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KALENDARIUM WYDARZEŃ 2017 ROKU

 - rekordowy WOŚP
 - pożegnanie śp. Jana  
Muszyńskiego

 - inauguracja nowej kadencji 
Młodzieżowej Rady Miejskiej

 - Gmina Przyszłości
 - finał IV edycji Budżetu  
Obywatelskiego

 - zapowiedź przetargu na 
dokumentację obwodnicy

 - obniżka cen za wodę i ścieki
 - Babski Wieczór
 - IV Festiwal Gier Umysłowych

 - Gmina dofinansowuje szpital 
kwotą pół mln zł

 - spotkania w sprawie budowy 
obwodnicy i podniesienia 
mostu

 - otwarcie sezonu motocyklo-
wego

 - Zlot Szkół im. Kawalerów 
Orderu Uśmiechu

 - rekord długości flagi  
narodowej

 - Krosno Odrzańskie Gminą 
przyjazną mieszkańcom 

 - Rybobranie i KO Summer Cup
 - jednogłośne absolutorium
 - MKS Tęcza awansuje do IV ligi

 - nowa przystań w Gostchorzu
 - rekordy na plaży w Łochowi-
cach

 - stypendia naukowe i sportowe

 - zmiany nazw ulic  
zatwierdzone 

 - Święto Karpia i Dożynki
 - Krośnieńska 10

 - 70-lecie OSP Czarnowo
 - Turniej Rycerski i Festiwal 
Jadwigensis

 - Park Tysiąclecia  
z dofinansowaniem

 - zniszczenia po orkanie 
Ksawery 

 - krośnieńska „kranówka” 
zdrowsza od wody ze sklepów

 - umowa na budowę oświetlenia 
przy ul. Poznańskiej

 - rusza V edycja Budżetu 
Obywatelskiego 

 - sprzedaż działki na strefie 
przemysłowej

 - wniosek o dofinansowanie 
budowy żłobka

 - sprzedaż 7 działki na strefie 
przemysłowej

 - Jarmark Bożonarodzeniowy
 - początek prac na strefie 
inwestycyjnej 
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ostatni kwartał 2017 roku obfitował w wiele ważnych dla 
Gminy Krosno Odrzańskie wydarzeń. Wydawałoby się,  
że niczym odkrywczym jest przedstawienie prowizorium 
budżetowego, jednak przyszłoroczny plan finansowy jest 
szczególnie godny uwagi. Rekordy w liczbach, inwestycyjny 
charakter budżetu, wiele zadań, w których będą współ-
uczestniczyć mieszkańcy Gminy – to wszystko sprawia, 
że temu dokumentowi przyglądamy się ze szczególną 
uwagą. Słowem „Sukces” i to przez duże „S” należy określić 
rozpoczęcie budowy wielkiego zakładu pracy, będące uko-
ronowaniem wielu miesięcy trudnych negocjacji. Udało się 
i znowu możemy powiedzieć, że konsekwentne dążenie 
do celu przynosi efekty. Burmistrz Krosna Odrzańskiego 
udowadnia to od wielu lat. Wytyczanie kierunków roz-
woju jest już domeną Gminy, w której, jako pierwszej 
w województwie, powstaje spółdzielnia socjalna na bazie 
Warsztatów Terapii Zajęciowych. W tym numerze MOST-u 
nie zapominamy też o naszych sportowcach, których 
postawa zasługuje na szczególne uznanie. 
Stojąc u progu Nowego Roku, w imieniu całego zespołu 
redakcyjnego, chciałabym życzyć Państwu cudownych 
chwil spędzonych z rodziną i przyjaciółmi oraz spełnienia 
marzeń. Przełom lat skłania do radości, ale również zadu-
my nad tym, co minęło i nad tym, co nas czeka. Patrząc 
na ostatnie 12 miesięcy, możemy jednak z optymizmem 
wkraczać w przyszłość.

Szanowni Państwo,
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Gmina Krosno Odrzańskie
ul. Parkowa 1, 
66-600 Krosno Odrzańskie 
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K
ROSNO ODRZAŃSKIE

2018
SZCZĘŚLIWEGO

NOWEGO
ROKU

Burmistrz 
Krosna Odrzańskiego

Przewodniczący 
Rady Miejskiej

Tomasz Rogowski Marek Cebula

Szanowni Państwo, drodzy Mieszkańcy  
Gminy Krosno Odrzańskie,
w mijającym roku mieliśmy wiele okazji do radości.  
Był to wyjątkowy czas dla naszej „Małej Ojczy-
zny”, okres pozytywnych zmian, a także wytyczania 
nowych celów. Teraz nadchodzi etap ich realizacji. 
Wkrótce będziemy odliczać sekundy dzielące nas  
od Nowego Roku. Wkroczmy w niego z optymi-
zmem, wiarą w sukces i wzajemną życzliwością. 
Życzymy Państwu spełnienia marzeń. Oby 2018 rok 
był pełen rodzinnego ciepła, zawodowego powodze-
nia i uśmiechu na co dzień.
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Krośnieński przepis na sukces. 
Budżet Gminy „skrojony”  
pod inwestycje i mieszkańców

Szansa jakiej już nie będzie. Tak można opisać czas, w którym Polska pozyskuje najwięcej pieniędzy 
unijnych. Ten okres jeszcze trwa, ale nie będzie wieczny. Można nawet stwierdzić, że dobiega on 
końca. Każdy wójt, burmistrz, prezydent, który w poprzednich latach przewidział sytuację gospo-
darczą, dzisiaj może szczycić się prorozwojowym charakterem najważniejszego planu finansowego 
dla samorządu. Inwestycje, rozwój, wykorzystanie szansy jaką dają środki zewnętrzne – cele stra-
tegiczne są jasno określone. Tak też jest w przypadku Krosna Odrzańskiego, które mimo ciągłej 
konieczności spłacania długów, realizuje kolejne zadania. Chociaż inwestycyjny charakter budżetu 
gminy na kolejny rok nie podlega dyskusji, to jest jeszcze kilka innych punktów, na które trzeba, 
zwrócić uwagę. 
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Dokładna analiza wskaźników, stały monitoring sytuacji finan-
sowej Gminy, przewidywane przez Ministerstwo Finansów kie-
runki rozwoju sytuacji gospodarczej w kraju oraz prognozowane 
parametry makroekonomiczne przedstawione w dokumentach 
rządowych, dynamika zmian cen to-
warów i usług, produktu krajowego 
brutto i jeszcze wielu innych zmiennych 
złożyło się na skonstruowanie najważ-
niejszego, finansowego dokumentu 
gminy Krosno Odrzańskie. 
Z punktu widzenia dochodów, szacowa-
nych na 74 miliony złotych – największe 
wpływy do budżetu są z podatków od 
nieruchomości, rolnego, a także udzia-
łów w podatku dochodowym od osób 
fizycznych (PIT). Niespełna 11 milionów 
pochodzi z subwencji oświatowej, czyli 
z puli przekazywanej przez Ministerstwo 
Edukacji Narodowej. Jak co roku nie zaspokaja to wszystkich 
potrzeb, które w dziale „Oświata i wychowanie” wyliczono na 
prawie 21 milionów złotych. Brakujące miliony trzeba więc do-
łożyć z „kasy gminnej”. Ponownie w budżecie znalazł się dział 
pod nazwą Rodzina, z którego finansowany będzie m.in. program 
500+. W sumie jest to ponad 15,5 mln złotych, czyli o milion więcej 

niż rok temu. W kolejnym roku kontynuowane będą działania 
mające na celu optymalizację dochodów Gminy, poszukiwanie 
alternatywnych mechanizmów finansowania zadań publicz-
nych, tworzenie zachęt dla mieszkańców do rozliczania podat-

ków w gminie Krosno Odrzańskie, 
maksymalizację absorbcji środków 
unijnych, a także, co jest szczególnie 
istotne dla aktywnych społecznie 
mieszkańców, Budżet Obywatelski 
i fundusz sołecki. Wydatki bieżące 
pochłoną w przyszłym roku 79% 
budżetu, natomiast wydatki ma-
jątkowe, a więc w głównej mierze 
inwestycyjne będą stanowić prawie 
21%. To bardzo dobry wskaźnik, 
pokazujący proinwestycyjny cha-
rakter budżetu.
Wychodzenie na prostą cały czas 

trwa, jednak biorąc pod uwagę ostatnią, taką dobrą dla Polski 
perspektywę finansową w Unii Europejskiej, konieczne było 
znalezienie kompromisu między inwestowaniem, a spłacaniem 
starych długów. Udało się go wypracować, czego dowodem jest 
przygotowany projekt budżetu.

O trudnościach i szansach, które „wyrastały” podczas tworzenia 
budżetu Gminy Krosno Odrzańskie na 2018 rok rozmawiamy z Iloną 
Ogibą, skarbnikiem Gminy.

Jakie priorytety przyświecały Pani przy konstruowaniu budżetu?

Priorytetem było zapewnienie środków na już rozpoczęte inwestycje, 
które zostały w 2017 r. wpisane do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej 
Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2028. Część z tych projektów ma 
już przyznane dofinansowanie, a kilka z nich jeszcze będzie walczyć 
o środki zewnętrzne w najbliższych konkursach. Osobiście uważam,  
że nieskorzystanie przez samorząd z szansy na realizację inwestycji, 
na którą możemy pozyskać od 50-85% środków bezzwrotnej pomocy 
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byłoby dużym błędem. Zresztą dyscyplina finansowa w latach 
2011-2016 miała zapewnić Gminie możliwość inwestowania 
w zadania, które obecnie można współfinansować wykorzystując 
wsparcie unijne.

Przyszłoroczny budżet bije wszelkie rekordy i trudno wypa-
trywać w wieloletniej prognozie tak dużych liczb…

Zgadza się. Realizacja zadań z dofinansowaniem Unii Europej-
skiej jest planowana do 2020 roku, stąd pierwsze lata są deter-
minowane przez duże wydatki na inwestycje, z kolei dochody  
są wysokie, gdyż zaczną do nas spływać duże środki stanowiące 
refundacje wydatków poniesionych na realizowane zadania 
z dofinansowaniem lub zaliczki na wydatki, o które zamierza-
my występować. Gdy skończy się unijne programowanie, tj. po 
2020 r., budżet Gminy będzie składał się już wyłącznie z naszych 
gminnych pieniędzy, dlatego wielkości dochodów i wydatków 
zmniejszą się.

Włodarze gmin zdają sobie sprawę, że takiej możliwości po-
zyskania pieniędzy z zewnątrz już nie będzie. To co „dzisiaj” 
zostanie zbudowane, będzie procentować w przyszłości. 
Potrzebne są jednak pieniądze na tzw. wkład własny. W skró-

cie, za każdą jedną wyłożoną złotówkę można „wyciągnąć” 
7 zł dofinansowania. Tę „złotówkę” trzeba jednak mieć,  
bo przecież wydatki są większe niż dochody.

Źródłem pokrycia różnicy są zarówno wolne środki pozostałe 
z rozliczenia roku 2017 oraz środki, które Gmina pozyska z emisji 
papierów wartościowych w postaci obligacji komunalnych. 

Dlaczego są lepsze niż wzięcie pożyczki? 

Przede wszystkim są instrumentem bardziej elastycznym. Przy 
emisji obligacji jest możliwość negocjowania ceny, a więc zaosz-
czędzenia. Każda złotówka, która zostanie w „gminnej kasie” 
jest na wagę złota. 
Podsumowując. Po podjęciu stosownej uchwały Rady Miejskiej 
o emisji obligacji, wysłano zaproszenia do banków o składa-
nie ofert, z których wybrano tę najkorzystniejszą. Cieszy fakt,  
że nasza Gmina ma na tyle dobrą sytuację finansową, że może 
korzystać z funduszy zewnętrznych pełnymi garściami. Jest  
to efektem przemyślanych decyzji i działań podjętych w latach 
2011-2016 zmierzających do ograniczenia wydatków bieżących 
oraz restrukturyzacji zadłużenia.

Dziękuję za rozmowę.

Ostatnie lata najlepszego czasu na pozyskiwanie pieniędzy 
zewnętrznych mają wpływ na wzrost wydatków, szczególnie 
inwestycyjnych. Zwracamy także uwagę na inne elementy budże-
towej układanki i pytamy o nie Burmistrza Krosna Odrzańskiego, 
Marka Cebulę.

Budżet na 2018 rok to nie tylko inwestycje, o których jeszcze 
będziemy rozmawiać, ale także tzw. partycypacja społeczna…
MC: Zgadza się. To pieniądze, które są do dyspozycji mieszkańców 
i są przez nich bezpośrednio wykorzystywane. Zależy mi na tym, 
żeby uczestniczyli oni bezpośrednio w życiu Gminy i decydowali 
na co najlepiej wydać środki trafiające do gminnej kasy. Te pie-
niądze „należą” do mieszkańców i w jak największym stopniu 
powinni oni mieć wpływ na ich spożytkowanie.

Jak wielką pulę „partycypacyjnych” pieniędzy zaplanowano 
na 2018 rok?
MC: To ponad półtora miliona złotych. Składają się na to środki 
na Budżet Obywatelski, Fundusz Sołecki oraz zadania realizo-
wane w ramach Inicjatywy Lokalnej. Ponadto uwzględniono 
dotacje dla organizacji pozarządowych, które będą organizować 
wypoczynek letni oraz rekreację dzieci i osób starszych, będą 
promować zdrowy styl życia, upowszechniać kulturę fizyczną, 
a także ochronę dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. 

Wróćmy do inwestycji. Stanowią one około 21% budżetu. 
To dużo.
MC: Gminy, takiej jak nasza, zadłużonej jeszcze niedawno „po 
uszy”, nie stać na utratę szansy, jaką dają pieniądze pozyskiwane 
z zewnątrz. Niestety pozostało niewiele czasu na wykorzystanie 
tych możliwości. Nie na wszystkie zadania można zdobyć środki, 
dlatego część z nich będziemy realizować w całości z naszych 
pieniędzy, a na część zabezpieczamy tzw. wkład własny. 

Jakie to zadania?
MC: Są to oczekiwane przez mieszkańców remonty i budowy 
ulic oraz dróg. Możemy wymieniać długo - Polna, Dąbrowskie-
go, Czarnieckiego, droga Gostchorze-Chyże, drogi na osiedlu 
Piastów, prace rewitalizacyjne w dolnej części miasta. Wiem, że 
w przypadku dróg jeszcze jest dużo do zrobienia – to zadania na 
kolejne lata. Poza tym chcemy zacząć przebudowę promenady, 
kupić samochód pożarniczy dla OSP Wężyska, przebudować 
wszystkie aleje i oświetlenie w Parku Tysiąclecia. W planach jest 
także mediateka, budowa obiektu kulturalnego jako miejsca 
spotkań w Starym Raduszcu, będą prace realizowane w ramach 
Budżetu Obywatelskiego, będą nowe rozwiązania teleinforma-
tyczne wprowadzające nas w nowoczesny świat obsługi inte-
resantów. Plany są szersze i w ramach oszczędności w trakcie 
roku – będziemy tę listę powiększać. 

W budżecie większości miast, gmin, największą pozycją po-
zostaje niezmiennie oświata. Także w Krośnie Odrzańskim?
MC: Tak. Oświata i wychowanie w przyszłym roku to prawie  
21 milionów złotych. Subwencja oświatowa wynosi niespełna  
11 mln. Prawie drugie tyle musimy dołożyć z „własnej kieszeni”. 
Nie od dzisiaj powtarzam jednak, że każda dobrze wydana zło-
tówka na rozwijanie zdolności i naukę młodych mieszkańców 
Gminy jest dobrą inwestycją. Z tego względu zapewniam uczniów 
myślących o dodatkowych nagrodach - pieniądze na stypendia 
są także zabezpieczone w budżecie na rok 2018. 

Dziękuję za rozmowę.
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Inicjatywy społeczne jednym z filarów  
funkcjonowania krośnieńskiego samorządu
Działania na rzecz interesów mieszkańców, integracja społeczna, inicjowanie oczekiwanych zmian, kształcenie liderów, 
promowanie innowacyjnych rozwiązań – to tylko kilka z wielu funkcji jakie w społeczeństwie spełniają organizacje poza-
rządowe. Współpraca z nimi w Gminie jest bardzo istotnym elementem polityki ukierunkowanej „na mieszkańca”. 

Ważnym krokiem i wyjściem do krośnian jest uchwalony po raz 
kolejny Program współpracy Gminy Krosno Odrzańskie z or-
ganizacjami pozarządowymi. Zawiera on szereg konkretnych, 
wynegocjowanych punktów, które według przedstawicieli 
lokalnych stowarzyszeń są istotne z punktu widzenia realnego 
oddziaływania na zadania społeczne. Aktywność mieszkańców 
w naszej Gminie jest bardzo duża, dlatego chcemy stworzyć 
realne warunki do współpracy, chcemy rozmawiać o konkre-
tach w atmosferze partnerstwa – mówi Grzegorz Garczyński, 
zastępca burmistrza Krosna Odrzańskiego. Na czym miałoby 
to współdziałanie polegać? M.in. na pomocy w pozyskiwaniu 
środków finansowych pochodzących ze źródeł zewnętrznych. 
W tym Urząd ma duże doświadczenie, dlaczego więc nie miałby 
się podzielić tą wiedzą. Organizacje pozarządowe mają tak-
że uczestniczyć w rozwiązywaniu problemów mieszkańców.  
Kolejne konkrety? Zlecanie zadań publicznych lub dofinansowa-
nie ich realizacji. Podmioty, którym do działalności potrzebny 
jest lokal, mogą się o jego najem ubiegać od Gminy. Trwają także 
prace w budynku przy ul. Piastów 2, gdzie powstanie Centrum 
Inicjatyw Społecznych oraz Klub Seniora.
Krosno Odrzańskie jest liderem we wspieraniu inicjatyw spo-
łecznych i fotela lidera nie zamierza oddać. Budżet obywatelski 
wprowadzono 5 lat temu jako jeden z nielicznych w Polsce, 

fundusz sołecki także nie był obowiązkowy, a stał się pod-
stawowym narzędziem finansowym wspierającym gminne 
pomysły mieszkańców, do tego Rada Seniorów, Młodzieżowa 
Rada Miejska i jeszcze kilka innych koncepcji samorządowych. 

Budżet uchwalony. Czas „zakasać rękawy”
Doskonale przygotowane dokumenty finansowe. Tak krośnieńscy radni ocenili Wielolet-
nią Prognozę Finansową dla Gminy Krosno Odrzańskie na lata 2018-2028 i budżet gminy 
na 2018 rok. Głosowanie poprzedziła merytoryczna dyskusja, którą zakończyło zielone 
światło dla burmistrza i jego zespołu. O ostatnich wydarzeniach związanych z pracami 
Rady Miejskiej rozmawiamy z jej Przewodniczącym, Tomaszem Rogowskim.

Wystawiliście pozytywną opinię i zatwierdziliście budżet na 
2018 rok. Na co zwraca Pan szczególną uwagę?
TR: Inwestycje i partycypacja społeczna, czyli kierunek na współ-
pracę z mieszkańcami. Taki obraz budżetu wyłania się po dyskusji 
i głosowaniu. Cieszę się, że mamy kontynuację polityki prowa-
dzonej od 2011 roku. Konsekwencja, strategiczne planowanie, 
dialog przynoszą efekty, z których już się cieszymy patrząc na 
rozwój Gminy. Od lat nasze sesje są nastawione na konstruktywne 
wypracowywanie rozwiązań najlepszych dla mieszkańców. Nikt 
nie czuje urazy, jeżeli pojawiają się głosy krytyki, prowadzimy 
rzeczowy dialog. Zgoda buduje i widać to w naszej Gminie.  
Wydaje się, że Gmina wyszła już na „finansową prostą”…
TR: Tak i jest to efekt mądrych posunięć oraz wysokiej efektyw-
ności w pozyskiwaniu pieniędzy unijnych. Bardzo pozytywnie 
zaskoczyła mnie szczegółowość wyliczeń finansowych. Nie tylko 
przyszłorocznych, zapisanych w przedstawionym przez burmi-
strza budżecie, ale także tych, które pojawiły się w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej. Dzięki temu dokładnie możemy progno-
zować dochody i wydatki, co umożliwia strategiczne planowanie, 
nie tylko z perspektywą kilkumiesięczną, ale kilkuletnią.
Zawsze budżet oceniany jest pod kątem wielkości środków 
zapisanych na inwestycje…

TR: Jest to budżet inwestycyjny, nastawiony na rozwój z wyko-
rzystaniem środków zewnętrznych. Zgadzam się z burmistrzem, 
że mamy ostatnią chwilę na sięgnięcie po duże pieniądze unijne. 
Od kilku lat pokazujemy, że potrafimy to robić i my, jako radni, 
dajemy zielone światło dla rozwoju. Współpraca na linii Rada 
–Burmistrz układa się bardzo dobrze i niech tak pozostanie.
Podczas jednej z ostatnich sesji prowadziliście dyskusję na 
temat szpitala w Krośnie Odrzańskim. Otrzymaliście też 
pismo, w którym jest mowa o kolejnej dotacji… 
TR: Chciałbym zwrócić uwagę na kilka faktów. Po pierwsze - 
propozycje do budżetu Gminy składano dużo wcześniej, więc ta 
prośba była spóźniona. Nie porównujmy tutaj ubiegłego roku, 
ponieważ wtedy z dnia na dzień nastąpiła „katastrofa” i koniecz-
ne było powołanie nowego podmiotu. Teraz Pan Starosta nie 
był „pod ścianą”. Tworząc budżet dzielimy nie nasze pieniądze, 
lecz pieniądze mieszkańców i w ich imieniu jesteśmy odpowie-
dzialni za racjonalne wydawanie środków. Jako radni stoimy 
też na stanowisku i zgadzamy się z burmistrzem, że w połowie 
roku będziemy mogli przyjrzeć się wykonaniu budżetu i podjąć 
decyzję o wysokości ewentualnej pomocy finansowej na szpital.

Dziękuję za rozmowę.
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W „przededniu” setnej rocznicy  
odzyskania niepodległości

W całej Polsce, także w Krośnie Odrzańskim, Narodowe Święto 
Niepodległości obchodzone było bardzo uroczyście. Tego dnia, 
najpierw w kościele, a później pod pomnikiem Powrotu Środko-
wego Nadodrza do Macierzy zebrali się kombatanci, żołnierze, 
władze samorządowe, krośnieńska młodzież i mieszkańcy Gminy 
chcący upamiętnić tę ważną rocznicę. Podczas swojego prze-

mówienia burmistrz Marek Cebula apelował o dialog i wspólne 
rozwiązywanie problemów: „nasza Gmina jest przykładem 
integracji wielu środowisk, umiejętności porozumienia się po-
między grupami, które mają różne wizje, jest dowodem na to, że 
możemy wypracowywać kompromisy. Jako burmistrz – dziękuję 
Mieszkańcom za niezwykłą umiejętność porozumiewania się”. 

„Krok po kroku, kropla do kropli – budujemy tożsamość nie tylko narodową, 
ale także naszą, krośnieńską. Będąc Europejczykami nie zapominamy o tym, 
że jesteśmy Polakami” – mówił podczas obchodów 11. Listopada Marek Ce-
bula, burmistrz Krosna Odrzańskiego. Tym samym symbolicznie rozpoczął 
przygotowania do obchodów okrągłej rocznicy odzyskania przez Naród Polski 
niepodległego bytu państwowego.

Czarna seria potrąceń pieszych w Krośnie Odrzańskim. 
W ostatnich tygodniach doszło do kilku takich zdarzeń, w tym 
niestety do jednego śmiertelnego. Pogoda, nieostrożność, 
brawura, słaba widoczność – wiele czynników składa się  
na zdarzenia, których mogłoby nie być gdyby nie „wypadkowe 
widełki”, w które krośnieńska „przelotówka” się nie wpisała.
Chodzi o wzbudzaną sygnalizację, która mogłaby zostać za-
montowana dzięki funduszom z Programu Redukcji Liczby Ofiar 
Śmiertelnych Generalnej Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. 
Mogłaby, więc dlaczego nie jest stawiana? 
To pytanie zadają także krośnieńscy radni, którzy tylko w ciągu 
ostatnich kilkunastu miesięcy interpelowali w tej sprawie kilku-
krotnie, a temat sygnalizatorów m.in. na ul. Słubickiej (dawna 
Obrońców Stalingradu) i Poznańskiej wracał jak bumerang. Na 
sesji pytał o to Kazimierz Rauba, pismo do zielonogórskiego 
oddziału GDDKiA wysłał Mariusz Grycan, interweniowali Bartosz 
Zaborowicz i Krystian Forster. Odpowiedź była kuriozalna, nie 
mieszcząca się w mojej głowie - mówi Forster. Argumentem 
przeciw inwestycji zwiększającej bezpieczeństwo miał być 
brak wypadków śmiertelnych. Przez statystykę inwestycja nie 
była realizowana. 
Władze samorządowe wzięły sprawy w swoje ręce. Wzdłuż uli-
cy Poznańskiej będą stawiane nowe lampy LED, odpowiednia 
umowa została już podpisana – mówi Marek Cebula, burmistrz 
Krosna Odrzańskiego. W sumie ma stanąć trzydzieści jeden lamp 
diodowych wzdłuż drogi oraz dziesięć, które doświetlą przej-
ścia dla pieszych. To jednak nie koniec. Kazałem odpowiednim 
służbom przygotować raport z przejść dla pieszych na terenie 
gminy. Wspólnie z policją i zarządcą drogi zadbamy o to, by 
było bezpieczniej. Liczę w tej kwestii na współpracę - dodaje.
Przy okazji nieszczęść, które mają miejsce na „krajówce”, wraca 
temat budowy obwodnicy. Piszemy o niej w osobnym artykule. 
Do argumentów za, oprócz konieczności odciążenia miasta 

i ponad stuletniego mostu, doszedł teraz kolejny mocny argu-
ment, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców. 

Czy nadal będzie Pan interpelował do Generalnej Dyrekcji 
Dróg Krajowych i Autostrad o podjęcie kroków zmierzają-
cych do poprawy bezpieczeństwa na drodze przebiegającej 
przez Krosno Odrzańskie?
KF: Oczywiście, kropla drąży skałę. Jestem cierpliwy i nie dam 
się zbyć jednym lub dwoma pismami. Wielokrotnie podkreślałem 
i nadal stoję na stanowisku, że właściciel drogi musi zadbać 
o bezpieczeństwo zarówno kierowców, jak i pieszych. Tym 
bardziej, że mówimy o trasie, po której przejeżdża kilkanaście 
tysięcy pojazdów na dobę, a pokonują ją każdego dnia dzieci, 
które uczęszczają do Szkoły Podstawowej nr 2. Sygnalizacja 
wzbudzeniowa przy przejściu dla pieszych w pobliżu skrzyżowa-
nia z drogą do Straży Pożarnej to dla mnie absolutne minimum.
Ostatnie nieszczęśliwe wydarzenia są tylko potwierdzeniem 
konieczności budowy obwodnicy…
KF: Nie mam co do tego wątpliwości. Cieszy mnie fakt, że za 
deklaracją złożoną przez Dyrektora GDDKiA poszły konkretne 
czyny. Teraz będziemy przyglądać się pracom, które dadzą od-
powiedź – jak będzie przebiegać i ile będzie kosztować najważ-
niejsza droga nie tylko dla Krosna Odrzańskiego, ale i regionu.

Dziękuję za rozmowę.

Statystyka decyduje o życiu i śmierci. 
Czarna seria na drogach

Krystian Forster,  
Wiceprzewodniczący Rady 

Miejskiej w Krośnie Odrzańskim. 
Interpelował wielokrotnie  

ws. sygnalizacji świetlnej  
na drodze krajowej nr 29  

przebiegającej przez  
Krosno Odrzańskie. 
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Ponad 40 tysięcy metrów kwadratowych pod dachem. 
W Krośnie Odrzańskim powstaje olbrzymia hala
To jedna z największych hal w województwie lubuskim. Dla zobrazowania – pomieściłaby w sobie prawie 6 pełnowymiaro-
wych boisk piłkarskich. Zatrudnienie znajdzie tutaj około 400 osób. Stanie na Strefie Przemysłowej w Krośnie Odrzańskim. 

To wielkie osiągnięcie gospodarcze udało się dopiąć dzięki 
ciężkiej pracy zespołu, który pod przewodnictwem burmistrza 
Marka Cebuli każdego dnia zabiegał o pozyskanie inwestorów. 
Przypomnijmy. W 2010 roku krośnieńska strefa nie była goto-
wa. Trzeba było jeszcze wielu miesięcy pracy i kilkuset tysięcy 
złotych, aby oddać ją do użytku. Potem był olbrzymi projekt 
gospodarczy realizowany wspólnie z Gubinem, Kargową i Skwie-
rzyną. Zapewnił on promocję walorów inwestycyjnych tych 
gmin oraz dotarcie do nieosiągalnych dotychczas inwestorów 
na rynku krajowym i zagranicznym. Działania w ramach projek-
tu umożliwiły udział m.in. w prestiżowych targach w Cannes, 
Lyonie, wystawie EXPO w Mediolanie, a także liczne spotkania 
na targach krajowych oraz konferencjach dla przedsiębiorców 
z wielu branż. Nie można mieć wątpliwości, że nie mogliśmy 
czekać, aż przedsiębiorcy sami zapukają do naszych drzwi. 
Zabiegaliśmy o nich i rozwijaliśmy przed nimi „czerwony dy-
wan”, mając świadomość, że konkurencja na rynku jest bardzo 
duża – mówi Marek Cebula. 

Potwierdza to Marcin Janicki, prezes spółki Next Step Invest-
ments ze Świebodzina, nabywca blisko 9 ha terenów inwesty-
cyjnych w Krośnie Odrzańskim. Jego grupa deweleoperska 
zaczęła już budowę olbrzymiej hali. Pytany o szczegóły rozmów 
handlowych z urzędem, z zadowoleniem przyznaje, że tak duży 
projekt udało się zrealizować dzięki zaangażowaniu burmistrza 
i jego współpracowników. Wszyscy byli do dyspozycji praktycznie 
24 godziny na dobę, każda prośba i zapytanie natychmiast miały 
swój odzew. Poza tym Gmina Krosno Odrzańskie jako jedyna 
miała przygotowany i uzbrojony tak duży teren. 
Użytkownikiem hali będzie olbrzymi, internetowy sklep zoolo-
giczny, który z magazynu w Krośnie Odrzańskim będzie zaopa-
trywać kilka krajów Europy.

Ta inwestycja to zasługa burmistrza 
i jego współpracowników mówi 
Marcin Janicki, który pod koniec 

ubiegłego roku kupił pierwsze grunty 
w Krośnie Odrzańskim

#

14 grudnia sfinalizowano sprzedaż kolejnej, siódmej już działki 
zlokalizowanej na strefie przemysłowej. Nabywcą jest przed-
siębiorca z Krosna Odrzańskiego.

w
w

w
.openstreetm

ap.org

LOKALIZACJA 
INWESTYCJI
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Kolejny „mały krok” w wielkiej sprawie. Który  
wariant obwodnicy Krosna Odrzańskiego jest najlepszy?

Najważniejszym faktem jest to, że przy opracowywaniu Stu-
dium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego z elementa-
mi Koncepcji Programowej obwodnicy Krosna Odrzańskiego 
będzie branych pod uwagę kilka wariantów obwodnicy Krosna 
Odrzańskiego, w tym zaproponowany przez Urząd Miasta. To 
istotny fakt w długotrwałym procesie realizacji niezwykle ważnej 
dla całego regionu drogi. 
O tym jak ważne jest pilnowanie zapisów na każdym etapie 
przygotowań najlepiej wie burmistrz Krosna Odrzańskiego. 
Marek Cebula jest stałym bywalcem w zielonogórskim oddziale 
GDDKiA. Sprawdza, dopytuje, wydeptuje ścieżki i na bieżąco 
śledzi rozwój wydarzeń, co jest kluczowe w tak długim procesie 
inwestycyjnym. 
Przypomnijmy, GDDKiA wyłoniła wykonawcę Studium Techniczno-
-Ekonomiczno-Środowiskowego. Jest to firma projektowa z Gdań-
ska, która przygotuje dokument, bez którego planowanie budowy 
obwodnicy miasta nie ruszyłoby nawet o „centymetr”. Tyle, że 
od jego zawartości zależy bardzo wiele. Cieszy fakt, iż prace nad 
dokumentem poprzedza pomiar ruchu na wszystkich drogach 
wjazdowych i wyjazdowych z miasta – krajowych, wojewódzkich 
i powiatowych. Pozwala to wierzyć, że wypracowany wariant fak-
tycznie rozwiąże problemy komunikacyjne mieszkańców Krosna 
Odrzańskiego, na które uwagę zwracał burmistrz, pisząc przed 
kilkoma tygodniami do GDDKiA: „Zaproponowany pierwotnie 
przebieg obwodnicy (łączący Marcinowice z drogą krajową na 

Gubin) tylko częściowo rozwiąże kłopot tranzytu samochodów 
ciężarowych przez miasto. W dalszym ciągu będzie tu panował 
bardzo intensywny ruch pojazdów na ul. Słubickiej i Poznańskiej 
zmierzających ze Słubic, Świecka czy Bytnicy w kierunku Świe-
bodzina (przez drogę wojewódzką 276), bowiem w ten sposób 
kierowcy omijają płatne odcinki dróg krajowych”. Marek Cebula 
zaapelował do GDDKiA, by w związku z prowadzonym postępo-
waniem rozpatrzyć również dodatkowy, „północny”, wariant 
przebiegu obwodnicy, który skomunikuje strefę przemysłową, 
ale także umożliwi ominięcie Krosna Odrzańskiego pojazdom 
jadącym od strony Gubina w kierunku S3 (Świebodzin).
Kolejny mały krok w wielkiej sprawie został zrobiony. Na naszej 
drodze do powstania obwodnicy pewnie jeszcze niejednokrotnie 
wystąpią problemy, z którymi będziemy musieli się zmierzyć – 
mówi burmistrz Cebula jednocześnie chwaląc współpracę z dy-
rektorem GDDKiA, Markiem Langerem. Fachowość, nastawienie 
na rozwiązywanie problemów, a nie ich tworzenie, stały kontakt, 
zrozumienie tematu – wymienia burmistrz, to niewątpliwie filary 
dobrej współpracy.
Dodajmy, że budowa obwodnicy Krosna Odrzańskiego jest istot-
na dla całego regionu, a nie tylko miasta. W przypadku braku 
możliwości przeprawy przez zabytkowy most, kolejne znajdują 
się w odległości kilkudziesięciu kilometrów. Konieczność takich 
objazdów powoduje, że duża część województwa lubuskiego 
zostaje dotknięta paraliżem komunikacyjnym. 

Były protesty, blokowanie drogi, było pisanie petycji, była radość z wpisania do rządowego programu, były też szumne 
zapowiedzi, z których niewiele wynikało. Teraz jest systematyczna praca i dobre perspektywy na przyszłość. Sytuacja 
związana z budową obwodnicy Krosna Odrzańskiego na przestrzeni lat zmienia się jak w kalejdoskopie. Jak wygląda dzisiaj? 
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Historia starań o obwodnicę

1 lutego w gminie Krosno Odrzańskie zmieni się wiele w go-
spodarce śmieciowej. Od tego dnia wywozem nieczystości 
zajmie się Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Wodociągowo-
-Kanalizacyjne. Wraz z nowym operatorem nastąpi swoista 
rewolucja i „technologiczny” skok w przyszłość. Czego mogą 
spodziewać się mieszkańcy? Rozmawiamy o tym z Grzegorzem 
Garczyńskim, zastępcą burmistrza Krosna Odrzańskiego.

Dlaczego dokonano zmiany operatora?
Grzegorz Garczyński: Kilka lat współpracy z wyłanianymi w prze-
targach firmami pokazało, że pomimo podejmowanych przez 
nas licznych działań kontrolnych nie ma możliwości wykluczenia 
problemów z wywozem nieczystości, na które zwracali uwagę 
mieszkańcy. To m.in. omijanie nieruchomości, niedotrzymywa-
nie harmonogramu wywozu itp. Chcemy również, żeby miliony 

złotych wydawane na odbiór odpadów 
pozostały w Krośnie, a nie w kieszeni 
zagranicznej firmy i żeby pracę mieli nasi 
mieszkańcy. Od tego roku ustawodawca 
umożliwił zlecanie wywozu własnym spółkom gminnym. Jest to 
olbrzymie przedsięwzięcie organizacyjne jednak postanowiliśmy 
wziąć pełną odpowiedzialność za porządek w gminie i zlecić 
zadanie KPWK. Reorganizację spółki wziął na swoje barki jej 
prezes Aleksander Kozłowski.
Czy to oznacza, że nie będzie już „wpadek”?
GG: Nie popełnia błędów tylko ten, kto nic nie robi. Zawsze 
mogą się one zdarzyć, jednak od 1 lutego ich eliminacja będzie 
przebiegać dużo szybciej niż do tej pory. Poza tym będziemy 
mieć większą kontrolę nad tym jak segregowane są odpady i ile 
faktycznie jest ich wywożonych z terenu Gminy.
Jakie zmiany nastąpią wraz z początkiem lutego?
GG: Oprócz zmiany nazwy „Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Wo-
dociągowo-Kanalizacyjne” na „Krośnieńskie Przedsiębiorstwo 
Wodociągowo-Komunalne” (co jest podyktowane zmianą profilu 
działalności spółki) nastąpi „kosmiczny” skok w przyszłość. 
Nowoczesne technologie, które goszczą już w wielu elementach 
życia społecznego gminy Krosno Odrzańskie wkraczają także do 
gospodarki śmieciowej. Rozwiązania teleinformatyczne, wyko-
rzystywanie GPS to tylko niektóre nowinki, które zagoszczą wraz 
ze zmianą operatora. Każdy pojemnik będzie „zaczipowany” 
i przypisany do danej nieruchomości. Dzięki GPS kierowca bę-
dzie miał podgląd - gdzie stoi pojemnik. Tak samo Urząd Miasta 
będzie miał podgląd na to, jak wygląda realizacja harmonogramu 
w danym dniu, czyli gdzie jest śmieciarka i gdzie już odebrano 
odpady. W przypadku nieprawidłowości przy danym punkcie, 
pracownicy KPWK zrobią zdjęcie i wgrają je do systemu tak, aby 
pracownicy Urzędu w czasie rzeczywistym wiedzieli dlaczego 
z danej nieruchomości nie odebrano odpadów. Wprowadzamy 
też nowe kontenery z tzw. „klapą w klapie” co ułatwi wrzucanie 
odpadów dzieciom i osobom starszym. 
Czyli będzie większa kontrola nad wykonywanymi zadaniami?
GG: Zgadza się, powinno to wyeliminować pomijanie pojedyn-
czych nieruchomości. Dzięki zapisowi elektronicznemu będzie 
widać czy mieszkaniec wystawił pojemnik w odpowiednim czasie 
czy nie. Przeskakujemy „lata świetlne” i jestem przekonany, że 
przyniesie to wymierny efekt.
W wielu gminach jest problem z segregacją śmieci przez miesz-
kańców…
GG: Większość naszych mieszkańców uczciwie złożyło deklaracje. 
Ci, którzy zgłosili segregowanie, a tego nie robią, są w mniejszo-
ści. Będziemy przeprowadzać kontrole, bo wynik zwiększenia 
poziomu recyclingu może przyczynić się do zmniejszenia kosz-
tów wywozu.
Czy w sołectwach odpady będą odbierane częściej?
GG: Konsultowałem tę kwestie z sołtysami, którzy potwierdzili, że 
nie ma takiej potrzeby. W mieście jest gęsta zabudowa, odpady 
zbiera się szybciej i sprawniej. Na wsi zabudowa jest rozproszo-
na, a między najdalej wysuniętymi wioskami jest prawie 40 km 
odległości. Są to setki dodatkowo przejechanych kilometrów,  
co znacząco podwyższyłoby opłaty. Wypracowaliśmy kompromis 
najlepszy z możliwych. W trakcie konsultacji zadałem na koniec 
pytanie – czy mieszkańcy są skłonni płacić więcej za częstszy 
wywóz? Odpowiedź była, że nie.

Dziękuję za rozmowę.

Rewolucja w gospodarce odpadami. 
Innowacyjne Krosno Odrzańskie

Takie urządzenia umożliwią kontrolę 
wywozu śmieci w czasie rzeczywistym

1998  Kadencja Bolesława Borka - Wybrano wstępny 
 wariant obwodnicy. Uzyskuje on akceptację  
 Wojewody Lubuskiego.
2003  Kadencja Andrzeja Chinalskiego. Opiniowanie   
 projektu inwestycji.
2007  GDDKiA przedstawia harmonogram inwestycji,  
 deklarując rozpoczęcie prac w 2009 r.
2010 GDDKiA dokonuje pomiaru ruchu. Wynosi on 13,5 tys.   
 samochodów na dobę.
2011  Kadencja Marka Cebuli. Obwodnica zostaje wpisana  
 do Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020.
2013  Gmina opracowuje „Studium uwarunkowań  
 i kierunków zagospodarowania przestrzennego”,  
 wskazując 5 wariantów przebiegu obwodnicy miasta.
2014  Obwodnica wpisana do Kontraktu Terytorialnego   
 dla Województwa Lubuskiego zatwierdzonego   
 przez stronę rządową.
2014  Obwodnica ujęta w Programie Budowy Dróg  
 Krajowych na lata 2014-2023.
2016  Obwodnica ujęta w Strategii rozwoju społeczno -  
 gospodarczego Gminy Krosno Odrzańskie  
 na lata 2016-2025, jako inwestycja kluczowa. 
2017    Początek prac nad Studium Techniczno- 
 Ekonomiczno-Środowiskowym z elementami  
 Koncepcji Programowej obwodnicy Krosna Odrzańskiego.
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Mieszkańcy decydują. Trwa piąta edycja  
krośnieńskiego Budżetu Obywatelskiego

 

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 185/17  

Burmistrza Krosna Odrzańskiego  

z dnia 30 października 2017 r.  

 
 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA PROJEKTU 

do Budżetu Obywatelskiego Gminy Krosno Odrzańskie na rok 2018  

 
 
 

1. NAZWA ZADANIA 

 
……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 
2. MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA  

 
 
……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 
3. OPIS ZADANIA 

 
(należy przedstawić krótki opis zadania ze wskazaniem: potrzeby jego realizacji, dlaczego 

projekt jest ważny, jakie problemy mieszkańców rozwiązuje, komu będzie służył) 

 
 
…………………………………………………………………………………………………………….

………………………..……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………..……………………………………

……………………………………………………………………………………………….……………

……………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………….

………………………..……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………..……………………………………

……………………………………………………………………………………………….……………

……………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………..…………………………………… 

………………………………………………………………………..…………………………………… 

2014

2015

2016

2017

Krosno Odrzańskie kontynuuje realizację pomysłu, zapo-
czątkowanego w 2013 roku przez burmistrza Marka Cebulę. 
Wtedy Gmina wytyczała szlak dla innych samorządów, które 
w kolejnych latach brały z niej przykład. Wytyczali go także 
mieszkańcy, którzy z roku na rok coraz liczniej brali udział 
w głosowaniach. Angażowały się szkoły, przedszkola, orga-
nizowali się mieszkańcy – Budżet Obywatelski stał się hitem, 
który jednoczył. To jeden z celów naszych działań mówi Marek 
Cebula. Dzięki temu budujemy też zaufanie do samorządu, 
wspieramy decentralizację władzy, przekazując jednocześnie 
wiedzę na temat funkcjonowania Gminy – dodaje. Pod tymi 
słowami podpisują się sami krośnianie, dla których Budżet 
Obywatelski nie jest już tylko wyścigiem po pieniądze, ale 
także elementem budowy społeczeństwa obywatelskiego. 
Tegoroczna edycja przyniosła kilka zmian. Pierwsza i naj-
ważniejsza to zwiększona kwota na pojedyncze zadanie. Już 
nie 70 tys. zł a 100 tys. zł. Pula do podziału wynosi bowiem 
300 tys. zł, a więc zwycięzców będzie minimum trzech. Może 
być więcej, jeżeli wygrają zadania o mniejszej wartości. 
Uporządkowaniem regulaminu jest też zapis o konieczności 
kompleksowej realizacji inwestycji – od A do Z. Nie będzie 
możliwy zakup samego materiału, np. kostki brukowej bez 
zaplanowania wykonania zadania. Zgłaszane propozycje do 
Budżetu Obywatelskiego mogą mieć charakter wyłącznie 
inwestycyjny, a nie remontowy. Bez zmian pozostał sposób 
zgłaszania zadań. Propozycje projektów inwestycyjnych do 
zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego mógł złożyć 
każdy mieszkaniec gminy Krosno Odrzańskie, po ukończeniu 
16 roku życia. Ten etap mamy już za sobą. Złożonych zostało 
dwanaście pomysłów, które przechodzą etap weryfikacji pod 
kątem zgodności z regulaminem. 
Czego dotyczą? Są „tradycyjne” zadania w postaci placów 
zabaw, chodników, dróg czy też parkingów, jednak w tym roku 
pojawiły się również niespotykane do tej pory przedsięwzięcia. 
Jednym z nich jest modernizacja amfiteatru. Realizacja tej 
inwestycji z Budżetu Partycypacyjnego byłaby spełnieniem 

 - budowa chodnika koło drogi głównej i kościoła  
w Wężyskach

 - termodernizacja świetlicy wiejskiej w Osiecznicy
 - uzupełnienie oświetlenia wsi Marcinowice
 - budowa chodnika w Wężyskach od nr 157 do 10A
 - oświetlenie ścieżki rowerowej do Łochowic

Wydane 1 mln 400 tys. zł, kolejne 300 tysięcy czeka  
na podział. Dwadzieścia zrealizowanych inwestycji. Bezpo-
średni udział mieszkańców w rozdysponowaniu środków 
budżetowych. Zwiększenie ich roli w procesie decyzyjnym, 
a przez to spotęgowanie dynamiki włączania się w działa-
nia organizacji pozarządowych. Korzyści z wprowadzenia 
budżetu obywatelskiego jest wiele, a dotychczasowe edy-
cje projektu realizowanego w gminie Krosno Odrzańskie 
potwierdzają, że był to „strzał w dziesiątkę”.

 - oświetlenie drogi Łochowice – Bielów
 - doposażenie placów zabaw w Starym Raduszcu, 

Szklarce Radnickiej, Strumiennie, Sarbii, Radnicy, 
Nowym Raduszcu, Kamieniu, Gostchorzu, Chyżach 
i Brzózka

 - uzupełnienie oświetlenia wsi Marcinowice
 - budowa drogi w Gostchorzu od drogi wojewódzkiej  

do jeździeckiego klubu sportowego
 - budowa chodnika w Wężyskach od nr 77 do 110

 - uzupełnienie oświetlenia wsi Marcinowice
 - plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2  

w Krośnie Odrzańskim.
 - projekt przebudowy drogi gminnej Krosno 

Odrzańskie (ul. Kościuszki) – Łochowice 
 - doposażenie placów zabaw i świetlic oraz montaż 

elementów fitness w Szklarce Radnickiej, Radnicy, 
Starym Raduszcu, Strumiennie, Retnie i Chojnie

 - zakup kostki brukowej pod budowę chodników 
w Gostchorzu, Nowym Raduszcu, Sarbii, Czetowi-
cach, Czarnowie

 - bezpieczny plac dla uczniów przed budynkiem Szkoły 
Podstawowej nr 3 w Krośnie Odrzańskim – etap I

 - zakup kostki brukowej pod budowę chodników 
w Osiecznicy, Starym Raduszcu, Nowym Raduszcu, 
Bielowie i Sarbii

 - budowa placu zabaw dla dzieci od 1 do 3 roku życia 
na placu przy Przedszkolu nr 1 w Krośnie Odrzańskim

 - zakup kostki brukowej pod budowę chodników  
w Wężyskach i Czarnowie

 - plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Radnicy
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Zmiana warty w Bibliotece Publicznej
W życiu człowieka są takie chwile, kiedy można zrobić jego częściowe podsumowanie. Przejście na emeryturę jest jedną 
z nich. Koniec aktywności zawodowej, to nie tylko zestawienie sukcesów większych i mniejszych, ale przede wszystkim 
możliwość cieszenia się każdym dniem, spędzaniem go w taki sposób, o jakim marzyło się przez lata, niemal każdego 
ranka, wstając do pracy. 

Bez miłości do pracy, a dokładniej do książek, 
Danuta Gzik nie przepracowałaby w bibliote-
kach 41 lat! Była dyrektor BPMiG w Krośnie 
Odrzańskim całe swoje życie zawodowe 
spędziła wśród książek. Jednak nie tylko 
słowo pisane dawało jej satysfakcję. Bardzo 
ceni także kontakt z ludźmi. Krośnieńscy 
czytelnicy przez 37 lat spotykali się w naszej 
książnicy z panią Danusią, która zawsze była 
uśmiechnięta, pogodna i radosna, służy-
ła fachową radą w doborze księgozbioru. 
Potrafiła polecić czytelnikom interesującą 
i wartościową książkę. Za serce i oddanie 
pracy była ceniona oraz lubiana. 
Przez ostatnie 11 lat Danuta Gzik pełniła 
funkcję dyrektora. Była nie tylko doskonałym 
szefem biblioteki, marketingowcem, ale i – jak 
mówią jej współpracownicy – dobrym i wy-
rozumiałym przełożonym. Do niewątpliwych 
sukcesów pani Gzik należy gruntowny remont 
pomieszczeń książnicy, pełna komputeryza-
cja, zakup nowych mebli, przejęcie książek 
z likwidowanej Biblioteki Pedagogicznej. 
Regularnie rozbudowywała także księgozbiór 
o nowości wydawnicze oraz poszerzała ofertę 

kulturalno-edukacyjną dla czytelników. Pod 
kierownictwem pani Danuty Gzik krośnieńska 
biblioteka otworzyła się również na mul-
timedia organizując kursy komputerowe 
dla seniorów, pokazy filmowe, wirtualne 
spotkania z wybitnymi postaciami, a także 
udostępniając swoje zbiory przez Internet. 
Panią Danutę Gzik na stanowisku Dyrektora 
zastąpiła Pani Agnieszka Langner-Kosmaty - 
absolwentka filologii polskiej UAM w Poznaniu 
oraz studiów podyplomowych w zakresie 
bibliotekoznawstwa i informacji naukowej. 
Nowo powołana Pani Dyrektor posiada 7-let-
nie doświadczenie zawodowe, w tym ponad 
4–letnie w bibliotekach. W latach 2008-2010 
pracowała jako bibliotekarz w Miejskiej Bi-
bliotece Publicznej w Koninie w Filii dla Dzieci 
i Młodzieży, a od kwietnia 2015 r. jest starszym 
bibliotekarzem w Oddziale Pedagogicznym 
naszej biblioteki. Współuczestniczyła także 
w przygotowaniu Parady Rybobraniowej, 
organizacji zajęć dla seniorów w ramach 
zadania „O finansach w bibliotece” oraz 
w sprawnym przeprowadzeniu komputery-
zacji w placówce.

oczekiwań wielu krośnian, którzy z wielką przyjemnością wspo-
minają czasy koncertów oglądanych w tym miejscu. Złożony 
projekt zakłada zakup i montaż siedzisk z prawdziwego zdarzenia. 
W przypadku wygranej pomysłodawcy sugerują zrealizowanie 
„strefy krośnieńskiego kibica” podczas Mistrzostw Świata w Piłce 
Nożnej. Ciekawy jest również pomysł grupy młodzieży, która 
chciałaby stacji street workout. Co to jest? Jest to miejsce do 
ćwiczeń fizycznych, które umożliwia przeprowadzenie treningu 
opierającego się na ćwiczeniach siłowych, na urządzeniach 
wykorzystujących masę ciała człowieka. Kształtuje to nie tylko 
mięśnie, ale koordynację, zwinność i równowagę. Poza tym, 

zgodnie z argumentacją, inicjatorzy podkreślają znaczenie pre-
wencyjne bowiem młodzież, zamiast nudzić się i przesiadywać 
na ławkach lub na klatkach, będzie mogła „wyżyć się” fizycznie 
na takim placu. Pierwsze stacje powstają już w dużych miastach, 
Poznaniu, Wrocławiu. Krosno Odrzańskie znowu może być lu-
buskim pionierem w budowie takich „nowinek”. 
Ostateczna lista projektów podlegających głosowaniu zostanie 
opracowana do 13 stycznia 2018 r. Od 15 do 31 stycznia 2018 r. 
potrwa głosowanie. Każdy mieszkaniec na specjalnie przygo-
towanych ankietach będzie mógł wybrać maksymalnie jedno 
zadanie z przedstawionej listy.

Nowa Dyrektor Biblioteki Pani Agnieszka Langner-Kosmaty 

Danuta Gzik po 41 latach pracy 
zawodowej przeszła na emeryturę
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Nastała moda na krośnieńską wodę. Jest 
lepsza niż butelkowana

Ma odpowiedni skład, spełnia rygory czystości, jest smaczna. Mowa o krośnieńskiej wodzie, która leci z kra-
nów. Po remontach sieci, wprowadzeniu nowoczesnych rozwiązań technicznych (takich jak na zdjęciu) KPWK 
chwali się swoim produktem i trzeba przyznać, że ma czym.

Parametry fizykochemiczne nie odbiegają, a często są nawet 
lepsze od wody butelkowanej, którą można kupić w sklepie 
o wiele drożej niż ta, która leci z krośnieńskich kranów. Sami 
mieszkańcy przyznają, że „przestawiają się” na wykorzysty-
wanie jej zarówno przy gotowaniu, jak i piciu bez uzdatniania 
czy filtrowania. 
Historia pokazuje jak wiele pracy kosztował ten sukces. Jeszcze 
6 lat temu Gminie, a dokładniej mieszkańcom, groziły olbrzy-
mie kary narzucane przez Unię Europejską za katastrofalną 
gospodarkę wodno-ściekową i zanieczyszczanie środowiska. 
Uporządkowanie sytuacji stało się priorytetem pierwszych lat 
urzędowania Marka Cebuli, który dzisiaj wspomina ten czas 
mówiąc o „wydeptywaniu ścieżek” pośród zawiłości przepisów, 
zakazów i nadrabiania zaległości. Po roku intensywnych prac 
dokumentacyjnych odnotowano pierwszy, olbrzymi sukces.  
30 milionów złotych pozyskane z zewnątrz na projekt uporząd-
kowania gospodarki wodno-ściekowej. Zaczęła się mozolna 
praca, dziesiątki kilometrów wykopanych rowów, tyle samo 
położonych rur, modernizacja, a często budowa nowych obiek-
tów naziemnych. Aleksander Kozłowski, prezes Krośnieńskiego 
Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego podkreśla, 
że zadaniem spółki jest dostawa wody o parametrach speł-
niających kryteria i normy wody do spożycia przez ludzi oraz 
odbiór ścieków komunalnych i ich neutralizacja do wartości 
spełniających kryteria i normy ścieków umożliwiające ich wpro-
wadzenie do wód lub ziemi. I tak też dzisiaj jest. Wymienieni 
wcześniej panowie nie spoczęli na laurach. Poszli za ciosem, 
a dzięki pozyskaniu kolejnych środków zewnętrznych udało 
się rozszerzyć projekt m.in. o modernizacje oczyszczalni oraz 
przebudowę hydrofornii Parkowa. Kolej przyszła też na lewo-
brzeżną część Gminy i długo wyczekiwaną wymianę starych, 
często azbestowych rur. Wodociąg obiegowy stał się świetnym 
rozwiązaniem ponieważ uniezależnił dostawy wody od awarii. 
Możliwość dostarczania wody do miejscowości Brzózka, Sarnie 

Łęgi, Nowy Raduszec, Strumienno, Retno, Sarbia, Czarnowo, 
Chojna, Wężyska z dwóch stron to był strzał w dziesiątkę. Nagle 
okazało się, że całe zadanie rozrosło się do 60 milionów złotych. 
Udźwignęliśmy ten ciężar m.in. dzięki pozyskaniu funduszy 
unijnych, które stanowiły ok. 85% środków kwalifikowanych – 
zaznacza burmistrz Marek Cebula. 
Przyszedł więc i czas na prezentację. Podczas jednej z se-
sji Rady Miejskiej, gdzie prezes KPWK, Aleksander Kozłowski 
chwalił się swoim produktem, radni pili wodę z kranu do woli, 
a Leszek Fijałkowski z Osiecznicy oraz Ewa Klepczyńska z Go-
stchorza radzili, by od czasu do czasu, dla urozmaicenia dodać 
do szklanki cytryny lub miodu. Dzisiaj krośnianie piją wodę, 
która ma doskonałe parametry. Źródełko, z którego można się 
napić np. podczas gorących dni stanęło obok Urzędu Miasta. 
W przyszłym roku mają się takie pojawić przy ławce Klabunda 
oraz w dolnej części miasta. 
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KOMUNIKAT KPWK
W związku z okresem zimowym Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne Sp. z o.o. przypomina 

wszystkim swoim odbiorcom o konieczności zabezpieczenia wodomierzy przed skutkami ujemnych temperatur. W tym 
celu należy w szczególności dokonać kontroli pomieszczenia lub studzienki, w którym się on znajduje. Należy zwrócić 

uwagę na wszelkiego rodzaju nieszczelności, które mogą doprowadzić do zbytniego wychłodzenia pomieszczenia, stan 
okien, przewodów wentylacyjnych, sprawność układu grzewczego itp. W przypadku kiedy w pomieszczeniu brak jest 
ogrzewania, wodomierz należy zabezpieczyć i dodatkowo ocieplić np. wełną mineralną, przy czym sposób ocieplenia 
wodomierza winien być tak zrealizowany, aby umożliwiał jego swobodny odczyt. Zabezpieczyć należy również punkty 

czerpalne oraz instalacje wodne zlokalizowane w pomieszczeniach nieogrzewanych oraz na zewnątrz budynku. Pamiętać 
należy również o odwodnieniu tych instalacji na okres zimowy. Zrealizowanie powyższych wskazówek pozwoli  

na uniknięcie awarii spowodowanej zamarznięciem wodomierza i koniecznością poniesienia kosztów jej usuwania.
Jednocześnie przypominamy, że w razie stwierdzonej awarii na sieci lub przyłączu można zgłosić ją telefonicznie  

na numer pogotowia technicznego 509 352 476.

Tu mieszkam, tu płacę podatki

KOMUNIKAT URZĘDU MIASTA W KROŚNIE ODRZAŃSKIM
2 stycznia 2018 r. (wtorek) Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim będzie nieczynny. 
Dzień ten został ustalony jako wolny w zamian za Święto Trzech Króli (6 stycznia), 

które przypada w sobotę. 

wrócą do Ciebie w postaci zrealizowanych inwestycji
Więcej informacji pod nr telefonu 68 410 97 725

Od 1 stycznia 2018 r. firmy, przedsiębiorcy oraz osoby samo-
zatrudnione będą opłacać wszystkie składki jednym zwykłym 
przelewem na indywidualny numer rachunku składkowego. 
Ważne! Jeśli płatnik do końca grudnia 2017 r. nie otrzyma 
informacji o numerze rachunku składkowego albo zgubi 
list, powinien zgłosić się do ZUS albo zadzwonić do Centrum 
Obsługi Telefonicznej ZUS (nr tel. 22 560 16 00).

Od początku roku wszystkie składki, bez względu na okres któ-
rego dotyczą, trzeba wpłacać na indywidulany numer rachunku 
składkowego. Jeśli płatnik nie będzie znał swojego numeru 
rachunku składkowego, nie opłaci w 2018 r. składek. Dotych-
czasowe rachunki będą zamknięte.
W 2018 r. płatnik jednym przelewem opłaci składki na:

• ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, choro-
bowe, wypadkowe),

• ubezpieczenie zdrowotne, 
• Fundusz Pracy,
• Fundusz Gwarantowanych 

Świadczeń Pracowniczych,
• Fundusz Emerytur Pomosto-

wych.
Dzięki temu, że płatnik będzie miał swój numer rachunku skład-
kowego, ZUS od razu zaksięguje wpłaty na jego koncie. Będą 
one automatycznie powiązane z jego kontem (kontem płatni-
ka składek).
Więcej informacji o e-Składce znajduje się na stronie: 
www.zus.pl/eskladka

Przedsiębiorco - czeka Cię rewolucja

Mieszkasz w Krośnie Odrzańskim ale nie jesteś tu zameldowany? Wpisz w PIT Gminę Krosno Odrzańskie  
jako miejsce zamieszkania i zainwestuj podatek w rozwój miejsca, w którym żyjesz.
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Nawet najlepsze zabezpieczenia nie uchronią przed „wielką 
wodą”. Tak mówi wielu bezpośrednich świadków powodzi 
sprzed dwóch dekad. Nawet jeżeli mają rację, ważne by 
podejmować próby walki z ewentualnym kataklizmem  
i z nim „wygrywać”.

Na dobrej drodze do „wygranej” jest Krosno Odrzańskie. Trwa 
proces przygotowań do obwałowania miasta, które pozwoli 
uniknąć efektów powodzi z m.in. 1997 roku. Zbliżamy się do 
finału kilkuletnich starań o strategiczną dla miasta inwestycję. 
Będzie kosztować, bagatela, 75 milionów złotych. Krośnianie 
doskonale pamiętają „wielką wodę”, która wlewała się na uli-
ce i do domów. Uniknięcie takiej powodzi jest możliwe dzięki 
pracom związanym z budową wałów przeciwpowodziowych. 
Marek Cebula, burmistrz Krosna Odrzańskiego nie ma wątpli-
wości, że dla mieszkańców to jeden z priorytetów. Pierwsze 
konkretne prace nad koncepcją ochrony Dolnego Miasta rozpo-
częły się w 2012 r. Gmina i Urząd Marszałkowski Województwa 
Lubuskiego sfinansowali koncepcję, która ma zabezpieczyć 
miasto przed podobnymi tragediami. Dzięki niej powstała 
dokumentacja techniczna. Teraz prace 
nad obwałowaniem Krosna Odrzańskiego 
nabrały tempa. Odbyło się spotkanie, 
podczas którego zostały przedstawio-
ne założenia inwestycji wycenionej na 
wspomniane 75 mln zł. Pieniądze mają 
pochodzić z Banku Światowego. Andrzej 
Ziarek, zastępca dyrektora Lubuskiego 
Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych 
w Zielonej Górze potwierdził oficjalną 
prośbę o ujęcie inwestycji w planach. Co 
najważniejsze, są duże szanse na to, że 
w przyszłym roku Bank Światowy wy-
razi na nią zgodę, ponieważ spełnia ona 

wszelkie kryteria, aby otrzymać dofinansowanie. Procedurę 
przetargową będzie można wówczas rozpocząć już wiosną 2018 
roku. Dodajmy, że prace przy obwałowaniu nierozerwalnie wiążą 
się z rewitalizacją części dolnego miasta, mianowicie ulicami 
Grobla, Bobrowa, Żeromskiego, Wodna, Rybaki i Placem Prusa 
- Nie można najpierw odnawiać i potem wpuszczać buldożery. 
Kolejność musi być odwrotna, dlatego w pierwszej kolejności 
zostanie zrobione obwałowanie, a później rewitalizacja ulic 
mówi Marek Cebula, dla którego strategiczne planowanie jest 
podstawą skutecznego zarządzania w samorządzie. Jeżeli 
wszystko pójdzie zgodnie z założonym harmonogramem, do 
końca 2018 r. powinien zostać wyłoniony wykonawca inwestycji. 
Obwałowanie będzie zlokalizowane wokół południowej części 
miasta. Poza nasypem ziemnym projektanci planują budowę 
murów z okładzinami kamiennymi, które wzmocnią grunt. Wały 
przeciwpowodziowe ochronią przed zalaniem całe Dolne Mia-
sto. Jest to obszar prawie 60 ha. Sam nasyp będzie mieć 17 ha. 
Władze Gminy nie zapominają o możliwościach turystycznych 
takiej nadrzecznej budowli, dlatego wały będą dopuszczone 
dla ruchu pieszego i rowerowego. 

Szansa na obwałowanie Krosna Odrzańskiego

Wykonywane wcześniej prace przy obwałowaniu były tylko 
wstępem do wielkiej inwestycji chroniącej Dolne Miasto
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Tak niszczył Ksawery

To był pamiętny wieczór oraz noc z 5. na 6. października. Or-
kan Ksawery przetoczył się przez Polskę pustosząc ogromne 
połacie kraju. Nie oszczędził też Ziemi Lubuskiej, w tym gminy 
Krosno Odrzańskie.
Ksawery był bezlitosny. W Radnicy zerwał dach, w Wężyskach 
powalił ścianę jednego z budynków. Setki połamanych drzew, 
zerwane linie energetyczne i brak prądu – to efekt kilku godzin 
wiatru wiejącego z prędkością nawet ponad 100 km/h. Na pro-
filu społecznościowym Gminy można było zobaczyć mnóstwo 
wpisów o podobnej treści, zmieniały się tylko miejscowości: 
„Retno bez prądu”, „Szklarka też bez prądu”. Bryg. Andrzej 
Kaźmierak, zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej 
Straży Pożarnej w Krośnie Odrzańskim przyznał wówczas, że 
strażacy mieli pełne ręce roboty, wyjeżdżali ponad sto razy, 
głównie do powalonych drzew, w tym także przygniecionych 
samochodów. Niestety doszło także do zawalenia się szczytu 
budynku, w wyniku czego jedna osoba została ranna. Trafiła 
do szpitala w Świebodzinie. W sumie lubuska PSP odnotowała 
ponad półtora tysiąca interwencji. 

W Radnicy, z jednego domów wichura zerwała dach. W piątkowe 
popołudnie do tej podkrośnieńskiej miejscowości przyjechała 
Premier Beata Szydło. Renata Biernacka, córka poszkodowanej 
właścicielki z przejęciem relacjonowała krośnieńskiej telewizji sy-
tuację jak z filmu katastroficznego. Ściany zaczęły drżeć, ogromny 
huk, w tle krzyki ludzi – w tym czasie wiatr zrywał połacie dachu. 
Na szczęście natychmiastowa pomoc sąsiadów ustrzegła być 
może przed tragedią. Strażacy z OSP Radnica przystąpili do 
prac, które – jak mówi Kazimierz Rauba – w pierwszej kolejno-
ści musiały polegać na zabezpieczeniu domu przez zalaniem. 
W Urzędzie Miasta natychmiast zebrał się sztab kryzysowy, który 
na bieżąco podejmował decyzje dotyczące działań pomocowych. 
Poszkodowanym zostały wypłacone środki w ramach pomocy 
rządowej, zgodnie z „Zasadami udzielania, ze środków rezerwy 
celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skut-
ków klęsk żywiołowych, pomocy finansowej w formie zasiłków 
celowych, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej, dla 
rodzin lub osób samotnie gospodarujących, poszkodowanych 
w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych”. 
Służby odpowiedzialne za pomoc stanęły na wysokości za-
dania. Ogromne podziękowania składamy przede wszystkim 
strażakom, zarówno tym zawodowym, jak i ochotnikom, poli-
cjantom, elektrykom, sołtysom, radnym i mieszkańcom, którzy 
solidarnie włączyli się w niesienie pomocy. Ukłony za wytrwałą, 
ciężką pracę. Dziękujemy również załodze Ośrodka Pomocy 
Społecznej, Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 
oraz Urzędu Miasta, jak również służbom powiatowym, m.in. 
pracownikom Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 
– za wszystkie podejmowane działania, by przede wszystkim 
pomóc poszkodowanym, przygotować dokumenty niezbędne 
do wypłaty zasiłków, a także usunąć skutki przejścia orkanu 
na naszym terenie.

Pieniądze są, chętnych 
do pracy brak
Próby rozstrzygania przetargów kończące się niepowodze-
niem, kłopoty z wykonawcami, ceny podawane przez oferen-
tów o wiele wyższe niż kosztorys – z takimi problemami od 
kilkunastu miesięcy borykają się samorządy w całym kraju. 
Także Krosno Odrzańskie.

Skala zagadnienia jest ogromna. W wielu gminach nie ma roz-
strzygnięć przetargów, przez co zagrożone są inwestycje unijne. 
Przede wszystkim w firmach brakuje pracowników oraz podwy-
konawców – mówi Grzegorz Garczyński, zastępca burmistrza 
Krosna Odrzańskiego. Sporo fachowców wyjechało lub pracuje 
zagranicą. – Ogłaszamy kolejne przetargi i nie wpływają żad-
ne oferty – dodaje. Tak było w przypadku rewitalizacji, w tym 
inwestycji związanej z remontem budynku przy ul. Pocztowej 
9. W związku z niemożnością wyłonienia wykonawcy w postę-
powaniu, Gmina, zgodnie z prawem, przystąpiła do negocjacji. 
Problem jest także z przedłużającą się inwestycją związaną 
z adaptacją byłego budynku żłobka przy ul. Piastów 2 na przed-
szkole. Tam jest wykonawca, ale m.in. brakuje pracowników 
i podwykonawców, przez co remont opóźnia się. Rozważaliśmy 
nawet rozwiązanie umowy, jednak wiązałoby się to z koniecz-
nością dokonania ekspertyzy określających co zostało dotych-
czas zrobione, a to wymaga czasu, którego nie mamy – mówi 
Grzegorz Garczyński. Następnie musielibyśmy ogłosić kolejny 

przetarg, który niekoniecznie zostałby rozstrzygnięty. Poza tym 
z dużym prawdopodobieństwem wygrałby go ktoś, kto każe 
sobie zapłacić dużo więcej za tą inwestycję. W konsekwencji 
groziłaby nam utrata dofinansowania unijnego i zastopowanie 
inwestycji, a tego chcemy uniknąć - dodaje. Wyjątkiem nie jest 
także sąsiadująca gmina Dąbie. Wójt Krystyna Bryszewska podaje 
przykład przetargu na oczyszczalnię. Są pieniądze, ale przetarg 
nie został rozstrzygnięty. Czas się kurczy i inwestycja może być 
zagrożona – dodaje zaznaczając, że dzisiaj jest rynek pracownika, 
a nie pracodawcy. W Krośnie, pomimo trzech przetargów, nie 
znaleziono wykonawcy inwestycji drogowych na ul. Piastów, 
Polnej i Dąbrowskiego. Środki zostały „przerzucone” na kolejny 
rok i wkrótce ogłoszone zostanie czwarte postępowanie.

Designed by welcomia/Freepik
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WOŚP coraz bliżej. Czy padnie rekord?
34 183,76 zł. Taka kwota widnieje na liczniku krośnieńskiego sztabu Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy w 2017 roku. Czy za niespełna miesiąc rekord 
zostanie pobity? Przekonamy się 14 stycznia. 

W tej edycji orkiestra zagra dla noworodków. Miliony złotych 
trafią do podstawowych oddziałów neonatologicznych. Jak 
przebiegają przygotowania w Krośnie Odrzańskim pytamy 
Tomasza Browarczyka, który od lat jest współorganizatorem 
lokalnego finału. 

Czy rozpoczęliście już przygotowania?
TB: Na tę chwilę czekamy na zgłoszenia artystów, powoli zaczy-
namy zbierać fanty, które będziemy mogli wystawić na licytacje.
Jak wygląda rekrutacja wolontariuszy?
TB: W tym roku, podobnie jak w latach poprzednich, wniosko-
waliśmy o 30 wolontariuszy, którzy zostali nam przyznani przez 
fundację. Na tę chwilę zakończyliśmy już rekrutację, jednak to 
nie oznacza, że nie potrzebujemy pomocy podczas organizacji 
samego finału na hali sportowo-widowiskowej. Z tego miejsca 
zachęcamy wszystkich, którzy chcą się włączyć do pomocy i do 
kontaktu na facebooku oraz w sztabie, który znajduje się w CAK 
Zamek w Krośnie Odrzańskim.
Jak będzie przebiegać Finał?
TB: Nasze działania rozpoczniemy już z samego rana, kiedy 
to nasi wolontariusze wyruszą ze zbiórką na ulice miasta. 
O godzinie 11.00 spod hali sportowo-widowiskowej wystartu-

je bieg „Policz się 
z cukrzycą”, który 
zależnie od pogody 
będzie miał dwie 
trasy, albo znaną 
wszystkim biega-
czom trasę „Kro-
śnieńskiej 10” albo trochę krótszą po chodnikach naszego miasta  
(ok. 5 km). O szczegółach piszemy na stronie www.facebook.
com/KrosnoWOSP. O godzinie 11.30 również spod hali wyruszy 
marsz nordic walking współorganizowany przez krośnieński 
oddział PTTK. Zapisy u p. Danuty Cierpisz pod numerem tele-
fonu 605-057-989. O godzinie 15 natomiast przeniesiemy się do 
hali, gdzie jak co roku zgodnie z tradycją, rozpoczniemy koncert 
finałowy, podczas którego zaprezentują się nasze przedszkola, 
szkoły, a także inni artyści.
Jakieś nowości?
TB: W tym roku po raz pierwszy pojawi się terminal płatniczy, 
za pomocą którego będzie można również wpłacać datki pod-
czas finału, a także podczas licytacji, które odbędą sie na hali.
Nie możemy się już doczekać informacji o fantach. Jakie 
będą wystawiane na licytacje?
TB: Powoli je kompletujemy. Na ten moment “rarytasem” 
jest koszulka z autografami zawodników Stelmetu BC Zielona 
Góra oraz koszulka sędziowska z autografem Howarda Webba, 
znanego poslkim fanom piłki nożnej sędziego piłkarskiego. 
Każdy produkt lub usługa są dla nas cenne, dlatego cały czas 
prosimy o wsparcie. 

Dziękuję za rozmowę

Tomasz Browarczyk – fotograf, działacz 
społeczny, od wielu lat współorganizator 
krośnieńskiego finału WOŚP, wolonta-
riusz Pokojowego Patrolu od 2013 roku. 
Członek krośnieńskiego stowarzyszenia 
"Młode Krosno", a także Siatkarskiego 
Klubu Sportowego "Tęcza".

Ze scen operowych świata do Krosna 
Włoska opera w Taorminie, hiszpański teatr Calderon w Al-
coy oraz Krosno Odrzańskie. Co łączy te miejsca? Postać 
śpiewaczki, która w tym roku zaszczyciła swoją obecnością 
Festiwal Jadwigensis. 

Mowa o Eugenii Boix, która była jedną z gwiazd tegorocznego 
Festiwalu w Krośnie Odrzańskim. Dodajmy, już jego jedenastej 
edycji. Najpierw jednak miłośnicy „kultury wyższej” mogli 
czerpać pełnymi garściami z muzycznej lekcji historii pt. „Bóg, 
Honor, Ojczyzna”. Drugiego dnia wspomniana Eugenia Boix, przy 
akompaniamencie Anny Ferrer (fotepian), zaśpiewała pieśni 
patriotyczne podczas koncertu „Z pieśnią ku niepodległości. 
Z ziemi włoskiej do Polski”. Ostatniego dnia, w niedzielę odbył 
się koncert galowy z okazji 750-lecia kanonizacji św. Jadwigi 
Śląskiej. Miejsce było także wyjątkowe, bo niezwykle nastro-
jowe oraz idealne na taki koncert – kościół pw. Św. Jadwigi 
Śląskiej w Krośnie Odrzańskim. Zobaczyliśmy i usłyszeliśmy 
Orkiestrę Kameralną Filharmonii Sudeckiej pod dyrekcją Bar-
tosza Żurakowskiego. Zaśpiewała sopranistka, Joanna Trafas, 
na skrzypcach zagrał Mariusz Monczak oraz Nadia Monczak 
(także altówka). 
Widzowie byli zafascynowani koncertami, uczniowie szkoły 
muzycznej z podziwem patrzyli na muzyków. Jak sami przy-
znają, chcieliby osiągnąć taki poziom. Muzyka klasyczna bardzo 

mocno oddziałuje na nastrój i emocje człowieka. Stymuluje 
pracę mózgu, rozwój pamięci i poczucia przestrzeni podkreślała 
w wywiadzie dla krośnieńskiej telewizji Iwona Dobryniewska, 
dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej w Krośnie Odrzańskim. 
Nie ma wątpliwości, że w Krośnie Odrzańskim połączenie hisz-
pańskiego temperamentu i polskiej finezji zagwarantowało 
niezapomniane chwile, które na długo zapadły w pamięć fe-
stiwalowych gości. 
Występy w ramach festiwalu miały wydźwięk patriotyczny, 
narodowy i były wstępem do obchodów stulecia niepodległości 
Polski. 
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Na rybkę do portu
Gmina Krosno Odrzańskie, razem ze Stowarzyszeniem Pra-
cowników i Przyjaciół Warsztatów Terapii Zajęciowej Syner-
gia założyła Spółdzielnię Socjalną „Rzeka”. Oba podmioty 
wyciągnęły tym samym rękę do osób z niepełnosprawnością 
intelektualną i postanowiły zapewnić im miejsce, w którym 
będą mogli pracować oraz odbywać staże i praktyki. Pienią-
dze na ten cel zostały pozyskane z programu „Rozkręcamy 
społeczny biznes” współfinansowanego z Unii Europejskiej. 
Dotacja wyniosła 125 tys. zł.

Spółdzielnia socjalna to specyficzna firma , której celem jest 
aktywizacja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych lub 
niepełnosprawnych. Jej istotą jest prowadzenie wspólnej dzia-
łalności gospodarczej poprzez pracę osób w niej zrzeszonych. 
Spółdzielnia socjalna posiada z jednej strony cechy firmy (pro-
wadzenie działalności gospodarczej), z drugiej strony cechy 
organizacji pozarządowej. 
Pierwszym działaniem podjętym przez nowoutworzoną Spół-
dzielnię Socjalną będzie otwarcie restauracji, w której zatrud-
nienie znajdzie pięciu podopiecznych krośnieńskich Warsztatów 
Terapii Zajęciowej, przy wsparciu asystentów pracy. Na bulwarze 
przy Porcie Rzecznym już w przyszłym roku powstanie Fish 
Club (nazwa robocza) – miejsce, w którym będzie można zjeść 
regionalne rybne dania i napić się dobrej kawy. 
Ewa Nowicka, kierownik WTZ w Krośnie Odrzańskim oraz Pre-
zes Stowarzyszenia Synergia podkreśla, że szczególnie istotne 
w planowanej działalności gospodarczej Spółdzielni, jest pro-
mowanie produktu regionalnego jakim jest ryba kupowana od 
lokalnych hodowców. Inspiracją do tego pomysłu była odby-
wająca się od czterech lat impreza z okazji święta miasta czyli 
„Rybobranie”. Krosno Odrzańskie znajduje się na Lubuskim 
Szlaku Wina i Miodu, dlatego w restauracji serwowane będą 
również wina od lokalnych winiarzy. W celu rozwoju i wsparcia 
turystyki, stworzymy i wypromujemy produkt regionalny „Pasz-
tecik Wodnika” (przekąska z ciasta drożdżowego z nadzieniem 
z wędzonego pstrąga) – dodaje Ewa Nowicka. Burmistrz Krosna 
Odrzańskiego, Marek Cebula od początku „kibicował” projektowi 
i dzisiaj nie ma wątpliwości, że to istotny element w budowaniu 
odpowiedzialnego samorządu. Inicjatywa jest godna podziwu, 

to nie tylko działalność gospodarcza, ale przede wszystkim 
społeczna, edukacyjna, przeciwdziałąjąca wykluczeniu społecz-
nemu – podkreśla. Nie od dzisiaj wiadomo, że najskuteczniejszą 
formą rehabilitacji osób z niepełnosprawnością jest ergoterapia 
czyli terapia pracą - dodaje. W restauracji dostępne będą dania 
wegetariańskie, bezglutenowe i bezmleczne. Dzięki współpracy 
z dietetykiem, po zakupie samochodu dostawczego, działalność 
zostanie poszerzona o catering dietetyczny. Zaletą kuchni będzie 
świeży, regionalny produkt, podany na kilka sposobów. Fish 
Club ma ruszyć wiosną 2018 roku. 
W planach Spółdzielni Socjalnej Rzeka jest także rozszerzenie 
profilu działalności m.in. o usługi sprzątające czy otwarcie pralni. 

Ewa Nowicka, kierownik WTZ w Krośnie Odrzańskim 
i prezes Stowarzyszenia „Synergia” wierzy  

w sukces przedsięwzięcia.

źródło: http://chochlapolapach.pl

Takie restauracje kontenerowe z powodzeniem 
funkcjonują już w naszym kraju
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Profilaktyka na medal
Alkohol, używki czy przemoc wśród młodzieży są patologiami, których eliminacja wymaga wielu lat mozolnej pracy profi-
laktycznej. Taka jest realizowana w Krośnie Odrzańskim, m.in. poprzez wprowadzanie w życie programów prewencyjnych. 

Gmina Krosno Odrzańskie została wyróżniona medalem 
za wyjątkową aktywność i podejmowanie godnych 
naśladowania działań profilaktycznych mających na 
celu przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii. Do-
datkowo pracownik Urzędu Miasta, Pełnomocnik ds. 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciw-
działania Narkomani - Agnieszka Kondratowicz – jako 
jedyny przedstawiciel województwa lubuskiego - została 
członkiem Kapituły Trzeźwego Umysłu. Jak podkreśla, 
kapituła będzie wypracowywać schematy zadań profilak-
tycznych na kolejne lata, które to, w postaci specjalnych 
programów będą wdrażane we wszystkich szkołach. 
Muszą one być dostosowane do realiów, w których 
funkcjonuje społeczeństwo. 
Kampania „Zachowaj Trzeźwy Umysł” realizowana jest od 
2002 roku. Jej celem jest promowanie konstruktywnych 
postaw, zdrowego stylu życia oraz atrakcyjnych dla dzieci 
i młodzieży zachowań prospołecznych, jako alternatywy 
wobec wielu patologii, szczególnie picia alkoholu, zaży-
wania narkotyków oraz stosowania przemocy. 

Agnieszka Kondratowicz, od tego roku członek Kapituły Trzeźwego Umysłu

Odra coraz bardziej dla turystów
Lubuskie, odrzańskie wycieczkowce, czyli Zefir i Laguna wypływają na coraz „szersze wody” z punktu widzenia oferty 
turystycznej. Zabiegi marketingowe, urozmaicanie propozycji powodują, że ta forma turystyki staje się coraz bardziej 
popularna zarówno wśród Polaków, jak i gości z zagranicy. 

Zefir zakończył swój sezon wycieczkowy 28. października. Trzeba 
przyznać, że było to zakończenie z „przytupem”. Odbyły się cztery 
darmowe rejsy tematycznie związane z produktami regional-
nymi. Jak podkreśla Łukasz Kozłowski, prezes stowarzyszenia 
„Odra dla Turystów”, tego typu spotkania to niebywała okazja 
do tego, by zobaczyć co ciekawego wytwarza się w regionach 
objętych mapką kursowania statków Zefir i Laguna. 
„Odra dla Turystów” każdego roku coraz mocniej rozwija skrzy-
dła. Pisaliśmy już m.in. o nagrodzie w ministerialnym konkursie 
„Polska Pięknieje – 7 Cudów Funduszy Europejskich” w kategorii 
turystyka aktywna, następnie pierwszym miejscu w konkur-
sie na najlepszy produkt turystyczny w Polsce, w marcu zaś 
o tytule najlepszego z najlepszych w prestiżowym konkursie 
w ramach programu Interreg IVA, na najlepsze projekty re-
alizowane w latach 2007-2013. W regionie też znają wartość 

tego projektu, bowiem czwarty raz z rzędu otrzymał Lubuską 
Perłę Turystyczną w plebiscycie organizowanym przez Lubuską 
Regionalną Organizację Turystyczną LOTUR. Perłę i certyfikat 
w imieniu Stowarzyszenia „Odry dla Turystów” oraz nadodrzań-
skich gmin zaangażowanych w projekt odebrał Prezes Zarządu 
Łukasz Kozłowski. Ta nagroda daje możliwość ubiegania się 
o certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej. A to już wyższa, 
turystyczna półka. 
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SALE 
JĘZYKOWE

SZAFKI
DLA DZIECI

Nowoczesna oświata w gminie

Nauczyciele podwyższają swoje kompetencje, szkoły wy-
posażane są w coraz lepsze i nowocześniejsze pomoce dy-
daktyczne. Krośnieńska oświata na przestrzeni ostatnich 
lat przechodzi zmiany, które przede wszystkim dają możli-
wość podnoszenia poziomu nauki. Okazją do podsumowań 
i wyznaczania nowych kierunków był m.in. Dzień Edukacji 
Narodowej. 

Podczas spotkania z nauczycielami burmistrz Krosna 
Odrzańskiego podkreślał: „Chciałbym, żeby praca nauczyciela 
w gminie Krosno Odrzańskie była jak najbardziej komfortowa. 
Cieszę się, że prowadzimy dialog – zależy mi na tym ponieważ 
dzięki temu możemy iść do przodu”. A to oznacza jeszcze lepsze 
efekty nauczania, uczniów posiadających wiedzę i przygotowa-
nych do dalszych etapów edukacji oraz kadrę, która skutecznie 
przekazuje swoje doświadczenia. Do tego oczywiście potrzebne 
są odpowiednie warunki, które z roku na rok się pooprawiają. 
Należy tutaj wspomnieć o nowych zakupach. Tablice interak-
tywne, projektory, głośniki, interaktywne monitory dotykowe 
– o taki sprzęt wzbogacają się szkoły podstawowe w Krośnie 
Odrzańskim, Osiecznicy, Wężyskach oraz Radnicy w ramach 
rządowego programu „Aktywna tablica”. Używanie tablic 
interaktywnych wpływa na spotęgowanie motywacji uczniów 
do nauki oraz zapewnia nowe doświadczenia w procesie edu-
kacji. Zwiększa się także zaangażowanie uczniów w lekcje. 
Tablice interaktywne wprowadzają uczniów w całkowicie inny 
świat nauki, niż ten znany starszemu pokoleniu. Na pierwszy 
rzut oka przypominają białe tablice suchościeralne, jednak 
to tylko pozory. Współpracują bowiem z komputerem oraz 
projektorem multimedialnym i stają się wielkim monitorem 
reagującym na dotyk. Całość zakupów kosztuje prawie sto ty-
sięcy złotych, z czego prawie dwadzieścia tysięcy wyłoży Gmina. 

Pozyskanie tych pieniędzy to kolejny dowód na to,  
że warto sięgać po środki zewnętrzne. Krosno 
Odrzańskie od kilku lat przoduje w zdobywaniu pie-

niędzy spoza własnego budżetu. Polityka „zaciskania 
pasa”, konieczna do spłacania długów nie była tak 

odczuwalna dzięki skutecznie, krok po kroku, 
realizowanym planom. Wiele inwestycji nie 

powstałoby w gminie Krosno Odrzańskie, 
gdyby nie dobrze napisane projekty, na 

które pozyskano wiele milionów złotych 
– dodaje Anna Januszkiewicz, Naczelnik 
Wydziału Promocji i Rozwoju Gospo-
darczego Urzędu Miasta i zapowiada, 
że to nie koniec. 
Jeszcze kilka lat temu nikt nie po-
myślałby o tak zaawansowanej cy-
fryzacji, dostępie do nowoczesnych 
pomocy dydaktycznych czy też 
o wprowadzaniu zajęć ponadprogra-
mowych, które są istotne z punktu 

widzenia dorastającego dziecka. Mowa 
tutaj chociażby o zajęciach szachowych 

rozwijających umysł młodego człowieka. 
Do tego dochodzi motywacja – krośnień-

scy uczniowie wiedzą, że wysokie wyniki 
w nauce i sporcie są nagradzane. Dla porów-

nania – dwa lata temu stypendia Burmistrza 
otrzymało osiemdziesięciu trzech uczniów na 

łączną kwotę ponad trzydziestu tysięcy złotych. W ubiegłym 
roku kryteria spełniło już stu dwunastu, a wypłacono im prawie 
czterdzieści tysięcy złotych. Także nauczyciele dążą do zdobywa-
nia kolejnych stopni awansu zawodowego, a co się z tym także 
wiąże, do wyższych pensji. Wielu z nich jest w trakcie odbywania 
stażu. Prawie połowa kadry to nauczyciele dyplomowani. Ponad 
dziewięćdziesiąt procent to nauczyciele z wyższym wykształce-
niem magisterskim i przygotowaniem pedagogicznym.
W tym roku dyskusja o krośnieńskiej oświacie była bardziej 
ożywiona niż w poprzednich latach. Wszystko za sprawą zamie-
szania związanego z reformą. Nie było już naboru do pierwszej 
klasy gimnazjum, natomiast do klas drugich i trzecich poszło 
w Gminie dwustu pięćdziesięciu czterech uczniów. Za dwa lata, 
z placówek prowadzonych przez samorząd zostaną przedszkola 
i podstawówki. 

Od 20 grudnia Wydziałem Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu 
Miasta w Krośnie Odrzańskim zarządza Pani Jolanta Adułło-
-Hoffmann, która zastąpiła na tym stanowisku Panią Barbarę 
Groncik. Nowa Pani Naczelnik jest absolwentką Wydziału Chemii 
UAM w Poznaniu. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie 
organizacji i zarządzania szkołą, doradztwa zawodowego oraz 
informatyki z matematyką. Posiada dwudziestosześcioletni 
staż pracy w zawodzie nauczyciela, w tym osiemnastoletni na 
stanowisku kierowniczym. Ostatnio pracowała jako Dyrektor Ze-
społu Placówek Oświatowych w Dąbiu oraz Szkoły Podstawowej 
w Gronowie. Atutem Pani Naczelnik jest wiedza, doświadczenie 
w kierowaniu różnymi placówkami oświatowymi oraz znajomość 
środowiska i uwarunkowań lokalnych. Ponadto w kierowanych 
placówkach oświatowych realizowała przedsięwzięcia mające 
na celu upowszechnianie kultury oraz sportu.
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III miejsce po rundzie jesiennej. Wychowan-
kowie MKS Tęcza mają apetyt na więcej 
Przed tym sezonem piłkarskim mało kto postawiłby pieniądze na to, że beniaminek IV ligi będzie w czubie tabeli, zosta-
wiając w tyle utytułowane drużyny. A jednak!

Tęcza Krosno Odrzańskie mająca w swoich szeregach tylko 
wychowanków zadziwia i pokazuje, że dobra praca sztabu szko-
leniowego, zaangażowanie piłkarzy oraz sprawna organizacja 
potrafią zdziałać cuda. Drużyna rundę jesienną zakończyła na 
trzecim miejscu z dorobkiem 26 punktów. Tyle samo ma drugi 
w tabeli Lubuszanin Drezdenko. Po szóstej kolejce wszystkim 
czwartoligowcom odjechała Warta Gorzów mająca teraz 41 
punktów. Obecna sytuacja nie jest powodem do wstydu, a wręcz 
przeciwnie ponieważ przed sezonem mówiło się o bezpiecznej 
pozycji w środku tabeli. Na razie Tęcza bez najmniejszego strachu 
przed rywalami pokazuje gdzie ich miejsce. W szatni jest bardzo 
dobra atmosfera, gra sprawia nam przyjemność, realizujemy 
wytyczne trenera i wygrywamy mówił jesienią Patryk Druchliński, 
zawodnik Tęczy. Bramkarz, Kamil Duchnowski zaznaczał, że na 
efekty składa się wiele cegiełek - ciężka praca, zdolna młodzież 
i praca zarządu klubu. 
Bilans piętnastu spotkań to osiem zwycięstw, dwa remisy i pięć 
porażek. Zawodnicy strzelili 37 bramek, stracili 22. Z nieukry-
waną dumą o „swoich chłopcach” mówi prezes klubu, Grzegorz 
Walczak, dla którego teraz ważne jest przygotowanie na drugą 
połowę sezonu 2017/2018. Cieszą też coraz liczniej pojawiający 
się kibice, dla których przecież gramy – podkreśla prezes. 
Równolegle krośnieńscy piłkarze walczą w Pucharze Polski. 
Na szczeblu lubuskim nie mieli do tej pory sobie równych, 
w ostatnim spotkaniu pokonali na wyjeździe Carinę Gubin 3:1. 
Kolejna runda Pucharu Polski odbędzie się 7 marca 2018 roku. 

Dodajmy, że Tęcza Krosno Odrzańskie wygrała także turniej 
organizowany w partnerskim mieście Schwarzheide z okazji 
otwarcia nowego stadionu. 
Z „piłkarskiego” punktu widzenia istotnym wydarzeniem je-
sieni była konferencja Lubuskiego Związku Piłki Nożnej, która 
została zorganizowana w Krośnie Odrzańskim. Przyjechali do 
nas trenerzy z całego województwa, którzy mieli okazję zwięk-
szać zasób wiedzy – zarówno teoretycznej, jak i praktycznej. 
Kurs chwalił m.in. trener trampkarzy Tęczy, Tomasz Urbański, 
dla którego dodatkowa wiedza ma szansę przełożyć się na 
jeszcze lepsze wyniki podopiecznych. A ci awansowali do Ligi 
Wojewódzkiej. Gościem specjalnym konferencji był Tomasz 
Frankowski. Popularnego zawodnika, byłego reprezentanta 
kraju, nazywanego niegdyś „Franek, łowca bramek”, kibicom 
nie trzeba przedstawiać.

Wygrywanie ma we krwi. Marcin Zagórny  
nie ma sobie równych
Marcin Zagórny wygrał najpierw najstarszy półmaraton w Polsce, by później sięgnąć po złoto w biegu Niepodległości.
Ten wybitny biegacz swoimi ostatnimi startami udowadnia, że uporem i systematyczną pracą można osiągnąć wiele. 

Marcin Zagórny najpierw za cel wziął sobie Gniezno, gdzie po 
raz 40. odbywał się Bieg Lechitów szlakiem pierwszych Piastów. 
Uczestniczyło w nim aż 3114 zawodników, czyli o prawie tysiąc 
więcej niż rok temu. Marcin Zagórny pokonał trasę mierzącą 
21,0975 km w czasie 1 godzina, 13 minut, 17 sekund. Poprawił 
tym samym swój wynik z września 2016 r. o 37 sekund. To wy-
starczyło, by wbiec na metę jako zwycięzca. Co ciekawe, drugi 
w klasyfikacji, Patryk Łukaszewski zameldował się na mecie 

dopiero po 3 minutach. Udzielając wywiadu po przekroczeniu 
mety Marcin Zagórny powiedział, że biegł swoim tempem, nie 
oglądając się na uciekających rywali ponieważ nie jest ważne 
jak się zaczyna, lecz jak kończy. Jak wielka była radość z pierw-
szego miejsca niech świadczą słowa wysłane do burmistrza 
Krosna Odrzańskiego. „Jako mieszkaniec Krosna Odrzańskiego 
zapisałem się w historii będąc zwycięzcą wielkiego biegu w Pol-
sce!” – pisał Marcin Zagórny. To nie był koniec jego popisów.  
11 listopada stanął na starcie biegu Niepodległości w Krakowie, 
obok 2400 innych biegaczy. 11 kilometrów pokonał w czasie 
37 minut i 3 sekund. W kolejnym wywiadzie dla ogólnopolskiej 
telewizji mówił skromnie - „Przyjechałem, bo bardzo chciałem 
zobaczyć Kraków, jestem tutaj po raz pierwszy”. W tym sezonie 
biegowym Zagórny startował ponad czterdzieści razy.
Marek Cebula, który sam czynnie lubi uprawiać sport, wie jak 
wiele wyrzeczeń i pracy trzeba, by osiągać takie wyniki. Mar-
cin Zagórny to duma naszej Gminy, rozsławia ją na arenie nie 
tylko krajowej, ale i międzynarodowej – podkreśla burmistrz, 
gratulując i życząc dalszych sukcesów. źródło: gniezno24.com     foto: Rafał Wichniewicz
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Kto by pomyślał. Krośnieńskie Wydarzenia są nadawane już od 25 lat. Jubileusz 
był okazją do spotkania, podczas którego przypomniano historię telewizji

„Stand UP na Zamku”. Krosno Odrzańskie jest prekursorem cyklu spotkań 
kabaretowych, które cieszą się coraz większą popularnością wśród widzów

Jarmark Bożonarodzeniowy i Wigilia Miejska to okazja nie tylko do złożenia 
sobie życzeń i wspólnego śpiewania kolęd, ale także świątecznych zakupów

Meblostyl Liga Halowa wystartowała. Zaciekła rywalizacja, oczywiście  
w duchu Fair Play, będzie towarzyszyć widzom przez kolejne miesiące

„Widoczny w drodze do i z przedszkola”. Krośnieńskie przedszkolaki otrzymały 
kolorowe kamizelki odblaskowe

To już tradycja. Zaduszki Jazzowe przenoszą widzów w świat wspaniałej 
muzyki w wykonaniu najlepszych jazzmanów

Jubileusz 50-lecia Pożycia Małżeńskiego to niezwykła uroczystość, podczas 
której nie brakuje łez wzruszeń i wspomnień wspólnie spędzonych chwil

Gry umysłowe rozwijają. Z tą tezą nikt nie dyskutuje. W Krośnie Odrzańskim 
spotkali się fani „planszówek”, szachów oraz brydża



Górne spalanie - to metoda na oszczędność pieniędzy 
i czystsze spalanie węgla oraz drewna. Inaczej mówiąc 
można w ten sposób uniknąć „kopcenia”, a także za-
oszczędzić około 30% opału. Sposoby ekonomicznego 
palenia przedstawia rysunek poniżej. 

Najtrudniejszą, ale najbardziej efektywną metodą jest 
palenie od góry. Chodzi tutaj o przeniesienie warstwy 

żaru z dołu na górę paleniska. Budowa kotła nie zmienia 
się, powietrze nadal płynie spod rusztu ku górze. Jednak 
teraz żar pomału schodzi ku dołowi (z równą łatwością 
jak w paleniu od dołu wędrował ku górze), a dym wydo-
stający się z warstwy zimnego jeszcze opału musi przejść 
przez żar, gdzie ulega praktycznie całkowitemu spaleniu. 
Do komina lecą niemal przezroczyste spaliny, a w miejsce 
dymu powstaje więcej ciepła.

NIEPOLECANA
Spalanie następuje od 

dołu nad żarem znajduje 
się duża ilość opału 

ŚREDNIA 
Spalanie następuje od 

dołu, opał dorzucany jest 
małymi porcjami

ŚREDNIA 
Spalanie z boku,  

ogień rozprzestrzenia się 
z jednej strony

NAJLEPSZA
Spalanie górne, najbar-

dziej ekonomiczne i przy-
jazne środowisku

Stosowane metody palenia w piecach z wylotem spalin u góry

Jak palic zeby nie truc,, .

NIE! TAK!


