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Ruszyła Platforma Zakupowa 

Platforma zakupowa Open Nexus to narzędzie do przej-
rzystej komunikacji z Wykonawcami, którzy składają ofer-
ty bezpośrednio na stronach zapytań ofertowych oraz aukcji 
elektronicznych. Zainteresowanych zachęcamy do zapisania 
się do grup wykonawców. W tym celu należy wejść na stronę 
https://platformazakupowa.pl/pn/krosnoodrzanskie, odwiedzić 
zakładkę „Zostań wykonawcą”, zaznaczyć kategorię oraz zostawić 
adres e-mail. Dzięki temu będziecie Państwo na bieżąco informo-
wani o wszczynanych przez Urząd postępowaniach zakupowych.

Jak to wygląda w praktyce:
• każdorazowo otrzymają Państwo w mailu od prowadzą-

cego postępowanie link, który „przeniesie” bezpośrednio 
do postępowania;

• na stronie postępowania będzie Specyfikacja Istotnych 
Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz Opis Przedmiotu Za-
mówienia (OPZ) oraz ewentualnie dodatkowe informacje 
(rysunek techniczny, wymagania dot. certyfikatów, itp.);

• Wykonawcy podają przy danej pozycji zamówienia propo-
zycję swojej ceny i/lub inne parametry handlowe i tech-
niczne oferty;

• całość zwrotnie przesłana zostanie do Urzędu po kliknięciu 
przycisku „Złóż ofertę” na Platformie;

• w postępowaniach prowadzonych zgodnie z Prawem za-
mówień publicznych (Pzp) wymagane będzie podpisanie 
oferty kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Jedyną rzecz, jaka jest potrzebna do składania ofert jest dostęp 
do Internetu oraz jednej z najpopularniejszych przeglądarek 
w najnowszej wersji: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google 
Chrome. Dodatkowo w Zamówieniach zgodnych z Pzp wymagany 
jest ważny kwalifikowany podpis elektroniczny (wymóg prawny 
w całej Unii Europejskiej). 

W przypadku pytań prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum 
Wsparcia Klienta, które udziela wszelkich informacji związa-
nych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów 
technicznych platformy, dostępne codziennie od poniedziałku  
do piątku w godz. od 8.00 do 17.00 pod nr tel. 22 101 02 02. 

Zapraszamy również do udziału w spotkaniu 
informacyjnym, które odbędzie się  

19 października 2020 r. (poniedziałek)  
o godz. 9.30 w Zamku Piastowskim. 

Wychodząc naprzeciw zmianom prawnym, które wymuszają elektronizację zamówień publicznych Urząd Miasta w Kro-
śnie Odrzańskim uruchomił Platformę Zakupową, która będzie podstawowym narzędziem komunikacji z Wykonawcami 
w trakcie prowadzonych postępowań przetargowych. Oznacza to, że cały proces ofertowania prowadzony będzie w sposób 
elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych.
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nie sposób opisać słowami smutku, który towarzyszy 
nam po śmierci naszego redakcyjnego Kolegi, Jerzego 
Jerczyńskiego. 14 września pozostawił w żałobie rodzinę 
i liczne grono przyjaciół. Wspominamy Go w tym numerze, 
bo jak mówił Burmistrz Marek Cebula, wspomnienie jest 
formą spotkania. 
Jednym z ważniejszych tematów poruszanych na łamach 
nie tylko naszego kwartalnika jest kondycja finansowa 
samorządów w dobie pandemii. Niestety tzw. „lockdown” 
wiele z nich doprowadził na skraj bankructwa. W Krośnie 
Odrzańskim tak źle nie jest, odpowiedzialna polityka finan-
sowa ostatnich lat uchroniła Gminę przed tym widmem, 
jednak budżet niebezpiecznie się skurczył i dzisiaj znowu, 
przed wydaniem, trzeba każdą złotówkę oglądać nie tylko 
dwa, ale trzy lub cztery razy. Na szczęście główne inwestycje 
są realizowane. Tak jest m.in. w przypadku rewitalizacji dol-
nej części miasta. Oddano tam do użytku wyremontowane 
mieszkania (przy ul. Pocztowej), a my piszemy o szczęściu 
nowych lokatorów. Ze spraw inwestycyjnych nie możemy 
zapominać o wyremontowanej świetlicy w Kamieniu (duży 
w tym udział mieszkańców), a także o umowie na budo-
wę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. 
Wcześniejsze zapowiedzi sprawdziły się – będzie to nie tylko 
typowy PSZOK, ale także prawdziwa szkółka ekologiczna 
dla uczniów. 
Dla fanów sportu mamy informacje piłkarskie, kolarskie, 
siatkarskie i biegowe. 
Nadeszła już złota, polska jesień, życzymy Państwu spokoju, 
relaksu, a widzimy się ponownie w grudniu.

Szanowni Państwo, Spis treści:
Ruszyła Platforma Zakupowa 2

Wspomnienie jest formą spotkania 4

Finansowe „żniwo” koronawirusa dotyka  
krośnieński budżet 5

20 lat współpracy i przyjaźni 6

ZGKiM inwestuje i remontuje krośnieński cmentarz 6

Kamienica przy Pocztowej – miejsce przyjazne
nowym mieszkańcom 7

Rok remontów w placówkach oświatowych 8

Stawiamy na dobrą i rzetelną informację 8

Kolejny krok w kierunku PSZOK 9

Rycerze zwyciężyli z koronawirusem 10

Nietypowe zakończenie, równie wyjątkowy początek  
roku szkolnego. Jedno pozostało niezmienne –  
stypendia Burmistrza 10

Angelika Fedro nowym sołtysem Retna 11

Spis rolny – obowiązkowy dla rolników 12

Co dalej z Zefirem? 13

Akcje Wakacje – czas podsumowań 14

Nowy aparat rentgenowski już wkrótce rozpocznie pracę 15

Świetlica w Kamieniu jak nowa 15

Ahoj! Eko-Rzeko 16

Rajdy dla Frajdy 17

Mistrzowie akrobacji na dwóch kółkach 17

Bieganie sposobem na życie 18

Siatkarskie emocje na plaży 18

Tęcza walczy o utrzymanie w lidze 19

548 kilometrów w 1288 minut! 19Redakcja

2 MIEJSCE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM

77 MIEJSCE W POLSCE

WG PISMA SAMORZąDOWEGO 
WSPÓLNOTA

KOLEJNE LUBUSKIE MIASTA W KLASYFIKACJI KRAJOWEJ: 99 MIEJSCE ŻARY, 114 SULęCIN, 127 SŁUBICE, 129 MIęDZYRZECZ
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Pan Jerzy związany 
był z Urzędem Mia-
sta od blisko 30 lat. 
Lokalny program 
telewizyjny tworzył  
od pierwszego 
dnia. Był jego wizy-
tówką i symbolem. 
Dokumentował 
i ocalał od zapo-
mnienia życie 

krośnian. Nie sposób zliczyć wydarzeń, występów, rozmów 
i wzruszeń, których był świadkiem. Tak, jak nie sposób zliczyć 
osób, które spotkał na swej drodze. Jedno jest pewne – każda 
z nich zapamiętała Go w ten sam sposób – jako niezwykle życz-
liwego, cierpliwego i skromnego mężczyznę, którego uśmiech 
i poczucie humoru pozwalało przezwyciężać stres towarzyszący 
wystąpieniom publicznym, a dobre słowo dodawało pewno-
ści siebie.

Jerzy Jerczyński urodził  się 28 października 1942 roku w Ostrowcu 
w powiecie kępińskim.  Do Krosna Odrzańskiego przybył jako 
poborowy, wezwany do odbycia zasadniczej służby wojskowej 
w Lubuskiej Brygadzie WOP, z którą związany był zawodowo 
do 1991 r. Przez ten czas wykonywał wiele różnorodnych zadań 
związanych z krzewieniem kultury w środowisku wojskowym.  
Stworzył teatr poezji, kierował zespołami artystycznymi Lubu-
skiej Brygady WOP, a także prowadził jej filmotekę. Zamiłowanie  
do archiwizacji kontynuował na emeryturze stojąc za obiektywem 
kamery „Krośnieńskich Wydarzeń”. Był też zaangażowanym, 
etycznym myśliwym (KŁ „Sokół” Krosno Odrzańskie), aktywnym 
członkiem Polskiego Związku Łowieckiego. Zasiadał w Komisji 
Oceny Prawidłowości Odstrzału. 

Na krośnieńskim cmentarzu Zmarłego żegnały setki osób.  - Po-
chylamy dziś nasze głowy nad trumną śp. Jerzego Jerczyńskiego 
wyrażając w ten sposób wdzięczność za każde spotkanie mówił 
podczas pogrzebu Burmistrz Marek Cebula. Oddajemy tym 
samym hołd Człowiekowi, który trwale zapisał się na kartach 
historii naszej Gminy. Niech ten symboliczny gest będzie na-
szym pożegnaniem, a jednocześnie podziękowaniem, za pracę, 
zaangażowanie w życie lokalnej społeczności oraz obecność 
pośród nas.

Spoczywaj w pokoju Panie Jerzy…

Wspomnienie jest formą spotkania
Tego uśmiechu nie sposób zapomnieć. 14 września odszedł od nas śp. Jerzy 
Jerczyński, operator kamery „Krośnieńskich Wydarzeń, myśliwy, były żołnierz 
WOP, ale przede wszystkim mąż, tata, i dziadek. 
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Prezydenci miast Unii Metropolii Polskich apelują do rządu 
o jasne rozwiązania systemowe dotyczące finansów samo-
rządów, zapowiadając, że rok 2022 będzie krytyczny dla ich 
funkcjonowania. Z czego to wynika?
Marek Cebula: Największą trudnością dla nas – samorządowców 
jest konieczność zrównoważenia dochodów bieżących i wydat-
ków bieżących. Innymi słowy mówiąc na codzienne funkcjono-
wanie gminy i jej jednostek możemy wydać tylko tyle pieniędzy 
ile wpłynie do naszego budżetu. Nie byłoby z tym problemu 
gdyby nie fakt, że koszty rosną, a wpływy maleją. W 2019 r.,  
gdy planowaliśmy budżet na 2020 r. wiedzieliśmy, że skutki 
finansowe decyzji rządowych takich jak obniżenie podatku 
z 18 % do 17%, zwolnienie osób do 26-roku życia z podatku 
dochodowego oraz wzrostu 
najniższego wynagrodzenia 
czy podwyżka cen za energię 
elektryczną skutkować będą 
zmniejszeniem naszych docho-
dów o ponad milion złotych. Do 
tego doszła jeszcze epidemia 
COVID 19 i konieczność zakupu 
hektolitrów płynów dezynfe-
kujących, tysięcy maseczek, 
przyłbic, gogli. Obostrzenia 
wciąż trwają, a końca epidemii 
i wydatków z tym związanych 
nie widać. 

Mimo faktu rosnących wy-
datków, zdecydował się Pan 
jednak na wprowadzenie do-
datkowych ulg podatkowych 
dla rodzimych przedsiębior-
ców.
MC: Przedsiębiorcy to „sól” 
tej ziemi, dają miejsca pra-
cy, rozwijają lokalną gospodarkę. Jak przestaną robić obrót  
na rynku lokalnym, kryzys uderzy w nas ze zdwojoną siłą. Mam 
nadzieję, że ulgi wprowadzone w ramach Krośnieńskiego Pa-
rasola Antykryzysowego pomogły właścicielom firm utrzymać 
się na powierzchni.

Na czym polegała ta pomoc?
MC: Pakiet przygotowany przez Skarbnika Gminy Ilonę Ogibę 
zawierał elementy, które zostały wprowadzone natychmiast, bez 
konieczności składania podań oraz drugą część, wymagającą 
złożenia oświadczeń. Jednak były one o wiele prostsze niż te 
rządowe i w głównej mierze opierały się na odpowiedziach typu 
„tak” lub „nie”. Okazuje się, że problemem dla mieszkańców  
są załączniki podatkowe. Są one wymagane prawem i bez nich 
zwolnienie z podatku od nieruchomości nie może być przyznane. 

Ponad trzystu podatników nie mogło się z nimi uporać, więc 
nasi urzędnicy pomagają nadal w wypełnianiu tych druków 
umożliwiając skorzystanie z pomocy. 

Kto w takim razie skorzystał z pomocy i jaka jest to łącz-
nie kwota?
MC: Z „automatu” skorzystali wszyscy, którzy wynajmowali 
lokale od gminy. Przez dwa miesiące czynsz i wszelkie opła-
ty związane z najmem wynosiły tylko 1 zł. Pozostałe kwoty  
to ulgi w podatkach lokalnych, które co prawda uszczuplają nasz 
budżet, ale pomagają przetrwać przedsiębiorcom. Pełen pakiet 
pomocy w ramach Krośnieńskiego Parasola Antykryzysowego 
szacujemy na milion zł.

Pandemia to nie jedy-
ny powód kryzysu fi-
nansowego?
MC: Jako samorządow-
cy sygnalizujemy to od 
lat. Finanse samorzą-
dów lokalnych wy-
magają systemowych 
rozwiązań. Nie może 
być tak, że państwo 
decyduje np. o wpro-
wadzeniu podwyżek 
dla nauczycieli, a w 
subwencji nie przeka-
zuje środków finanso-
wych na ten cel. Chcę 
podkreślić, że budżet 
gminy nie różni się od 
tego domowego. Jeże-
li nie wpłynie nam np. 
wypłata (czyli dochód) 
nie możemy wydać pie-

niędzy, bo ich po prostu nie mamy. Możemy co prawda zrezygno-
wać z części zakupów, tak, jak my zrezygnowaliśmy z organizacji 
części imprez i wydarzeń kulturalnych, ale nie możemy w tym 
wypadku mówić o oszczędnościach, a raczej o niwelowaniu strat. 
By przetrwać realizujemy tylko te zadania, które są najważniejsze.

To znaczy?
MC: Myślę przede wszystkim o inwestycjach, ponieważ to one 
napędzają lokalny rynek. Wiele z nich dofinansowanych jest ze 
środków unijnych. I choć musimy zapewnić do nich tzw. „wkład 
własny” mamy świadomość, że skoro już pozyskaliśmy znaczną 
część kwoty na ich realizację z zewnątrz, nie możemy się teraz 
wycofać. Byłoby to ze szkodą zarówno dla mieszkańców, jak 
i dla przedsiębiorców. 

Dziękuję za rozmowę.

Finansowe „żniwo”  
koronawirusa  
dotyka krośnieński budżet
Zmniejszenie wpływów do budżetu liczone w milionach złoty. Niestety pandemia pogłębił 
kryzys finansowy samorządów lokalnych. O kondycji gminnego budżetu oraz o sposo-
bach radzenia sobie z trudnościami rozmawiamy z Markiem Cebulą, Burmistrzem Kro-
sna Odrzańskiego.

WYDATKI

WPŁYWY Mniej
pieniedzy
w kasie
Gminy

`
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Początek współpracy między Krosnem a Schwarzheide datowany 
jest na 2001 roku. Nic zatem dziwnego, że oba samorządy już te-
raz rozpoczęły przygotowania do obchodów jubileuszu 20-lecia 
partnerstwa. Zostanie ono przypieczętowane kilkoma wspólnymi 
inicjatywami skierowanymi do mieszkańców. Pierwsze wyjątkowe 
spotkanie odbędzie się na przełomie kwietnia i maja w Krośnie 
Odrzańskim i będzie związane z realizacją projektu „Samorząd 
w Europie” służącemu prezentacji historii oraz dorobku obu miast, 
a także określeniu planów na przyszłość, budowanych w oparciu 
o szanse wynikające z członkostwa w Unii Europejskiej - mówi 
Anna Januszkiewicz, Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju 
Gospodarczego. Planowany jest także polsko-niemiecki piknik 
samorządowy, który odbędzie się 1 maja w Parku Tysiąclecia. 
Na specjalnie przygotowanej scenie zostanie przeprowadzona 
debata z udziałem osób ważnych z punktu widzenia rozwoju 
Krosna Odrzańskiego i Schwarzheide (władz miasta, radnych, 
przedstawicieli   organizacji   pozarządowych), którzy  w  nieformal-
nej,  piknikowej atmosferze porozmawiają o różnicach w funkcjo-
nowaniu samorządów w Polsce i Niemczech oraz o tym, co w ich 
gminach już się udało, a co wymaga jeszcze zmian. Wydarzeniu 
będzie towarzyszyło wiele tradycyjnych, piknikowych atrakcji 
adresowanych zarówno do dzieci, jak i dorosłych.
Kolejne wyjątkowe spotkanie odbędzie się na początku czerwca 
2021. Schwarzheide organizuje wówczas duży festyn miejski i święto 
rycerskie ze średniowiecznym jarmarkiem. To doskonała okazja 
do zaprezentowania historii Krosna Odrzańskiego, tym bardziej, 
że u nas odbywa się Turniej Rycerski i mamy doświadczenie 
w organizacji tego typu imprez – podkreśla burmistrz Marek Ce-
bula. Włodarz z niemieckiego miasta, Christoph Schmidt dodaje,  
że chce w ten sposób umożliwić kontakt mieszkańców obu miast, 

dać okazję do nawiązywania nowych znajomości. Historia więzi, 
która cały czas się zacieśnia, sięga początku wieku. Od tamtej pory 
zrealizowano wiele wspólnych projektów związanych z integracją 
społeczną – przede wszystkim kulturalnych, sportowych oraz tu-
rystycznych. Nie spoczywamy na laurach i organizujemy kolejne 
spotkania służące wzajemnemu poznawaniu się i budowaniu 
przyjaźni polsko - niemieckiej – dodaje. 
Spośród innych planowanych wydarzeń warto wyróżnić „mecz 
przyjaźni” w piłce nożnej, zmagania lekkoatletyczne, a także wspól-
ny udział w międzynarodowym turnieju sportowym w węgierskim 
Karcag. W październiku 2021 r. Schwarzheide będzie gospodarzem 
imprezy muzycznej pod nazwą „Let’s Rock International”. Zapro-
szenie na nią otrzymają również krośnieńskie grupy artystyczne. 
Pozostaje mieć nadzieję, że ograniczenia związane z pandemią 
koronawirusą pozwolą na organizację wspólnych przedsięwzięć, 
a mieszkańcy obu miast chętnie skorzystają z możliwości wspól-
nych spotkań. 

20 lat współpracy i przyjaźni
W przyszłym roku obchodzimy jubileusz partnerstwa z niemieckim Schwarzheide.  Festyny, turnieje, mecze przyjaźni – oba 
miasta przygotowują atrakcyjny program z okazji 20 lat współpracy. „Samorząd w Europie” – to wspólny projekt, który 
ma pokazać, że przyjaźń nie ma granic.

Nowy system nagłośnienia z pewnością poprawi słyszalność 
i umożliwi wszystkim uczestnikom ceremonii pogrzebowych 
spokojniejszy udział we mszy świętej i przeżywanie tych uroczy-
stości w skupieniu. Dotychczasowy system nagłośnienia ulegał 
awariom i nie spełniał swojej funkcji w tak ważnych momentach 
dla uczestników pogrzebów.

Trwa też budowa alejek i szlaków komunikacyjnych. Kostką 
brukową wyłożono już ponad 500 metrów kwadratowych, bu-
dując w ten sposób pięć ciągów komunikacyjnych ułatwiających 
poruszanie się konduktów pogrzebowych i osób przebywających 
na cmentarzu.
Planowane jest jeszcze wyłożenie kostką brukową miejsca 

przy wejściu, od strony drogi na Bielów. 
Jest to powierzchnia ok. 250 metrów 
kwadratowych. Wybrukowanie tego 
miejsca rozwiąże wiele problemów tam 
występujących, zwłaszcza w okresach 
wzmożonych opadów deszczu. Łącznie 
ułożone będzie ok. 750 metrów kwadra-
towych terenu.
Do prac związanych z budową szlaków 
komunikacyjnych wykorzystywana jest 
kostka brukowa pochodząca z demon-
tażu alejek naszego Parku Tysiąclecia, 
co pozwala zaoszczędzić część środ-
ków finansowych.

ZGKiM inwestuje i remontuje krośnieński cmentarz
Przebudowane alejki, nowe ciągi komunikacyjne, rozbudowany system nagłośnienia w kaplicy. Krośnieński cmentarz 
zmienia się na lepsze, a odpowiedzialny za niego ZGKiM zapowiada kolejne inwestycje.
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W sumie w kamienicy jest osiem mieszkań o różnej powierzch-
ni – od niespełna 30 do 55 m2. Do tego także miejsce na lokal 
dla organizacji pozarządowych (40 m2). Wszystkie mieszkania 
są kompleksowo wykończone, posiadają w pełni wyposażone 
łazienki oraz kuchnie (meble, kuchenka) oraz każde z nich ma 
osobne podłączenie do gazu ziemnego. Ładnie zagospodarowano 
także plac przy budynku. 
Społeczna Komisja Mieszkaniowa powołana przez Burmistrza 
decydując o przydzielaniu lokali przy ul. Pocztowej 9 i 11  brała 
pod uwagę konieczność poprawy jakości zamieszkiwania (duża 
liczba osób na małym metrażu, zły stan techniczny w obecnie 
zajmowanych lokalach). Ważny był też brak zaległości w opłatach 
czynszowych, ale jednym z kryteriów był warunek, że obecnie 
zajmowane mieszkanie utrzymywane jest w miarę możliwości 
w stanie nie pogarszającym jego stanu technicznego. 

Bez watpienia przyszłość rysuje się 
w jaśniejszych barwach dla rodzin, 
które odebrały klucze do nowych 

mieszkań socjalnych przy ul. Poczto-
wej w Krośnie Odrzańskim. Budynek 
będący elementem szeroko zakro-

jonego planu rewitalizacji dolnej 
części miasta został wyremontowa-
ny, a pięć z ośmiu mieszkań zostało 

już przeznaczone dla osób, które 
potrzebowały nowego lokum.

#

To jest nowy początek, start, który można sobie tylko wymarzyć 
– mówiła wzruszona Karina Romiasz-Staniak tuż przed uroczy-
stym przekazaniem kluczy do jej mieszkania. Wraz z nowymi 
sąsiadkami odebrała symboliczne i te prawdziwe klucze do 
swojego „M”. Burmistrz Marek Cebula podzielał radość nowych 
lokatorek podkreślając, że ten budynek ma szczególne zna-
czenie, bowiem wpisuje się w proces przywracania świetności 
dolnemu miastu. Przebudowa ciągów komunikacyjnych wraz 

z małą infrastrukturą, oświetlenie i monitoring w otoczeniu ulic 
Pocztowej, Mnichów (dawna Walki Młodych) i Wąskiej, a także 
zagospodarowanie podwórek kamienic oraz uporządkowanie 
gospodarki wodno – ściekowej to było wbrew pozorom wielkie 
wyzwanie – mówi burmistrz Marek Cebula. Również ze względu 
na nadzór konserwatora zabytków, którego służby prowadzą 

kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów dotyczących 
ochrony zabytków i opieki nad nimi.
Inwestycja była realizowana ze środków Unii Europejskiej.  
Na projekt pn. „Adaptacja budynku przy ul. Pocztowej 9 i 11 
na mieszkania socjalne wraz z przebudową ciągów komunika-
cyjnych w otoczeniu budynku” Urząd Miasta pozyskał blisko  
2 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.

Kamienica przy Pocztowej – miejsce przyjazne 
nowym mieszkańcom
W budynku przy ulicy Pocztowej w Krośnie Odrzańskim oddano do użytku pięć wyremontowanych mieszkań. Klucze 
orzymały osoby wytypowane przez Społeczną Komisję Mieszkaniową. Kamienica została odnowiona w ramach dużego 
programu rewitalizacji dolnej części miasta.

Nie tylko mieszkania, ale i otoczenie budynku  
zostało odnowione.
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Największy zakres prac obejmował remont w Szkole Podstawowej nr 3. Tam wyko-
nano „generalkę” trzeciej kondygnacji (wraz z klatkami schodowymi), w części sal 
na podłodze położono kafelki, odnowiono ściany, a dodatkowo na dachu pojawiła 
się nowa papa. W grudniu, podczas przerwy świątecznej, w „trójce”, w klasach 
działających jako świetlice, zostanie wykonane cyklinowanie podłóg. Podobny jest 
zresztą zakres prac w sali gimnastycznej SP3.
W Przedszkolu nr 4 wykonano cyklinowanie podłogi w salach zabaw, jadalniach, 
sypialniach i na korytarzach. Łączna, odnowiona powierzchnia to 435 m2. 
W Szkole Podstawowej nr 2 wymieniono 180 m2 tynków i pomalowano 125 m2 
sufitu. Przed nami remont pozostałej części korytarza tejże szkoły – mówi Roman 
Siemiński, Zastępca Burmistrza Krosna Odrzańskiego. Na powierzchni 550 m2 trzeba 
skuć tynki, zdemontować starą instalację elektryczną i położyć nową, a po zrobieniu 
gładzi konieczne będzie malowanie natryskowe lamperii. Co ważne, zainstalowany 
zostanie też monitoring. Całość prac będzie kosztować ponad 73 tysiące złotych. 
To nie wszystko. Należy przeprowadzić wymianę czterech pionów kanalizacyjnych 
przechodzących przez trzy kondygnacje budynku szkoły, wykonać nowe łącza oraz 
punkty umywalek i sedesów, a potem zrobić nowe zabudowy z płyt gipsowo-kar-
tonowych i ułożyć kafelki. Przed nami jeszcze sporo remontów, jednak jesteśmy 
zdeterminowani, by wykonać je do końca roku – podsumowuje Roman Siemiński.

Rok remontów w placówkach oświatowych

Stawiamy na dobrą i rzetelną informację

To była dobra decyzja. Mimo wiosennych wątpliwości związanych z ewentualnym powrotem oświaty „do normalności”, 
w Krośnie Odrzańskim nie było mowy o zastojach remontowych w szkołach i przedszkolach. Prace trwały i dzisiaj może-
my robić nie tylko podsumowania, ale patrzeć w przyszłość. 288 tysięcy zł zostało wydane, kolejne 128 jest do wydania. 

Grupa nieformalna „Łączy nas Odra” z Zielonej Góry wraz  
ze swoim patronem Lubuskim Stowarzyszeniem Przewodni-
ków Turystycznych z Sulechowa, przyczyniła się do rozwoju 
małej infrastruktury turystycznej w Krośnie Odrzańskim. 
W kilku miejscach naszego miasta, na słupach z istniejącym już 
oznakowaniem, np. w porcie rzecznym, przy Parku Tysiąclecia, 
ul. Podgórnej (od strony mostu) oraz przed zamkiem, pojawiły 
się nowe drogowskazy do informacji turystycznej mieszczącej 
się w Zamku Piastowskim. Są one zgodne z wytycznymi Polskiej 
Organizacji Turystycznej i z pewnością pozwolą potencjalnym 

turystom łatwiej dotrzeć do naszej 
informacji turystycznej. Takie oznako-
wanie to standard w miejscach, które 
wychodzą naprzeciw oczekiwaniom 
swoich gości. Dodatkowo w holu bram-
nym Zamku Piastowskiego, na jednej 
ze ścian, pojawiła się ciekawa tablica 
edukacyjna w formie infografiki pt. 
„Wrastanie w Ziemie Zachodnie – Skąd 
jesteśmy”. Zawiera ona informacje 
o migracjach lat powojennych m.in. 
do Krosna Odrzańskiego. Wyjaśnia 
w przystępny sposób ich przyczynę, 

kierunki oraz konsekwencje. Tekst polski przetłumaczono także 
na niemiecki oraz angielski, co czyni tablicę dostępną również 
dla gości z zagranicy. 

Projekt „Nadodrzańska przygoda mimo koronawirusa” sfinansowano 
przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa 
Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywa-
telskich na lata 2014-2020 w ramach realizacji zadnia publicznego 
„Startuj z FIO-lubuskie lokalnie” przez Stowarzyszenie LGD Między 
Odrą a Bobrem i Fundację Rozwoju Holistycznego.
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Krośnieński PSZOK będzie wzorcowy i niespotykany nawet 
w skali województwa. 85% kosztów inwestycji udało się pozy-
skać z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Burmistrz 
Marek Cebula zwraca szczególną uwagę na skuteczność Krosna 
Odrzańskiego w pozyskiwaniu pieniędzy zewnętrznych. Według 
rankingu opublikowanego przez Urząd Marszałkowski, Gmina 
jest na trzecim miejscu w Lubuskiem (odliczając tzw. ZIT). 

Krosno Odrzańskie „na pudle” – Gmi-
na jest jednym z liderów województwa 

lubuskiego w pozyskiwaniu pienię-
dzy unijnych.

#
Nowy PSZOK to wyjątkowa inwestycja - nie ma co do tego 
wątpliwości doświadczony inwestor, jakim jest Exalo Drilling. 
Dyrektor Oddziału Diament, Janusz Popiel podkreśla, że projekt 
jest bardzo ważny, ponieważ ma wpływ na ochronę środowiska 
i wpisuje się w obecny nurt ekologiczny. Dodaje też, że Jego firma 
posiada duże doświadczenie w realizacji projektów takich jak 
rozbudowa zakładów utylizacji, czy właśnie budowa punktów 
selektywnej zbiórki odpadów. 
Funkcjonujący dzisiaj w Krośnie Odrzańskim PSZOK pozostawia 
wiele do życzenia. „Następca” będzie na miarę XXI wieku i cał-
kowicie zmieni obraz, do którego przyzwyczailiśmy się mówiąc 
o takich miejscach podkreślał podczas spotkania i podpisania 
umowy z wykonawcą, Burmistrz Marek Cebula. Będą tam przyj-
mowane takie odpady jak: przeterminowane leki i chemikalia, 
zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektro-
niczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony 
oraz odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady 
komunalne, zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach. Mało tego - budowę nowoczesnego Eko-
-Centrum połączono z rewitalizacją terenów nadodrzańskich 
przy ul. Wiejskiej w Krośnie Odrzańskim. Obiekt będzie też 
elementem ścieżki edukacyjnej. 

 

Zadanie będzie realizowane 
w trybie „zaprojektuj – wybuduj”. 

Pierwszy etap, związany z projekto-
waniem PSZOK-u, potrwa do 28 lu-

tego. Realizacja inwestycji powinna 
zakończyć się w listopadzie 2021 r.

#

Na „śmieciach” krośnieński PSZOK się nie kończy ponieważ 
w ramach projektu powstanie prawdziwy kompleks ekologiczny, 
który spełniać będzie wiele zadań. Sposobem na zwiększenie 
jego atrakcyjności będzie aranżacja przestrzeni z placem dla 
najmłodszych, gdzie docelowo mają być prowadzone zajęcia 
edukacyjne. Po zakończeniu projektu infrastruktura PSZOK-u 
zostanie przekazana operatorowi czyli Krośnieńskiemu Przed-
siębiorstwu Wodociągowo-Komunalnemu.  

Kolejny krok w kierunku PSZOK
Umowa została podpisana, prace projektowe już się rozpoczęły. Można mówić o sukcesie wykuwanym drobnymi kroka-
mi, bo wielomiesięczna batalia o wzorcowy Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych została wygrana. Krosno 
Odrzańskie wybuduje PSZOK za 4 mln złotych. 

Tymi podpisami (Burmistrza Krosna Odrzańskiego i Dyrek-
tora zielonogórskiego oddziału Exalo Drilling) rozpoczęła się 
jedna z najważniejszych inwestycji ostatnich lat związanych 
z gospodarką odpadami.

Wizualizacja nowoczesnego Punktu Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych w Krośnie Odrzańskim.
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Ze względu na pandemię, 
organizatorzy obawiali się 
niskiej frekwencji – zarów-
no bractw rycerskich, jak 
i samych gości. Niepo-
trzebnie. Pogoda dopi-
sała, ludzie także. Turniej 
przeniesiono na plac przed 
zamkiem, co dało więcej 
miejsca, a tym samym 
można było zachować tzw. 
dystans społeczny. Jak 
na turniej przystało, były 
pokazy walk rycerskich, 
tańców, zdobywanie Zam-
ku Piastowskiego, turniej 
łuczniczy dla widzów. Na 
scenie zaprezentował się 
także Teatr Trójkąt z insce-
nizacją „Pieśni Ucieszne”. 
To, co przyciągało zarówno 
dzieci, jak i dorosłych, to 
warsztaty dawnego rze-
miosła. Któż by nie chciał 
wykonanego własnoręcz-
nie, plecionego koszycz-
ka? Albo bransoletki lub 
wianka? Kolejka przed 

nowotomyskim stoiskiem 
świadczyła o tym, że była to 
duża atrakcja. Nie mniejszym  
zainteresowaniem cieszyły się 
warsztaty kulinarne, garncar-
skie i plastyczne. 

To m a s z  M i e c h o w i c z , 
d y r e k t o r  C e n t r u m 
Artystyczno-Kulturalnego 
Zamek przyznaje, że to był 
udany organizacyjnie week-
end, a rosnąca popularność 
krośnieńskiego turnieju na-
pawa optymizmem przed ko-
lejnymi edycjami. Za rok już 
XII odsłona, na którą już dziś 
serdecznie zapraszamy.

Turniej Rycerski w dobie koronawirusa
Rycerze z całego regionu, turniejowi goście także z różnych zakątków województwa, mnóstwo atrakcji i covidowe 
środki bezpieczeństwa – tak w skrócie można podsumować Turniej Rycerski o Pierścień Księżnej Jadwigi Śląskiej.

Od 25 marca, w związku z pandemią koronawirusa uczniowie 
i nauczyciele zamienili szkolne klasy na domowe pokoje, a tablice 
na laptopy. Tak właśnie wyglądał ten nietypowy semestr – nauka 
przeniosła się do sieci. Wszyscy musieli dostosować się do nowej 
rzeczywistości, którą stworzyła nam pandemia koronawirusa. 
Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu, Jolanta Adułło-
-Hoffmann przedstawiła nam dane, z których wynika, że na pra-
wie półtora tysiąca uczniów, zaledwie kilku z nich nie otrzymało 
promocji do następnych klas. 
1 września uczniowie co prawda wrócili do ławek, jednak w szko-
łach obowiązują niespotykane dotąd nakazy i zakazy. Wszystko 
związane z COVID-19 i ochroną uczniów przed zarażeniem. Zasła-
nianie ust lub nosa bądź zachowanie odpowiedniego dystansu 
społecznego jest niezwykle ważne.  

Ten rok jest wyjątkowy zarówno dla grona 
pedagogicznego, dla pracowników szkół, 
a także organu prowadzącego, czyli Urzę-

du Miasta. Tylko wspólne pokonywanie 
problemów przyniesie oczekiwany efekt, 
czyli sprawną realizacją zadań oświato-

wych – podkreśla Burmistrz Marek Cebula 
składając najlepsze życzenia nauczycie-

lom z okazji zbliżającego się święta Eduka-
cji Narodowej. 

#

Nietypowe zakończenie, równie wyjątkowy początek 
roku szkolnego. Jedno pozostało niezmienne –  
stypendia Burmistrza
Nietypowy semestr, to także nietypowe zakończenie roku szkolnego. Bez wielkich, oficjalnych uroczystości, tylko w nie-
wielkim, kameralnym gronie. Tak wyglądał czerwiec. Początek września niestety nie przyniósł powrotu do „normalności”, 
bo koronawirus nie odpuszcza. Oświata przeżywa swoje trudne chwile. Nie ma to jednak wpływu na jeden z elementów 
motywujących do nauki. Na nagrody Burmistrza dla najlepszych z najlepszych.

Turniej Rycerski to element 
historycznej promocji Krosna 
Odrzańskiego. Wpisuje się 
w nią także realizacja Kla-
stra Turystyki Historycznej 
z partnerami m.in. niemiec-
kimi oraz napisany i złożony 
projekt związany z rozbudo-
wą Zamku Piastowskiego.
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W związku ze zrzeczeniem się funkcji Sołtysa Sołectwa Retno 
przez Karolinę Tararako, Burmistrz Krosna Odrzańskiego zarządził 
wybory przedterminowe. Pierwsza próba niestety nie wyłoniła 
nowego gospodarza sołectwa. W związku z tym Marek Cebula 
musiał zarządzić kolejne spotkanie. Drugie podejście, ponownie 
przeprowadzone w świetlicy wiejskiej w Retnie, okazało się być 
trafione. 

Nie chcę, żeby wioska została sama 
z problemem braku sołtysa – mówi An-

gelika Fedro, nowa Sołtys Retna. 

#
Sołectwo bez włodarza straciłoby niezwykle dużo. To był właśnie 
jeden z powodów, dla których Angelika Fedro zdecydowała się 
na podjęcie tego wyzwania. 
O tym, że praca sołtysa nie jest łatwa, wie każdy, kto był lub 
jest sołtysem. Na zebraniach w świetlicy wiejskiej w Retnie 
wspominali o tym między innymi Grażyna Myśliwiec – Sołtys 
Starego Raduszca, Mirosław Szkudlarek – Sołtys Bielowa i Se-
bastian Frencel – Sołtys Łochowic. Ich praca do najłatwiejszych 
nie należy, ale wspólnymi siłami można wiele osiągnąć. Nowa 
Sołtys Retna nie boi się wyzwań i ma nadzieję, że z pomocą 
mieszkańców sołectwa da sobie radę. 

Plany i pomysły na rozwój sołectwa jeszcze się pojawią. Jak 
podkreśla Angelika Fedro, ważny w tej kwestii jest dialog  
ze społeczeństwem oraz Radą Sołecką. Dopiero wtedy będzie 
można podjąć konkretne działania.
Angelika Fedro okazała się być jedyną kandydatką na objęcie 
funkcji sołtysa sołectwa Retno. Na 115 osób uprawnionych  
do głosowania, na sali pojawiło się zaledwie 14. Sołtys została 
wybrana jednogłośnie, bez głosu sprzeciwu.

Angelika Fedro nowym sołtysem Retna
Mieszkańcy Retna ponownie postawili na kobietę i wybrali nową panią Sołtys. Na miejsce Karoliny Tararako została nią 
Angelika Fedro.

Nie zmienia to jednak faktu, że stypendia motywujące do nauki 
i wysiłku sportowego powinny zostać rozdane. Tak też się stało.
Wśród wyróżnionych za ponadprzeciętne wyniki w roku szkolnym 
2019/2020 znaleźli się Mikołaj Tomaszewicz, Milena Adamowicz 
i Jan Żybura – finaliści konkursów przedmiotowych. Dodatkowo 
Marek Cebula do swojego gabinetu zaprosił sportowców, którzy 
są wizytówką miasta i gminy, godnie reprezentując siebie i nas 
na arenie krajowej. To Alicja Samek, która jest złotą medalistką 
Ogólnopolskiego Turnieju Karate i Łukasz Sukiennik, czyli brązowy 
medalista Mistrzostw Województwa Lubuskiego w Lekkoatletyce. 
Wyróżniony został także trener Łukasza, Grzegorz Noga. 

Uczniowie, a także ich rodzice otrzymali listy gratulacyjne i wy-
różniania z rąk Burmistrza. Stypendium Burmistrza Krosna 
Odrzańskiego za wybitne osiągnięcia w nauce przyznawane jest 
za okres jednego roku i wypłacane jednorazowo. Do ubiegania 
się o nie mają prawo uczniowie klas IV – VIII szkół podstawo-
wych. Wartość nagrody zależy od liczby uzyskanych punktów. 
Najwyższa kwota to 2000 zł, następnie: 1700 zł, 1500 zł, 1300 zł,  
1000 zł i 700 zł. Zasady przyznawania stypendium premiują 
finalistów i laureatów konkursów przedmiotowych organizo-
wanych przez Lubuskiego Kuratora Oświaty. Natomiast nagrody 
sportowe przyznawane są nie tylko po zakończeniu roku, ale 
także w jego trakcie, w zależności od tego, jak wpływają wnioski 
i jakie uczniowie mają osiągnięcia sportowe.
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Spis rolny przeprowadzany jest na terytorium Polski od 1 wrze-
śnia do 30 listopada 2020 r.  Spisywane są gospodarstwa, które 
1 czerwca br. prowadziły działalność rolniczą.
Udział w spisie jest obowiązkowy. Brak udziału w nim może 
skutkować nałożeniem kary grzywny określonej w ustawie 
o statystyce publicznej.

Główny Urząd Statystyczny pyta m.in. o powierzchnię gruntów 
i liczbę zwierząt gospodarskich, uprawy rolne i ogrodnicze. 
Zbiera dane o liczbie ciągników, maszyn rolniczych i budynków 
gospodarskich, ale tylko tych związanych z prowadzoną produk-
cją rolniczą. Formularz spisowy jest podzielony na 11 działów.

W spisie Urząd Statystyczny nie pyta o:
• majątek rolników - podmiotem spisu jest gospodar-

stwo rolne,
• zarobki rolników, czy wartości przychodów – GUS 

zbiera informacje o wkładzie pracy w gospodarstwo 
rolne przy prowadzeniu produkcji rolniczej oraz o fakcie 
prowadzenia w gospodarstwie również działalności poza-
rolniczej. Chodzi o przybliżone podanie, jaką część (w %) 
dochodów stanowią dochody z prowadzonej działalności 
rolniczej, działalności pozarolniczej, pracy najemnej 
i źródeł niezarobkowych, takich jak emerytury i renty,

• sprzedawane przez gospodarstwa rolne produkty - 
tylko o to, czy gospodarstwo rolne w ogóle prowadzi 
sprzedaż produktów rolnych. Oczekiwana jest jedynie 
odpowiedź twierdząca lub zaprzeczająca.

GUS uruchomił infolinię spisową o numerze 22 279 99 99 
(koszt połączenia zgodny z cennikiem operatora) z którą można 
się kontaktować w przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpli-
wości dotyczących spisu rolnego. Uzyskać tam można pomoc 
w wypełnieniu formularza spisowego, zweryfikować tożsamość 
rachmistrza terenowego, upewnić się czy nasze gospodarstwo 
jest objęte obowiązkiem spisowym czy zgłosić fakt, że już nie 
prowadzimy gospodarstwa rolnego. 

Powszechny Spis Rolny jest przeprowadzany następującymi 
podstawowymi metodami:

• samospisu internetowego, poprzez formularz spisowy 
dostępny na stronie GUS, polegający na weryfikacji, 
aktualizacji i uzupełnieniu danych ,

• samospis przez telefon - dzwoniąc na infolinię spisową 
oraz metodami uzupełniającymi, realizowanymi przez rach-
mistrzów tj.

• wywiadu telefonicznego przeprowadzonego przez rach-
mistrza spisowego,

• wywiadu bezpośredniego przeprowadzonego przez rach-
mistrza wyposażonego w przenośne urządzenie mobilne.

Jeżeli z użytkownikiem gospodarstwa skontaktuje się rachmistrz 
spisowy, rolnik ma obowiązek udzielić rachmistrzowi odpowiedzi 
na pytania z formularza spisowego.

Realizacją spisu rolnego kierują kolejno:
• Generalny Komisarz Spisowy – Prezes GUS, dr Domi-

nik Rozkrut;
• Zastępca Generalnego Komisarza Spisowego – dyrektor 

Centralnego Biura Spisowego (CBS) – dr Janusz Dyga-
szewicz;

• Wojewódzki komisarz spisowy – wojewoda w woje-
wódzkim biurze spisowym, którego zastępuje dyrektor 
właściwego urzędu statycznego;

• Gminny komisarz spisowy – wójt/burmistrz/prezy-
dent w gminnym biurze spisowym (kotakt w Krośnie 
Odrzańskim tel. 68 410 9764).

Spis rolny – obowiązkowy dla rolników
Wraz z początkiem września rozpoczął się Powszechny Spis Rolny. Rolnicy muszą - bo spis jest obowiązkowy - odpowie-
dzieć na szereg pytań związanych z ich pracą i gospodarstwem. Nie trzeba rozmawiać z rachmistrzem spisowym, jeśli 
samodzielnie rolnik wypełni ankietę przez internet.

Spis prowadzi Główny Urząd Sta-
tystyczny. Formularz internetowy 
oraz wyjaśnienia są dostępne na 

stronie www.spisrolny.gov.pl

#
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Rolniku - jeśli nie masz możliwości spisania 
się przez Internet u siebie w domu, czy to za 

pomocą komputera, czy też przez smartfona 
- skorzystaj z pomocy urzędników! W siedzibie 

gminy znajduje się PUNKT SPISOWY. Jest to 
specjalnie dla Ciebie przygotowane stanowi-

sko z dostępem do internetu.

#

Zefir ostatnio nieczęsto pojawiał się w naszym porcie. Najpierw 
bardzo niski stan wody uniemożliwiał wypłynięcie ze Słubic. O ile 
w pobliżu Krosna Odrzańskiego pływanie nie jest problemem, 
o tyle między Słubicami a naszym miastem jest wiele wypłyceń, 
które uniemożliwiają dotarcie statku do portu – tłumaczy Łukasz 
Kozłowski, prezes stowarzyszenia „Odra dla Turystów”. Potem, 
po serii opadów, wysoki poziom rzeki utrudniał przeprawę pod 
mostami. Teraz doszła awaria silnika. 
O zapotrzebowaniu na tego typu atrakcje świadczą pytania tury-
stów odwiedzających Zamek Piastowski. Dyrektor CAK Zamek, 
Tomasz Miechowicz nie ukrywa, że zamkowi goście, również 
z Niemiec, pytają o możliwość odbycia rejsu. To pokazuje,  
że przyjęta w Gminie kilka lat temu strategia promocji przynosi 
efekty. Problemem jest jednak często niski stan wody i brak 
gwarancji dopłynięcia statku. Statki (Zefir i Laguna) należą  
do samorządów wchodzących w skład stowarzyszenia Odra dla 
Turystów. Kilku właścicieli ogranicza możliwość dysponowania 
sprzętem. Mówiąc wprost, Zefir nie może pływać tylko w Krośnie 
Odrzańskim, musi „sprawiedliwie” odwiedzać wszystkie porty 
na szklaku. To utrudnia nam prowadzenie polityki turystycz-

nej – przyznaje burmistrz Krosna Odrzańskiego, Marek Cebula. 
Turystyka stymuluje wiele innych gałęzi takich jak transport, 
rolnictwo, kulturę, przemysł spożywczy czy sektor hotelarski 
i usługowy. Ma przez to istotny wpływ na rozwój gospodarczy, 
na który składa się wiele elementów związanych z życiem gminy. 
Nasuwa się więc pytanie, czy nie byłoby najlepszym rozwiązaniem 
kupić statek, który byłby wyłączną własnością krośnieńskiego 
samorządu? Burmistrz Cebula przyznaje, że bierze pod uwagę taki 
scenariusz, jednak najpierw chce zapoznać się z biznesplanem, 
w tym szczególnie kosztami utrzymania jednostki. Do końca roku 
powinniśmy mieć odpowiedź co dalej z Zefirem. 

Trzeba zaznaczyć, że Krosno Odrzańskie, jako jedyna nadodrzań-
ska gmina ma na swoim terenie port i przystań (w Gostchorzu). 
To dodatkowy atut do rozwijania turystyki rzecznej. Dodajmy, 
że w czasie wakacji żołnierze 5. Kresowego batalionu saperów 
przeprowadzili prace konserwacyjne przystani w Gostcho-
rzu. Zgodę na działania wojska wyraził Dowódca Generalny 
Rodzajów Sił Zbrojnych w Warszawie. Serdecznie dziękujemy 
za udaną współpracę.

Co dalej z Zefirem?
Kończy się tzw. okres trwałości projektu turystycznego realizowanego przez stowarzyszenie „Odra dla Turystów”, a tym 
samym trzeba zdecydować co dalej z dwoma statkami pływającymi po Odrze. Lagunę chce wykupić Nowa Sól, natomiast, 
co się stanie z Zefirem? Tego jeszcze nie wiemy.

Główny Urząd Statystyczny zapewnia, że wszystkie dane osobowe 
i dane o gospodarstwie rolnym są prawnie chronione i objęte 
tajemnicą statystyczną. Administratorem danych osobowych 
jest Prezes Głównego Urzędu Statystycznego.

Dane zebrane w spisie rolnym służą m.in. do opracowania pro-
gramów rozwojowych polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich 
i realnie przekładają się na wielkość środków, które Polska 
otrzymuje na programy rozwojowe dla rolnictwa.

Wszelkie informacje o Powszechnym Spisie Rolnym 2020  
na bieżąco GUS publikuje na stronie www.spisrolny.gov.pl. 
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Warsztaty rzeźbiarskie, kosmetyczne, 
plastyczne, fotograficzne, do tego jazda 
konna, zajęcia taneczne, a także szkoła 
szycia, gra miejska, nauka pływania, biwak 
i wiele innych propozycji podzielonych 
na cztery bloki tematyczne. Na młodzież 
czekały: Letnia Akademia Sportowa, Letnia 
Akademia Artystyczna, Letnia Akademia 
Umiejętności i Letnia Akademia Histo-
ryczno-Turystyczna. Każdy mógł znaleźć 
coś dla siebie, staraliśmy się przygotować 
harmonogram atrakcyjny dla różnych grup 
wiekowych – mówi Tomasz Miechowicz, 
dyrektor CAK Zamek.
Ze względu na panującą pandemię koro-
nawirusa musieliśmy dostosować sposób 
realizacji programu do obowiązującego 
prawa – dodaje szef Ośrodka Sportu i Re-
kreacji, Tomasz Struk. Zajęcia odbywały 
się w niedużych grupach, zazwyczaj 10 
do 12 osób. 
Ciekawą propozycją były wycieczki ro-
werowe, które organizowała krośnieńska 
Mediateka, korzystając z wiedzy i doświad-

czenia Danuty Cierpisz oraz Wojskowego 
Oddziału PTTK. Była to świetna okazja na 
poznanie bliższej i tej nieco dalszej okolicy. 
Akcje Wakacje przyniosły także efekty 
w postaci wystawy zdjęć. Jej autorami  
są młodzi uczestnicy warsztatów prowadzo-
nych przez fotografa, Marka Buchingiera. 
Młodzi adepci sztuki fotograficznej mieli 
okazję przekonać się, że do wykonania 
dobrego zdjęcia nie jest potrzebny wysokiej 
klasy aparat. Okazuje się, że wystarczy to,  
co niemal każdy z nas ma w kieszeni, czyli 
telefon komórkowy z aparatem. Do tego 
odrobina wyobraźni, a także czujne oko. 

Działanie było finansowane przez Gminę 
Krosno Odrzańskie ze środków Gminnego 
Funduszu Rozwiązywania Problemów Al-
koholowych i Przeciwdziałania Narkomanii. 

Akcje Wakacje – czas podsumowań
Były wakacje, musiały też być „akcje” – w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Koronawirus nie przeszkodził w organizacji 
rozbudowanej propozycji dla dzieci i młodzieży. CAK Zamek, OSiR oraz Mediateka przygotowali szereg atrakcji pod jedną 
nazwą „Akcje Wakacje”.
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Zakup cyfrowego aparatu RTG stał się 
faktem. Wiele miesięcy starań o pomoc 
finansową ze strony Urzędu Marszał-
kowskiego przyniosło efekt w postaci 
pół miliona złotych – mówi z satysfakcją 
burmistrz Krosna Odrzańskiego, Marek 
Cebula. Ogromna w tym zasługa zarówno 
Marszałek Elżbiety Anny Polak jak i posła 
Waldemara Sługockiego.
Takie urządzenie to przełom w diagnosty-
ce, który dla szpitala powiatowego oznacza 
milowy krok w kierunku unowocześniania 
placówki. Trzeba zwrócić uwagę na fakt, że 
dzisiaj dla lekarzy istotne jest wyposażenie 
szpitala w urządzenia, których rodowód 
nie sięga poprzedniego wieku – podkre-
śla Starosta Grzegorz Garczyński. Chcąc 
mieć doskonałą kadrę lekarską, trzeba 
też zadbać o sprzęt. 
A tego mogą pozazdrościć duże ośrodki 
zdrowotne. Aparat gwarantuje wysoką 
jakość zdjęć, możliwość natychmiasto-
wego przesyłania obrazu do wybranego 

lekarza – opowiadał nam w lipcu Sebastian 
Błażniak, Prokurent firmy Nexus Polska, 
która jest dostarczycielem sprzętu. Dzięki 
zmianom Zachodnie Centrum Medyczne 
będzie gotowe do pomocy w szerokim 
zakresie diagnostyki i leczenia m.in. cho-
rób płuc, co może być szczególnie istotne 
w obecnym czasie pandemii. Poprzedni 
aparat pracował w szpitalu trzynaście lat. 

Nowy aparat rentgenowski już wkrótce 
rozpocznie pracę
Trwają inetnsywne prace przy remoncie pomieszczeń do diagnostyki obrazowej 
w szpitalu powiatowym w Krośnie Odrzańskim. W pierwszej połowie października 
„wjedzie” tam nowe cyfrowe urządzenie.

Symbolicznym przecięciem wstęgi na początku września Marek 
Cebula i Grzegorz Jarmonik otworzyli wyremontowaną świetlicę 
wiejską w Kamieniu. Inwestycja jest doskonałym przykładem 
na to, co można osiągnąć dzięki zaangażowaniu mieszkańców 
sołectwa, a także dzięki dobrej współpracy między podmio-
tami realizującymi zadanie. Burmistrz Krosna Odrzańskiego 

podkreślał, że to jest właśnie podstawa 
wielu zrealizowanych projektów – od bu-
dowy świetlic (Szklarka Radnicka, Stary Raduszec) po remonty.  
Te ostatnie poprzedza zawsze dokładna analiza stanu technicz-
nego budynków. 
Wszelkie niezbędne materiały potrzebne do wykonania termo-

modernizacji świetlicy w Kamieniu zostały zaku-
pione przez Gminę Krosno Odrzańskie, natomiast 
całość prac wykonali samodzielnie mieszkańcy 
sołectwa – podkreślała Monika Kuczyńska, Na-
czelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, 
Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta. 
O mieszkańcach sołectwa mówił też Grzegorz 
Jarmonik. Wszyscy chcieli współpracować, bo 
świetlica ma służyć przede wszystkim lokalnej 
społeczności – zaznaczał. W ramach prac prze-
prowadzono wymianę instalacji elektrycznej, 
przeniesiono drzwi wejściowe, wybudowano nowe 
schody i podjazd dla wózków. Do tego zakupiono 
wyposażenie kuchni. Świetlica została wymalo-
wana, a skwerek przed świetlicą został wykonany 
dzięki pomocy Pawła Szweda i jego „Szwedzkich 
Ogrodów”. Całości kosztowała 50 tys. zł

Świetlica w Kamieniu jak nowa
Klimatyzacja, pachnące świeżością wnętrze, ocieplony budynek – świetlica wiejska w Kamieniu stała 
się przytulnym miejscem organizacji imprez i spotkań. 
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Gostchorze to świetne miejsce na organizacje różnego rodzaju 
pikników – nie tylko ekologicznych. Miejscowość leżąca przy Odrze 
nie po raz pierwszy gości u siebie uczestników różnego rodzaju 
spływów czy wycieczek po drugiej, co do wielkości, rzece w Polsce. 
O tym jak ważna jest współpraca w organizowaniu tego typu wyda-
rzeń wspominali Ewa Klepczyńska – Sołtys Gostchorza i Sebastian 
Frencel – Sołtys Łochowic. 
Jako KPWK jesteśmy firmą odpowiedzialną społecznie – mówił 
Prezes KPWK, Aleksander Kozłowski. Dlatego między innymi przez 
zabawy czy konkursy ekologiczne chcemy przypominać, że o środo-
wisko trzeba dbać dla naszego wspólnego dobra. W trakcie pikniku 
przetestowano wiedzę ekologiczną oraz sprawność i kreatywność 
uczestników. Zorganizowano wspólne sprzątanie na terenie imprezy, 
a najmłodsi mogli zaprezentować swoje umiejętności plastyczne. 
Świadomość ekologiczna wśród Polaków wydaje się być z roku  
na rok większa. Kluczem do tego sukcesu bez wątpienia jest edu-
kacja oraz organizacja takich spotkań, jak to w Gostchorzu. Na 
pikniku obecni byli także uczestnicy spływu kajakowego z Wrocławia  
do Berlina, którym kierował ekolog i miłośnik przyrody – Dominik 
Dobrowolski. To nie była jego pierwsza wizyta w Gostchorzu. Jednak 
tym razem nie przybył w pojedynkę.
Spływ kajakowy z Wrocławia do Berlina to pierwszy w historii, 
międzynarodowy, grupowy ekologiczny spływ, którego misją była 

ochrona rzek i mórz przed odpadami, a celem – popularyzacja 
różnorodności przyrodniczej i kultury szlaku Odry oraz Szprewy, 
a także promocja ekologicznej turystyki kajakarskiej. Zależy mi 
na tym, żeby ten projekt miał charakter cykliczny – wspomina 
Dominik Dobrowolski organizator spływu. Jeżeli znajdą się chętni,  
to chciałbym co roku zaglądać do Gostchorza – dodaje.
Wśród dwudziestu kajakarzy, którzy brali udział w spływie, obecny 
był także polityk i ekolog ze stowarzyszenia Eko Unia, były wicemi-
nister środowiska, Radosław Gawlik. Jego zdaniem Odra powinna 
być wykorzystywana przede wszystkim rekreacyjnie i turystycznie, 
ponieważ jest niezwykłą rzeką, którą warto podziwiać.
Wśród organizatorów pikniku ekologicznego znalazło się rów-
nież Stowarzyszenie 515_km_rzeki. Organizuje ono cykl spotkań 
i wydarzeń nad rzeką. Spacery przyrodnicze, spotkania z naturą, 
obserwacja rzeki i jej otoczenia, zabawy w terenie to tylko część 
oferty organizacji. Do tego warsztaty dzikiej kuchni, biwaki, czy 
spokojne leżakowanie nad rzeką przy ognisku. 
Piknik ekologiczny zorganizowany w Gostchorzu był połączeniem 
zabawy oraz edukacji ekologicznej. Nie zabrakło konkursów z na-
grodami, muzyki na żywo czy ciepłego poczęstunku. Impreza zo-
stała sfinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.

Ahoj! Eko-Rzeko
Gostchorze było gospodarzem dwóch połączonych, ekologicznych imprez. Mowa o pikniku AHOJ! EKO-RZEKO oraz spływie 
kajakowym z Wrocławia do Berlina.
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Pierwszą imprezą zaplanowaną  
na pumptracku było wydarzenie 
pod nazwą „Krosno Odrzańskie Ko-
cha Rower”. Był to festyn przede 
wszystkim dla młodzieży, czyli osób, 
które najczęściej korzystają ze spe-
cjalnego toru w krośnieńskim Parku 
Tysiąclecia. Organizatorem imprezy 
była fundacja KULT przy wsparciu 
Gminy Krosno Odrzańskie.
Podczas wydarzenia można było 
skorzystać z wielu darmowych 
atrakcji. Najmłodsi mogli odwie-
dzić miasteczko ruchu drogowego i poznać zasady poruszania 
się po drodze. Poza tym szkolenie z techniki jazdy na rowerze, 
strefa edukacji rowerowej, a to wszystko przy akompaniamencie 
dobrej muzyki. Organizatorzy zadbali także o bezpieczeństwo 
uczestników – można było wypożyczyć kask, a także rower. 
Główną atrakcją były zawody na torze pumptrack. Podczas nich 
najlepszy na rowerze okazał się być Szymon Wojtasik. W kategorii 
hulajnoga zwyciężył Kacper Masłowski. Dodatkowo w kategorii 
best trick, obejmującej rower i hulajnogę, wygrał Piotr Gzik 
na hulajnodze.
Jerzy Mendrek, Prezes Fundacji KULT, która była organizatorem 
wydarzenia, podkreślał, że organizując tego rodzaju imprezy 
chodzi przede wszystkim o to, aby młodzież mogła aktywnie 

spędzać czas na świeżym powietrzu, 
a nie siedzieć w domu, wpatrzona 
w ekrany telefonów czy kompu-
terów. 
 Drugą imprezą zorganizowaną przy 
pumptracku było rowerowe show 
w wykonaniu Jonasza Pakulskiego, 
profesjonalnego akrobaty rowe-
rowego oraz uczestnika dziesią-
tej edycji programu Mam Talent. 
W swojej strefie „zakręcone rowe-
ry” przygotował on szereg atrak-
cji. Do dyspozycji zebranych było  

8 nietypowych rowerów do przetestowania, między innymi 
monocykl czy amerykański choper. W strefie można było między 
innymi spróbować swoich sił na specjalnym urządzeniu – reflek-
somierzu, a także odpocząć na leżakach.
Strefa z zakręconymi rowerami była tylko dodatkiem do głównej 
atrakcji dnia, czyli 45-minutowego rowerowego show w wy-
konaniu mistrza. Piruety, skok z dachu samochodu, skakanka  
na rowerze, skok wzwyż i inne rowerowe akrobacje – wszystko 
to oczywiście z kaskiem na głowie. Podczas swojego pokazu 
Jonasz Pakulski wielokrotnie wspominał o tym, jak ważny jest 
kask w trakcie jazdy na rowerze, niezależnie od prędkości, z jaką 
pokonuje się dany dystans.

Mistrzowie akrobacji na dwóch kółkach 
Od momentu powstania, krośnieński pumptrack tętni życiem. Specjalnie dla użytkowników tego toru zorganizowano dwie 
imprezy. Krosno Odrzańskie Kocha Rower i Rowerowe Show przyciągnęły do Parku Tysiąclecia duże grono miłośników 
dwóch kółek i akrobacji.

Rajd „Rowerem przez Polskę” zawitał do Krosna Odrzańskiego 
po raz drugi. Na śmiałków czekały dwa asfaltowe odcinki do wy-
boru. Pierwszy, podstawowy, o długości około 125 kilometrów. 
Drugi dystans „mini” - blisko 86 kilometrów. 
Start i meta usytuowane były przy Hali Sportowo-Widowiskowej 
w Krośnie Odrzańskim.
Tegoroczne plany wielu miast zostały storpedowane przez koro-
nawirusa. Sierpniowy etap Grand Prix Amatorów na Szosie był 
jedną z niewielu imprez sportowych zorganizowanych w Krośnie 
Odrzańskim i okolicy. Poza dobrą zabawą i rywalizacją, jaką bez 
wątpienia dają rowery, ważnym elementem było zachowanie 
bezpieczeństwa, o czym wspominał Burmistrz Marek Cebula, 
także uczestnik rajdu.
Przed startem, a później podczas dekoracji uczestnicy starali 
się zachować dystans społeczny. Natomiast wchodząc do biura 
zawodów należało między innymi zdezynfekować ręce oraz 
zakryć usta i nos.
Krośnieński etap Grand Prix Amatorów na Szosie „Rowerem przez 
Polskę” był dziesiątym etapem rajdu. W tym roku organizatorzy 
zaplanowali szesnaście etapów, rozmieszonych po całej Polsce, 
w każdym województwie. Dla uczestników poszczególnych zawo-
dów przygotowano przede wszystkim atrakcyjne i piękne trasy. 
Organizatorami imprezy w naszym mieście byli: Gmina Krosno 
Odrzańskie, Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Rajdy dla Frajdy.

Gościnność w Krośnie Odrzańskim, zarówno ze strony Urzędu 
Miasta, jak i Ośrodka Sportu i Rekreacji wyróżnia was na mapie 
Polski – mówił Karol Koneczny, organizator Rajdów dla Frajdy. 
Zauważa on również, że w naszym mieście jest bardzo duża pomoc 
i wsparcie, a przede wszystkim spora chęć organizowania tego 
rodzaju wydarzeń. Krosno Odrzańskie na pewno jest na liście 
miast, które będziemy chcieli odwiedzać regularnie – dodaje. 
W zawodach, oprócz rodzimych sportowców reprezentanci 
takich miast jak Poznań, Warszawa czy Olsztyn. 
Wśród mężczyzn najlepsi na głównym dystansie okazali się Marek 
Maciąg z Krosna Odrzańskiego, Mirosław Szraucner z Lublińca 
i Tomasz Jaworski z Gubina. Podium u kobiet wyglądało nastę-
pująco: zwyciężyła Małgorzata Gumiennik z Zielonej Góry, druga 
była Katarzyna Marchewka – także z Zielonej Góry a trzecia Zofia 
Potkańska z Polic. Wielu uczestników było zachwyconych trasą 
oraz organizacją całego wydarzenia, mając nadzieję, że wrócą 
tutaj także w następnych latach.

Rajdy dla Frajdy
Kolarstwo w Krośnie Odrzańskim to ważna dyscyplina sportu. 
Krośnieński etap Grand Prix Amatorów na Szosie przyciągnął 
do naszego miasta sporą grupę szosowców.
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Lato to idealny moment na zamianę sześcioosobowej 
siatkówki halowej na dwuosobową odmianę plażowej. Tak 
właśnie postąpili siatkarze SKS Tęczy Krosno Odrzańskie, 
dowodzeni przez trenera Macieja Uderjana. Na piasz-
czystych boiskach mogliśmy podziwiać dwa siatkarskie 
duety – Patryk Cieciński i Jakub Jezierski, a także Przemek 
Sobolewski i Adrian Kasperski. 
Szczególnie dobrze zaprezentowała się pierwsza z wymie-
nionych par. Na początku przyszedł sukces w Nowej Soli. 
Po niezwykle atrakcyjnym turnieju duet Patryk Cieciński 
i Jakub Jezierski zostali srebrnymi medalistami Mistrzostw 
Województwa Lubuskiego w siatkówce plażowej kadetów. 
W półfinale byli lepsi od siatkarzy gospodarzy. Niestety 
w samym finale okazali się gorsi od pary z Zielonej Góry. 
Jak sami wspominali, ich przygotowania do turnieju nie 
były optymalne. Wszystko to przez pandemię. Dzięki zajęciu 
drugiej pozycji uzyskali awans do półfinałów rozgrywek 
na szczeblu centralnym. Drugi zespół 
Tęczy w składzie Przemek Sobolew-
ski i Adrian Kasperski zajął w tym 
turnieju 10 miejsce.
Niedługo później duet Cieciński 
– Jezierski cieszył się z kolejnego 
medalu. Tym razem brali oni udział 
w turnieju o Młodzieżowe Mistrzo-
stwo Województwa Lubuskiego 
w siatkówce plażowej juniorów 
w Gubinie. Zmagania zakończyli na 
trzecim miejscu. W meczu o brą-
zowy medal pokonali zawodników 
z Nowej Soli. Podobnie jak w kate-
gorii kadetów, także wśród junio-

rów uzyskali awans do półfinałów Mistrzostw Polski na 
szczeblu centralnym.
Półfinały Mistrzostw Polski wyszły w kratkę. W kategorii 
juniorów nie udało się awansować do finałowych rozgry-
wek. Inaczej było w kategorii kadetów. Po ciężkich bojach 
w Warszawie, duet Cieciński i Jezierski zajęli ostatecznie 
ósme miejsce, dzięki czemu wywalczyli oni bilet do finału 
Mistrzostw Polski kadetów w siatkówce plażowej. Już 
sam awans do rozgrywek finałowych był dla chłopaków 
dużym sukcesem. 
Para Cieciński – Jezierski pechowo zakończyła swój sezon 
na plaży. Z powodu urazu – skręconej kostki u jedne-
go z zawodników, musieli zrezygnować z dalszej walki 
w finałach i zostali sklasyfikowani na dalszych pozycjach. 
Mimo nieszczęśliwego zakończenia, był to udany sezon 
krośnieńskich siatkarzy plażowych.

Siatkarskie emocje na plaży 
Młodzi siatkarze plażowi SKS Tęczy Krosno Odrzańskie kolejny raz zaprezentowali swoje duże umiejętności 
i udowodnili, że każdy musi się z nimi liczyć. Zespoły pod wodzą Macieja Uderjana już od wielu lat są wizytówką 
miasta. Tak było również i w tym roku.

Chociaż pandemia koronawirusa zmusiła wielu organiza-
torów imprez biegowych do rezygnacji lub przeniesienia 
swoich wydarzeń, to kilka udało się zorganizować. Każdą 
z nich pod specjalnym nadzorem sanitarnym, z różnego 
rodzaju obostrzeniami takimi jak obowiązek zakrywania 
ust i nosa w wyznaczonych strefach.
Duże grono biegaczy z Gminy Krosno Odrzańskie uczest-
niczyło w Chojnik Karkonoskim Festiwalu Biegowym. 
Przedstawiamy ich wyniki.
Na dystansie 42 kilometrów (Chojnik Maraton): 109. Ro-
man Maciejewski (6 godzin i 17 minut), a 159 miejsce zajął 
Roman Olesiak (6 godzin i 51 minut).
Na dystansie 32 kilometrów (Kamienna Trzydziestka): 14. 
Damian Wąchała (3 godziny i 38 minut), a 56 miejsce zajął 
Tomasz Rogowski (4 godziny i 57 minut).
Na dystansie 29 kilometrów (Półmaraton z Górką): 81. 
Małgorzata Miechowicz (4 godziny i 7 minut), 125. Mirosław 

Antkowiak (4 godziny i 29 minut), a  138 miejsce zajęła 
Katarzyna Mazur 4 godziny i 37 minut).
Na najdłuższym dystansie, 102 km (Ultra Chojnik): 14. 
miejsce zajął Łukasz Kamerduła (14 godzin i 47 minut), 
a 41 miejsce zajął  Hubert Gaudyn (17 godzin i 1 minuta).
Natomiast w Biegu Zbója w Bielsku-Białej na dystansie 60 
kilometrów (Ultra Zbój) 73 miejsce zajął Kacper Witlicki 
(12 godzin i 12 minut). 
Poza biegami górskimi, krośnianie są widoczni także 
w biegach asfaltowych. Marcin Zagórny wygrał półmara-
ton Przytok (po raz trzeci). W 35. Nocnym Biegu Bachusa, 
na dystansie 10 km drugie miejsce zajął Jacek Stadnik, 
a czterdzieste trzecie Robert Senk. Wszystkim, niezależ-
nie od tego, czy startują w górach, czy po płaskiej jak stół 
trasie, gratulujemy kondycji, wytrwałości oaz woli walki 
i życzymy dalszych sukcesów.

Bieganie sposobem na życie
W Krośnie Odrzańskim można spotkać nie tylko pasjonatów rowerów, squasha, 
piłki siatkowej, nożnej czy też nordic walking, ale także miłośników biegania. 
Dla nich, niezależnie od dystansu czy ukształtowania terenu, bieganie to 
przede wszystkim pasja.

LUD
ZIE ZE SPORTOW

Ą PASJĄ
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To nie jest zwykłe hobby – to 
zdecydowanie pasja. Krośnianie 
uwielbiają podejmować sportowe, 
wielogodzinne wyzwania, wymaga-
jące nie tylko doskonałej kondycji, 
ale także olbrzymiej woli walki. Wy-
daje się, że im trudniej, tym lepiej. 
Wojciech Kamiński z Krosna 
Odrzańskiego wziął udział w ko-
larskim ultramaratonie „Piękny 
Zachód”, którego start i meta zloka-
lizowane były w Niesulicach, a trud-
na i wymagająca trasa ciągnęła się 
niemalże do granicy z Czechami, 
pod koniec zahaczając także o Kro-
sno Odrzańskie. 

Start był w sobotę, 5 września 
o godzinie7 rano. Krośnianin  
na mecie zjawił się następnego 
dnia o godzinie 4:28. Dystans 548 
km pokonał w 21 godzin i 28 minut 
kończąc na 7 miejscu open. Swoim 
niesamowitym wyczynem udowod-
nił, że mieszkańcy gminy Krosno 
Odrzańskie nie boją się sportowych 
wyzwań. 
Warto dodać, że w pierwszą nie-
dzielę października w Krośnie 
Odrzańskim odbył się wyścig 
z cyklu Kaczmarek Electric MTB.  
Na relację zapraszamy w kolejnym 
numerze MOSTu.

548 kilometrów w 1288 minut!
Ponad 500 kilometrów na rowerze? To możliwe! Wystarczy „tylko” odpowiednie przygotowanie kondycyjne i nastawienie 
w głowie.

Trwa piłkarski sezon 2020/2021 w IV lidze lubuskiej. Za nami 
dziesięć kolejek, w których Tęcza-Homanit Krosno Odrzańskie 
rozegrała osiem spotkań. Swoje ligowe zmagania rozpoczęła  
od wyjazdowej porażki z Arką Nowa Sól. Gospodarze zdobyli 
trzy bramki, natomiast Tęcza – zero. W drugiej kolejce, z po-
wodu nieparzystej liczby zespołów w tym sezonie, w IV lidze, 
Multicolores pauzowali.
Trzecia i czwarta kolejka przyniosły następne dwie porażki. 
W trzeciej rundzie spotkań wyraźnie lepsi okazali się zawod-
nicy Odry Nietków. Na własnym stadionie rozbili ekipę Tęczy 
aż 6:1. W czwartej kolejce przyszedł czas na pierwsze domowe 
spotkanie. Doping miejscowej publiczności nie pomógł. Tęcza 
przegrała 0:4 z Czarnymi Żagań.
Pierwsze trzy punkty udało się wywalczyć dopiero w szóstej kolej-
ce, w Witnicy. Zawodnicy klubu z Krosna Odrzańskiego pokonali 
gospodarzy – Czarnych Witnica 2:1. Po tym spotkaniu, w szóstej 
kolejce Tęcza podejmowała na stadionie przy ulicy Pocztowej 
Meprozet Stare Kurowo. Mecz zakończył się remisem 1:1. Trener 
krośnian, Wojciech Drożdż żałując utraty bramki przyznał, że trzy 
punkty były w zasięgu jego zawodników.
Po dwóch meczach bez porażki Tęcza, niestety, kolejny raz w tym 
sezonie zeszła z boiska bez punktów. W siódmej kolejce wyraźnie 
lepsi okazali się zawodnicy Ilanki Rzepin. Na własnym boisku 
pokonali oni ekipę z Krosna Odrzańskiego 4:0. Natomiast ósma 
kolejka okazała się szczęśliwa dla Multicolores. Po wyrównanym 
pojedynku wygrali z Lechą II Zielona Góra 1:0. Po meczu trener 
Wojciech Drożdż był zadowolony z gry zespołu. 
W kolejce numer dziewięć Tęcza, po wyjazdowym remisie 1:1 
z Piastem Iłowa zdobyła kolejny ważny punkt. Z powodu nie-
korzystnych warunków atmosferycznych trzeba było odwołać 
spotkanie dziesiątej kolejki z Koroną Kożuchów. Mecz zostanie 
rozegrany w innym terminie.

Między dziewiątą, a dziesiątą kolejką ligową rozegrano trzecią 
rundę pucharu polski na szczeblu wojewódzkim. Tęcza nie miała 
szczęścia w losowaniu – trafiła na zespół Cariny Gubin. Derby 
powiatu krośnieńskiego, rozegrane na stadionie przy Pocztowej, 
zakończyły się wysoką porażką Tęczy, aż 0:8. Jednak po meczu 
trener Tęczy powiedział, że celem jego zespołu jest przede 
wszystkim walka w lidze o każdy punkt.
Po dziesięciu kolejkach Tęcza ma na swoim koncie osiem meczów 
i osiem punktów: dwa zwycięstwa, dwa remisy i cztery porażki. 
Zajmują 16 miejsce w tabeli IV ligi grupy lubuskiej z bilansem 
strzeleckim: 6 bramek strzelonych i 20 straconych.

Tęcza walczy o utrzymanie w lidze
Trzy porażki z rzędu – w taki sposób swój kolejny sezon w czwartej lidze zaczęła piłkarska Tęcza. Później było w kratkę. 
Za nami już dziesięć kolejek IV ligi.



Żołnierze 5. Kresowego batalionu saperów przeprowadzili prace 
konserwacyjne portu rzecznego w Gostchorzu.

Pracownicy Urzędu Miasta zainaugurowali w porcie rzecznym  
wrześniową akcję „Sprzątania Świata”.

Pszczelarze zakończyli sezon. Były wyróżnienia, podziękowania oraz 
chwile podsumowań i refleksji.

Rozpoczęła się kolejna kadencja Młodzieżowej Rady Miejskiej.  
Przewodniczącą została Milena Walaszko.

xxx
Ireneusz Krosny wystąpił w Krośnie :-)  Jeden z najpopularniejszych 
mimów zaprezentował krośnieńskiej widowni premierowy program 
pn. „Mowa ciała”.

Współpraca kluczem do sukcesu. Liderzy samorządów z terenu  
powiatu krośnieńskiego podpisali list intencyjny o współpracy  
w ramach projektu „Pilotaż Centrum Wsparcia Doradczego”.

xxx
Food Truck`i przyjechały do Krosna Odrzańskiego. Było kolorowo 
i smacznie.

Na 515 km rzeki nie można się nudzić. Wiedzą o tym doskonale 
uczestnicy warsztatów przetrwania.


