów były widoczne już na 
początku turnieju finałowego w Miliczu. W pierwszych trzech 
spotkaniach bracia Zalewscy gładko, bo po 2:0 rozprawili się 
kolejno z Lechią Tomaszów Mazowiecki, AZS UWM Olsztyn oraz 
Tempem Chełm. W półfinale czekał na nich Chemik Bydgoszcz. 
Powiedzieć o tym meczu, że był niczym siatkarski horror, to jak 
nie powiedzieć nic. „Miśki” znalazły jednak receptę. Stawialiśmy 
na wzajemną motywację. Zagrzewaliśmy się do walki i w drugim 
secie, mimo trudnej sytuacji, udało nam się ostatecznie wygrać 
– mówił Krzysztof Zalewski. 
A w tie-breaku było równie emocjonująco, na szczęście po za-
ciętej końcówce nasi siatkarze wygrali 16:14. Tym samym byli 

już w strefie medalowej. A w finale czekał na nich Górnik Libiąż. 
Niestety, rywale okazali się zbyt mocni, i wygrali 2:0, ale bracia 
Zalewscy nie załamują rąk. Wierzymy, że dalej będziemy się 
rozwijać dzięki ciężkiej, systematycznej pracy. Może za dwa lata 
lub nawet za rok wywalczymy złoty medal – zaznaczał Wojciech.
Ten sukces jest jak najbardziej możliwy, jednak już nie w kategorii 
kadetów. Zawodnicy rozpoczynają bowiem swoją przygodę w ka-
tegorii juniorów. Będą grać często z zawodnikami starszymi od 
siebie o dwa lata, jednak podkreślają, że dadzą z siebie wszystko. 
Podsumowując turniej w Miliczu, bracia Zalewscy dziękują oso-
bom, które przyczyniły się do tego ogromnego sukcesu. 

15 lat – lat bez wątpienia pięknych, ale przede wszystkim zwią-
zanych z pracą na rzecz mieszkańców Krosna Odrzańskiego. 
Dokładnie tyle liczą sobie Warsztaty Terapii Zajęciowej. 
Jubileusz był huczny a towarzyszyło mu wydarzenie równie 
wyjątkowe, mianowicie XI Wojewódzki Przegląd Małych Form 
Teatralnych i Muzycznych Warsztatów Terapii Zajęciowej. 
 
To dla nas bardzo ważne wydarzenie. Tym bardziej, że jubileusz 
odbywa się wraz z Przeglądem. Czas rzeczywiście szybko płynie. 
Wspominamy jeszcze nasze pierwsze działania, które realizowa-
liśmy w budynku przy. ul. Krzywoustego. Od 2006 roku mamy 
przyjemność przebywać w nowej siedzibie. Pracujemy z myślą 
o osobach z niepełnosprawnością. Największą satysfakcją są 
uśmiechy osób, którym możemy pomóc – podkreśla Ewa No-
wicka, kierownik WTZ w Krośnie Odrzańskim. Obecnie krośnień-
skie Warsztaty Terapii Zajęciowej liczą 41 uczestników, którzy 
świetnie zaprezentowali się podczas Przeglądu. Celem imprezy 
była prezentacja dorobku artystycznego placówek zajmujących 
się osobami z niepełnosprawnością, wzmocnienie roli działań 
twórczych w procesie terapii, rozwijanie talentów artystycznych 
podopiecznych Warsztatów Terapii Zajęciowej, popularyzacja 
pracy z osobami z niepełnosprawnością oraz edukacja teatralna 
opiekunów i uczestników. Występy bez wątpienia mogły się po-
dobać, gwiazdą wieczoru była Magdalena Steczkowska. Jednak 
najważniejszym wydarzeniem był tego dnia wspomniany już 
jubileusz. A ten od początku zapowiadał się wyjątkowo, bowiem 
w sierpniu kierownik Ewa Nowicka została odznaczona Brązowym 
Krzyżem Zasługi przyznanym w imieniu Prezydenta RP przez Wo-

jewodę Lubu-
skiego.
Z każdej ka-
tegorii  Rada 
Artystyczna wy-
brała po trzech 
równorzędnych 
l a u r e a t ó w . 
I tak w katego-
rii amatorskich 
zespołów te-
atralno-muzycz-
nych wyróżniono 
Filię Powiato-
wego Ośrodka 
Wsparcia INTEGRACJA z Gubina, WTZ Świebodzin oraz WTZ 
Gorzów Wielkopolski. Do filii w Gubinie powędrowała także 
nagroda publiczności. Wśród wokalistek nagrodzono Ewę Zo-
chowską (POW INTEGRACJA), Piotra Grobysa (WTZ Świebodzin) 
oraz Radosława Krupskiego (WTZ „Winnica” Zielona Góra). 
Nagrodę publiczności otrzymał zaś Marcin Czelin (ŚDS Witni-
ca). Podczas przeglądu przyznano również nagrody specjalne. 
Te trafiły do WTZ Sulęcin, Marcina „Mundka” Kwiatkowskiego, 
Piotra Grobysa, Tomasza Wylangowskiego, Agnieszki Telkowskiej 
oraz Ilony Arendt.
Organizatorem XI edycji Przeglądu Małych Form Teatralnych 
i Muzycznych Warsztatów Terapii Zajęciowej było Stowarzyszenie 
Pracowników i Przyjaciół Warsztatów Terapii Zajęciowej Synergia.
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Młodzi, zdolni i z sukcesami. Krośnieńscy uczniowie oraz 
osiągane przez nich wyniki z pewnością są powodem do 
dumy. Tych najlepszych z najlepszych ponownie nagrodzono 
stypendiami Burmistrza Krosna Odrzańskiego za wybitne 
osiągnięcia na polu nauki i sportu.

Z każdym semestrem uczniów legitymujących się doskonałymi 
wynikami jest coraz więcej. Podczas uroczystości przyznania 
stypendiów żartowano, że w Sali 1000-lecia, w Urzędzie Miasta 
wkrótce może już brakować wolnych miejsc. To prawda, w przy-
szłym roku będziemy musieli najprawdopodobniej przenieść 
uroczystość np. do Hali Sportowo-Widowiskowej. Ale to tylko 
ogromny powód do radości, że mamy w naszej Gminie tylu wspa-
niałych uczniów – podkreśla Barbara Groncik, naczelnik Wydziału 
Oświaty, Kultury i Sportu. W tym roku stypendia za wyniki w nauce 
przyznano 52 uczniom, za osiągnięcia sportowe nagrodzono zaś 
4 uczniów. Zarówno w nauce jak i sporcie uczniowie nierzadko 
mogą się pochwalić wynikami na szczeblu wojewódzkim, a nawet 
krajowym. Stypendia to forma nagrody za ich ambicję i ciężką 
pracę, ale nie tylko. Cieszymy się, że uchwała, na mocy której trzy 
lata temu wprowadzono stypendia, przynosi pozytywny efekt. Dla 
wielu uczniów 
to z pewnością 
d o d a t k o w a 
motywacja, ale 
także możliwość 
rozwijania swo-
ich pasji poza 
szkołą – pod-
kreśla Grzegorz 
G a r c z y ń s k i , 
zastępca bur-
mistrza Krosna 
Odrzańskiego. 

Cieszę się, że możemy nagrodzić tak wielu uczniów – zaznacza.
Stypendia w wysokości kilkuset złotych przyznawane są na 
wniosek dyrektora szkoły lub rodzica. Poprzeczka postawiona 
jest wysoko, bowiem nagrody otrzymują tylko najlepsi z najlep-
szych. Średnia ocen musi wynosić co najmniej 5,4 a zachowanie 
powinno być bardzo dobre. Pod uwagę brane są także punkty 
zdobywane w olimpiadach na szczeblu wojewódzkim, ogólno-
polskim czy międzynarodowym.
Stypendia za osiągnięcia naukowe otrzymali: Maja Weretko, 
Julia Dąbrowska, Jakub Dąbrowski, Milena Adamowicz, Maria 
Jóźwiak, Zuzanna Sakowicz, Jan Jasik, Kamila Kuciewicz, 
Aleksandra Pawłowska, Maja Olgrzymek, Maja Tomkiewicz, 
Julia Cyganiak, Maksymilian Serbinowski, Igor Korzeń, Ad-
rian Kasperski, Jan Romanek, Błażej Basaj, Zuzanna Brysz, 
Bartłomiej Warzecha, Julia Struk, Joanna Michalska, Nicola 
Machcińska, Katarzyna Kaczoruk, Karolina Dunajska, Piotr 
Wieczorek, Gabriela Jachacz, Kamila Dunajska, Aleksandra 
Gaczyńska, Natalia Bielewicz, Agata Krych, Oliwia Sowislo, 
Klaudiusz Dankowski, Franciszek Każmierak, Wiktoria Sza-
frańska, Konrad Konopski, Igor Lisowski, Inga Karaś, Dawid 
Tokarski, Julia Frencel, Barbara Wróbel, Szymon Banach, 
Ihnat Astrovka, Karolina Rentel, Wiktoria Sosnowska, Martyna 
Sosnowska, Małgorzata Wojtyra, Malwina Kudełka, Kacper 
Kruszyński, Monika Wojciechowicz, Wiktoria Samulska oraz 

Hanna Samul-
ska. 
Nagrody spor-
towe otrzymali 
zaś: Aleksandra 
J o d ł o w s k a , 
Martyna Ro-
salska, Antoni 
Plichta oraz 
Karolina Przy-
bylska.

Krośnianie „lodołamaczami”

Uczniowie na medal!

Odrzańska Spółdzielnia Socjalna została nagrodzona w kon-
kursie Lodołamacze 2016. 

Wspomnia-
ny konkurs 
i kampania 
o tej  sa-
mej nazwie 
skierowane 
są do pra-
codawców 
zatrudniają-
cych osoby 

niepełnosprawne. „Lodołamacze” to ludzie, firmy, instytucje, 
które przełamują stereotypy i angażują się w rozwiązywanie 
problemów osób niepełnosprawnych. Tworząc coraz lepsze 
warunki pracy i prowadząc dojrzałą politykę personalną stają 
się symbolem etyki w biznesie i otwarcia na potrzeby osób nie-
pełnosprawnych. Jednocześnie pokazują, że człowiek niepełno-
sprawny może być doskonałym pracownikiem zaangażowanym 

w budowanie sukcesu firmy. 
Konkurs organizowany jest 
corocznie od 2006 r. 
W tym roku realizowana jest 
XI edycja Kampanii. Ma ona 
na celu integrację osób nie-
pełnosprawnych i stworzenie 
im szansy na pełne uczest-
nictwo w życiu społecznym, 
a także promocję przedsię-
biorstw, które wyróżniają się 
profesjonalnym podejściem 
i otwartością na problemy 
osób niepełnosprawnych. Ma to być także zachęta do tworzenia 
nowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych oraz podno-
szenia standardu już istniejących stanowisk.
Odrzańska Spółdzielnia Socjalna została laureatem na pierw-
szym szczeblu konkursu. Osiągnięcia krośnian doceniła kapituła 
regionu wielkopolsko-lubuskiego. Kolejnym etapem będzie gala 
finałowa, która odbędzie się na Zamku Królewskim w Warszawie. 
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Fair Play to podstawa

Rewolucji informatycznej 
ciąg dalszy
Kiedyś była przemysłowa. Teraz trwa informatyczna. Mowa 
o rewolucji, która wkracza także do gminy Krosno Odrzańskie. 
Po realizacji dużego projektu związanego z ułatwieniem 
dostępu do Internetu, teraz przyszła kolej na zinformaty-
zowanie kontaktu z urzędem oraz jednostkami podległymi. 

Gmina Krosno Odrzańskie pozyskała ze środków unijnych ponad 
2,3 mln zł na realizację projektu pn. „Budowa Centrum Zarzą-
dzania siecią Gminy Krosno Odrzańskie wraz z pakietem e-Usług 
dla mieszkańców”. Projekt zapewni interesantom pełen wachlarz 
e-Usług. Zostanie stworzona tzw. „karta mieszkańca”, dzięki 
której każdy zarejestrowany użytkownik będzie mógł zagłoso-
wać w budżecie obywatelskim, zapisać dziecko do przedszkola, 
czy szkoły, sprawdzić stan opłat lokalnych, dokonać płatności 
on-line oraz skontrolować status swoich spraw urzędowych. 
Ponadto dla zapewnienia wymiany danych zostanie utworzona 
sieć światłowodowa łącząca jednostki organizacyjne Gminy oraz 
wybudowane zostanie Centrum Zarządzania siecią oraz Data 
Center, które będzie przetwarzać i archiwizować wszystkie dane.

Seniorzy piłkarskiej Tęczy rozpoczęli nowy sezon. Nim jed-
nak usłyszeliśmy pierwszy gwizdek, nasi piłkarze otrzymali 
szczególne wyróżnienie. Zostali bowiem nagrodzeni w ramach 
konkursu Fair Play organizowanego przez Lubuski Związek 
Piłki Nożnej.

„Tęczowi”, choć spadli z IV ligi, dali w poprzednim sezonie przy-
kład zdrowej, sportowej rywalizacji, której towarzyszy uznanie 
dla przeciwnika bez względu na wynik rywalizacji. Podopieczni 
trenera Macieja Kulikowskiego pokazali, że w sporcie liczy się 
coś więcej, niż tylko walka o tak zwane 3 „oczka”. Przed każdym 
meczem okazywaliśmy szacunek dla piłkarzy, z którymi mieliśmy 
się mierzyć. To bardzo ważne, aby we wszystkich dyscyplinach 
sportu był on obecny– podkreśla trener MKS Tęcza Krosno 
Odrzańskie. 
I za tę postawę „Tęczowi” zostali nagrodzeni. Lubuski Związek 
Piłki Nożnej zakończył bowiem kolejną edycję konkursu Fair 

Play w sezo-
nie 2015/2016. 
„ T ę c z o w i ” 
w konkursie za-
jęli III miejsce. 
Komplet piłek 
ufundowanych 
przez Wojewo-
dę Lubuskiego 
W ł a d y s ł a wa 
Dajczaka, wrę-

c zy ł a  za -
wodnikom 
przedstawi-
cielka Lu-
b u s k i e g o 
Urzędu Wo-
jewódzkiego 
Maria Bry-
gida Grzy-
b o w i c z . 
Konkurs jest organizowany z myślą o sportowcach, którzy 
udowadniają, że nie liczy się wyłącznie rywalizacja, ale także 
uznanie dla rywali. Celem konkursu jest także stała poprawa 
stanu bezpieczeństwa na obiektach piłkarskich oraz tworzenie 
„przyjaznych stadionów” dla szerokiej rzeszy kibiców – zapewnia 
Maria Brygida Grzybowicz.
W podobnym tonie wypowiadał się również Romuald Jankowiak, 
Wiceprezes Lubuskiego Związku Piłki Nożnej. Postawa Fair Play 
jest bardzo ważna, nie tylko w kontekście piłki nożnej. Warto 
także podkreślić, że przed nami sporo pracy. Lubuska piłka 
może osiągnąć jeszcze więcej, dlatego czynimy starania, aby 
tak się stało – podkreślał.
Podsumowując, w konkursie I miejsce zajęła drużyna ZAP  
Syrena Zbąszynek, II - Dąb Przybyszów, III zaś, jak już pisaliśmy, 
nasi „Tęczowi”. W momencie oddania tekstu do druku zajmują 
w tabeli drugie miejsce, mając na koncie 13 punktów - cztery 
zwycięstwa, jeden remis i jedną porażkę.

wydarzenia

sport

informacje

inicjatywy

Realizacja projektu potrwa do końca 2017 r. Projekt jest dofi-
nansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 
2020 w ramach Osi Priorytetowej 2 Rozwój Cyfrowy i Działania 
2.1 Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego.

A przypomnijmy, że wspomniany wcześniej projekt związany 
z Internetem to E-inclusion. 120 rodzin z całej gminy Krosno 
Odrzańskie korzysta z komputerów, które mają dostęp do Inter-
netu. Otrzymali je za darmo, a celem projektu zrealizowanego 
przez Urząd Miasta było zwiększenie umiejętności posługiwania 
się sprzętem komputerowym. Poza tym trzysta sześćdziesiąt 
komputerów trafiło do szkół i jednostek gminnych, dzięki czemu 
hasło „Laptop dla każdego ucznia” stało się rzeczywistością.
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Medale Zasługi dla krośnian
Danuta Cierpisz, Ewa Nowicka oraz Jerzy Szymczak zostali 
uhonorowani Medalami Zasługi. Podczas specjalnej uroczy-
stości odznaczenia wręczył im Wojewoda Lubuski Władysław 
Dajczak. 

Mieszkańcy Gminy wielokrotnie udowadniali, że zaangażowanie 
w lokalne sprawy jest dla nich niezwykle istotne. Działalność 
społeczna nie pozostaje bez echa i jest doceniana, m.in. poprzez 
przyznawanie wysokich odznaczeń państwowych. Tak też się 
stało w tym tygodniu. 
Obecny na uroczystości wręczania medali burmistrz Krosna 
Odrzańskiego, Marek Cebula podkreślał, że to zaszczyt i honor 
być włodarzem Gminy, w której żyją tacy mieszkańcy. 
Krzyż Zasługi jest odznaczeniem dla osób cywilnych, które wy-
różniają się w pracy dla kraju i społeczeństwa, spełniając czyny 
wychodzące poza zakres ich codziennych obowiązków.
Uzasadnienia dla przyznania odznaczeń są bardzo długie, przy-
taczamy ich skrót.

Pani Danuta Cierpisz (Brązowy Krzyż Zasługi)
Pani Danuta Cierpisz jest osobą wyróżniającą się, zaangażowaną 
w działalność społeczną w zakresie pielęgnowania rozwoju świa-
domości historycznej, obywatelskiej oraz sprawności i kultury 
fizycznej poprzez wspieranie wszelkich form wypoczynku i tu-
rystyki. Swój wolny czas w większości poświęca dla działalności 
społecznej. W latach 1973-1990 w Organizacji Rodzin Wojsko-
wych (ORW) w Garnizonie w Krośnie Odrzańskim, od 1991 r. jest 
członkiem Polskiego Towarzystwa Turystyczno- Krajoznawczego. 
W latach 2000-2002 r. była sekretarzem Wojskowego Oddziału 
PTTK w Krośnie Odrzańskim, a od 2002 r. jest Prezesem Oddziału 
Wojskowego PTTK w Krośnie Odrzańskim.
W latach 2005-2009 była wiceprzewodniczącą, natomiast w latach 
2009–2013 przewodniczącą Lubuskiego Porozumienia Oddziałów 
PTTK. Od 2013 r. sprawuje funkcję wiceprzewodniczącej Lubu-
skiego Porozumienia Oddziałów PTTK, jest również Członkiem 
Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno- – Kra-
joznawczego. Dzięki determinacji, zapałowi i pasji Pani Prezes 
zrzesza ludzi z terenów naszej gminy, którzy mogą aktywnie 
spędzić wolny czas.

Pani Ewa Nowicka (Brązowy Krzyż Zasługi)
Zajmowała się organizacją Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kro-
śnie Odrzańskim. Po powołaniu tej jednostki, 3 stycznia 2001 r. 
zostało jej powierzone stanowisko Kierownika. Funkcję tą spra-
wuje do dziś. Jest osobą odpowiedzialną, bardzo zaangażowaną 
w wykonywanie pracy z osobami niepełnosprawnymi, o czym 
świadczą działania wykraczające poza podstawowy zakres obo-
wiązków. Ma wiele ciekawych pomysłów i nowoczesne podejście 
do zarządzania jednostką. Aktywnie współpracuje z organizacjami 
pozarządowymi oraz instytucjami kultury. Bierze udział m.in.
w Tygodniu Osób Niepełnosprawnych czy Jasełkach. Co roku 
organizuje cykliczną imprezę kulturalną, Przegląd Małych Form 
Teatralnych i Muzycznych Warsztatów Terapii Zajęciowej. Pozy-
skuje środki zewnętrzne oraz koordynuje cały projekt. Warsztaty 
Terapii Zajęciowej wpisały się w krajobraz szeroko rozumianej 
pomocy społecznej. Dla osób z niepełnosprawnością jest to 
jedyna szansa na rehabilitację społeczną i zawodową. Dzięki 
warsztatom mogą zdobyć nowe umiejętności. Krośnieńska 
placówka posiada 8 różnych pracowni: ogólnotechniczną, flo-

rystyczną, komputerową, kra-
wiecko-hafciarską, artystyczną, 
gospodarstwa domowego oraz 
od niedawna rozwoju osobiste-
go i zawodowego.

Pan Jerzy Szymczak 
(Złoty Krzyż Zasługi)
Pan Jerzy Szymczak jest spo-
łecznikiem, pasjonatem historii, 
regionalistą. Człowiek, o którym 
można napisać kilka książek. 
Jeden ze współzałożycieli Sto-
warzyszenia Homo Artifex w Krośnie Odrzańskim. Od lat związany 
z Zamkiem Piastowskim. Inicjator działań związanych z częścio-
wą renowacją obiektu. Zorganizował Izbę Regionalną, w której 
aranżuje wystawy stałe np. w 2003 r. „Przez lądy i morza”, „Dzieje 
miasta i przedmiotów”, w 2004 r. „Krosno w badaniach archeolo-
gicznych”, w 2005 r. „Krosno w dokumentach”, „Niemi świadkowie 
dziejów”, „100 odsłon na 100 lecie mostu”, „Klabund – poeta 
i pisarz krośnieński”. Od lutego 2010 r. tj. od powstania Centrum 
Artystyczno – Kulturalnego „Zamek” w Krośnie Odrzańskim, jest 
silnie związany z tą jednostką. Zajmuje się przede wszystkim 
oprowadzaniem turystów po komnatach zamkowych, stałą 
opieką nad ekspozycjami, koordynuje przedsięwzięcia w zakresie 
organizacji wystaw artystycznych. W lutym 2015 r. pracował przy 
wystawach czasowych „Cztery żywioły – woda”, „Zapomniane 
Sacrum”. Pan Jerzy Szymczak pozyskuje eksponaty i depozyty, 
uczestniczy w badaniach archeologicznych, wykopaliskach, 
ocenia wartość historyczną znalezionych przedmiotów, uzyskane 
przedmioty przekazuje jako nowe ekspozycje zamkowe. Od 2003 
r. jest Społecznym Opiekunem Zabytków. Koncentruje się na 
stałym nadzorze nad prowadzonymi pracami porządkowymi, 
gromadzeniem materiałów, katalogowaniem zbiorów oraz po-
pularyzowaniem i promowaniem nowatorskich i wartościowych 
zjawisk społecznych ruchu kulturalnego. Ofiarna działalność 
Pana Jerzego Szymczaka na rzecz upowszechniania wiedzy 
i dziedzictwa kulturowego Gminy Krosno Odrzańskie zasługuje 
na uwagę. Dba o to, aby wartość historyczna zdarzeń, miejsc 
oraz przedmiotów zajmowała zaszczytne miejsce
w historii regionu i kraju. Od 2015 roku Honorowy Obywatel 
Miasta Krosna Odrzańskiego.
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Nowy rozdział w historii Flisu Odrzańskiego

Cel - jak najmniej wykroczeń. Straż Miejska wzmaga działania

Flis Odrzański to wydarzenie, które zrewolucjonizowało poj-
mowanie turystyki rzecznej. Przed ponad dwiema dekadami 
zaledwie garstka pasjonatów zainaugurowała inicjatywę, 
będącą dziś jednym z najważniejszych wydarzeń, także dla 
Gminy. I to właśnie Gminę flisacy ponownie odwiedzili na 
początku wakacji. Gostchorze oraz krośnieński port to bo-
wiem od lat stałe punkty na mapie ich wyprawy.

Mieszkańcy Gminy jak zawsze powitali flisaków z otwartymi ra-
mionami. To wszak już jedna, wielka rodzina. Za każdym razem 
przybywając do Gostchorza oraz Krosna Odrzańskiego czujemy 
się jak u siebie – podkreśla dr Elżbieta Marszałek, wiceprezes 

Ligi Morskiej i Rzecznej. Cieszę się również, że Flis pozytywnie 
wpłynął na nadodrzańskie samorządy, które korzystają z poten-
cjału, wynikającego z lokalizacji w pobliżu rzeki. Zwróciliśmy 
się twarzą do Odry i korzystamy z wartości, jakie nam oferuje 
– dodaje. Zawsze będziemy z ogromną przyjemnością wracać 
do gminy Krosno Odrzańskie, bowiem zabieramy stąd piękne 
wspomnienia – podsumowuje dr Elżbieta Marszałek.
W tym roku flisacy w ramach XXI edycji wydarzenia rozpoczęli 
nowy rozdział. Dwie dekady wspólnych rejsów były okazją do 
podsumowania wszystkich zmian, jakie zaszły na odrzańskim 
szlaku. Ich idea będzie jednak kontynuowana, aby nadal popu-
laryzować turystykę rzeczną. Dziś nie sposób sobie wyobrazić 
gminy Krosno Odrzańskie bez Flisu. To właśnie ci pasjonaci 
pokazali nam, jak wielkie korzyści wynikają z bliskości Odry. 
Jesteśmy jednymi z pierwszych, którzy tak intensywnie prowadzą 
działania rozwijające turystykę rzeczną. Za naszym przykładem 
poszły kolejne samorządy – podkreśla Marek Cebula, burmistrz 
Krosna Odrzańskiego i zarazem prezes Stowarzyszenia na rzecz 
Miast i Gmin Nadodrzańskich. Dziś możemy się cieszyć rozwiniętą 
siecią przystani na odrzańskim szlaku, które są nie tylko atrakcją 
turystyczną, ale także promują poszczególne gminy – dodaje.
Rzeka Odra to wartość, którą należy pielęgnować. Takie podejście 
w dużej mierze jest zasługą spływu. Flis tradycyjnie miał swój 
finał w Szczecinie. 9 lipca odbyło się podsumowanie rejsu oraz 
celebrowanie flisackiego święta. 

Hasło „samotnie błąkające się psy” to w ostatnim czasie 
najczęściej pojawiający się komunikat w krośnieńskiej Straży 
Miejskiej. Tego typu zgłoszeń i późniejszych interwencji jest 
coraz więcej. 

Ciekawostką jest fakt, że wszystkie te psy przez nas wyłapane 
miały właściciela, nie były bezpańskie, a jeden w ciągu zaledwie 
kilku dni trafił do nas dwa razy – mówi Agnieszka Pawłow, ko-
mendant Straży Miejskiej w Krośnie Odrzańskim. Właściciel psa, 
tłumacząc się strażnikowi stwierdził, że zwierzę „wyprowadza się 
samo” na spacer albo, jak już z nim idzie, to bez smyczy i wtedy 
mu ucieka. Wszyscy opiekunowie psów biegających bez smyczy 
zostali ukarani mandatami karnymi.
Trzeba też pamiętać, że ustawa o utrzymaniu czystości i porząd-
ku w gminach, na podstawie której określony został regulamin 
dla gminy Krosno Odrzańskie, wyraźnie nakazuje wszystkim 
właścicielom czworonogów sprzątanie po swoich pupilach. Nie-

stety, nie wszyscy 
się do tego stosują 
– podkreśla Artur 
Baturo ze Straży 
Miejskiej. Dlatego 
też funkcjonariusze 
prowadzą cykliczne 
akcje prewencyjne 
pod hasłem Pupil.
Drugą, pod wzglę-
dem liczby inter-
wencji, plagą jest picie alkoholu w miejscach publicznych. 
M.in. takie sytuacje stale monitoruje Straż Miejska. – W Parku 
Tysiąclecia niejednokrotnie dochodzi do zdarzeń ustawowo 
zabronionych. Nagminne jest przede wszystkim spożywanie 
alkoholu, po którym odnotowywaliśmy wulgarne, a nawet agre-
sywne zachowania – wyjaśnia Agnieszka Pawłow, komendant 
Straży Miejskiej. Park jest miejscem wypoczynku, a osoby pod 
wpływem alkoholu po prostu uprzykrzają życie innym, są także 
niekiedy niebezpieczne, dlatego interweniujemy – podkreśla. 
Strażnicy prowadzą stałe kontrole. Czekają także na zgłoszenia 
mieszkańców, którzy są świadkami tego typu zdarzeń. Tym bar-
dziej, że chodzi o komfort, a przede wszystkim bezpieczeństwo 
samych mieszkańców. Za spożywanie alkoholu w miejscach 
niedozwolonych określonych w ustawie grozi grzywna w wy-
sokości od 50 do nawet 500 zł. 
Na koniec przypominamy o numerze alarmowym 986 do Straży 
Miejskiej, dostępnym zarówno z telefonów stacjonarnych, jak 
i komórkowych.
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Pożar i błyskawiczna pomoc

Uroczyste podziękowanie za posługę  
ks. ppłk. Edwarda Olecha
Ks. ppłk Edward Olech, wieloletni i zasłużony proboszcz 
parafii pw. św. Marcina przeszedł na emeryturę. Za swoją 
posługę i działalność na rzecz krośnieńskiego garnizonu 
otrzymał podziękowania podczas uroczystości zorganizo-
wanych na placu 5 Kresowego Batalionu Saperów. 

Doceniamy to, że najpierw byłeś przede wszystkim człowiekiem, 
a później księdzem i żołnierzem. Zapamiętamy Cię, jako osobę, 
która całą sobą zaangażowała się w życie naszej społeczności. 
Zapamiętamy Cię, jako człowieka, który zawsze nas wspierał 
i prowadził – podkreślał w swoim przemówieniu ppłk Jarosław 
Szczypiorski, dowódca 5 Batalionu Saperów.
A ksiądz proboszcz ppłk Edward Olech czynił to nieprzerwanie 
przez dwanaście lat swojej posługi w Krośnie Odrzańskim. Bardzo 
miło wspominam okres spędzony w krośnieńskim garnizonie. 
Wspólnymi siłami udało się zrealizować liczne zadania. Spotka-
łem tutaj wiele przychylnych osób, zarówno tych związanych ze 
służbą wojskową, jak i cywilów – podkreślał ppłk Edward Olech.
Oddanie, ale także ogromne zaangażowanie księdza proboszcza 
sprawiło, że na przestrzeni lat zyskał ogromny szacunek miesz-
kańców. Także krośnieńscy samorządowcy, w tym burmistrz 
Marek Cebula akcentują, jak ważną postacią dla całej Gminy jest 
kapłan. On sam także podkreśla bardzo dobre relacje z samo-
rządem i wieloletnią współpracę. Nie wyobrażam sobie, aby nie 
utrzymywać dobrych kontaktów. Tylko współpraca umożliwia 
sukcesywne działania dla miasta, gminy i wojska – dodaje.
Ks. ppłk Ewadr Olech wielokrotnie zwracał uwagę na to, jak ważny 
jest dla niego krośnieński garnizon. Dobrych słów o żołnierzach 
i ich służbie nie mogło zabraknąć także podczas tej wyjątkowej 
uroczystości na placu 5 Batalionu Saperów. 
Ks. ppłk Edward Olech w 1995 r. przeszedł do Ordynariatu Wojska 
Polskiego. Ponad trzy lata sprawował obowiązki kapłańskie 
w ośrodku duszpasterskim w Kędzierzynie-Koźlu, a następnie 
w szkole oficerskiej we Wrocławiu. Kolejnymi etapami jego dusz-
pasterskiej pracy były wojskowe parafie w Gubinie i w Kłodzku. 
Naczelnym zadaniem, jakie stawiał sobie ks. Edward Olech 

podczas swojej posługi, było ożywienie religijne parafii i dotarcie 
ze Słowem Bożym do żołnierzy. 
Jego następcą w parafii pw. św. Marcina został ks. mjr Jan  
Zapotoczny.

Ks. proboszcza Edwarda Olecha pożegnali także wierni podczas 
ostatniej mszy św. odprawionej w parafii pw. św. Marcina.

Zagrożenie dla życia i zdrowia, ewakuacja aż dziesięciu osób, 
szybka akcja strażaków, hospitalizacja części poszkodowa-
nych – scenariusz jak z filmu katastroficznego rozegrał się 
na początku września w Krośnie Odrzańskim. 

Groźny pożar wybuchł w budynku mieszczącym się przy ul. 
ZBoWiD. Ogień pojawił się nad ranem, we wtorek 6 września. Na 
szczęście nikt nie ucierpiał na zdrowiu jednak pożar strawił znacz-
ną część mieszkania. Poszkodowana rodzina od razu uzyskała 
pomoc. W związku ze skutkami pożaru Ośrodek Pomocy Społecz-
nej podjął stosowne działania mające na celu diagnozę sytuacji 
poszkodowanych rodzin oraz przyznanie stosownego wsparcia. 
Trzech pracowników socjalnych udało się pod wskazany adres, 
wówczas dokonali oględzin zniszczonych mieszkań oraz sporzą-
dzili wywiady środowiskowe, na podstawie których przyznano 
rodzinom pomoc finansową. Tego samego dnia, tj. 6 września, 

jedna z rodzin mogła 
skorzystać z pomocy fi-
nansowej oraz wsparcia 
w postaci pracy socjal-
nej, zaś wobec drugiej, 
zgłaszającej mniejsze 
potrzeby, opracowano 
plan pomocy zrealizowa-
ny w kolejnych dniach. 
Przyczyny pożaru usta-
la krośnieńska Policja. 
Należy podkreślić, że 
strażacy stawili się na 
miejscu błyskawicznie. 
Zgłoszenie otrzymali o godz. 4:52, 5 minut później byli już przed 
kamienicą. Łącznie ewakuowano z niej 10 osób.
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Sława! Rycerze wrócili do Zamku 
Rycerze ponownie opanowali Zamek Piastowski! Bractwa 
i wystawcy z całego kraju już po raz siódmy przybyli do Krosna 
Odrzańskiego, aby zapewnić mieszkańcom oraz turystom 
podróż w czasie. 

Podczas Turnieju o Pierścień Księżnej Jadwigi Śląskiej można 
było zobaczyć znajome twarze, bowiem wydarzenie cieszy się 
uznaniem nie tylko w naszym regionie, ale w całej Polsce. Można 
śmiało powiedzieć, że osoby, które zapraszamy do udziału w Tur-

nieju, to nasi przyjaciele. Bractwa oraz wystawcy uczestniczący 
w imprezie chwalą atmosferę jaka panuje podczas tego rycerskie-

go święta – podkreśla Paulina Downar, instruktor ds. wydarzeń 
historycznych, która ponownie wcieliła się w rolę Księżnej.

Program Turnieju od początku zapowiadał się ekscytująco. 
Pokazy rycerskie, turniej łuczniczy, inscenizacja zdobywania 
zamku, nauka tańców dworskich oraz występy prezentujące 
muzykę dawną – to tylko jego niektóre punkty. Nie zabrakło 
także warsztatów, jarmarku kasztelańskiego i licznych atrakcji 
dla najmłodszych uczestników. Naszym zamierzeniem było, aby 
najmłodsi mogli nie tylko obserwować pracę sztukmistrzów, 

ale również własnoręcznie skomponować coś, co następnie 
zabiorą do domu. Jestem przekonana, że będzie to wspaniała 
pamiątka – mówi Paulina Downar. 
Nowością w tegorocznym programie był pokaz mody dawnej. 
Jak wyglądały średniowieczne kreacje? W jaki sposób 
wykonywano wówczas dworski „przy-
odziewek”? O tym można było się prze-
konać w Zamku Piastowskim. 
Wydarzenie tradycyjnie zain-
augurował pochód orszaku. 
Następnie burmistrz Marek 
Cebula przekazał klucze do 
bram miasta. 
Niestety, pogoda dopisała 
jedynie w sobotę. Drugi dzień 
wydarzenia upłynął bowiem 
pod znakiem deszczu, ale ry-
cerze, jak sami podkreślali, 
nie są z cukru i dali z siebie 
wszystko. Finałowy Turniej, 
choć „w mokrej odsłonie”, 
przyciągnął wiele osób, 
które mogły podziwiać 
imponujące umiejętności 
dzielnych wojów.

Obszerną relację z VII Tur-
nieju Rycerskiego o Pier-
ścień Księżnej Jadwigi 
Śląskiej można zobaczyć 
w materiale Krośnień-
skiej TV.



X FESTIWAL  
JADWIGENSIS

Organizatorzy:

29 września - 
2 października  

Burmistrz Krosna Odrzańskiego

29 września 2016 r.
19.00  Kościół pw. św. Jadwigi Śląskiej, Krosno Odrzańskie
   „PERŁY POLSKIEJ MUZYKI DAWNEJ” - Wacław z Szamotuł  
   i Grzegorz Gerwazy Gorczycki, Kwartet Wokalny Tempus

19.00  CAK „Zamek”, ul. Szkolna 1, Krosno Odrzańskie    
   SERENADA FILMOWA - przeboje polskiej i światowej muzyki filmowej  
   zespół Jarek Buczkowski & Company

19.00  Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Krośnie Odrzańskim,  
   ul. Piastów 10 i     
   WYŚPIEWANA HISTORIA MIŁOŚCI JANA KIEPURY  
   I MARTY EGHERT  Dariusz Pietrzykowski – tenor (Jan)
   Veronika Juhasz (Węgry) – sopran (Marta), Robert Adamczak - fortepian

19.00  Kościół pw. św. Jadwigi Śląskiej, Krosno Odrzańskie
   KONCERT GALOWY FESTIWALU „DIXIT DOMINUS”     
   Agnieszka Rehlis – mezzosopran, Chór Kameralny Univocale Berlin,  
   Orkiestra festiwalowa, Christoph Ostendorf (Berlin) – dyrygent

30 września 2016 r.

1 października 2016 r.

2 października 2016 r.

2016 r.


