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Zmiany wymuszają zmiany. Od stycznia ewoluuje system
gospodarki odpadami. Budżet na kolejny rok jest proinwestycyjny dzięki pieniądzom zewnętrznym, jednak finanse samorządów trzeba „kleić”. Zadajemy też pytanie – co dalej ze szkołą
w Radnicy? Odpowiedź poznamy w ciągu dwóch miesięcy.

Most- Krośnieński Informator Samorządowy

Zrobiłem niedawno eksperyment. Brzmiał on mniej
więcej tak:
-- Marzenko, wymień mi trzy pozytywne wydarzenia,
o których przeczytałaś ostatnio w mediach…
-- Yyyyyy...
-- To chociaż jedno
-- Yyyyyyyyyyyyy…
-- A takie, które Cię przygnębiły?
-- Kryzys na granicy z Białorusią, podwyżki cen prądu
i gazu, afera z wiceministrem, który „leczy”, rosnąca
liczba zgonów na Covid-19…
-- Wystarczy, chciałem tylko trzy przykłady...
Szanowni Państwo,
zastanawiając się nad życzeniami świątecznymi i noworocznymi nie mam wątpliwości, że Państwu i sobie
życzę spokoju. Jak najwięcej powodów do uśmiechu,
„bombardowania” nas pozytywnymi informacjami, życzę
pokonania marazmu i okazywania życzliwości wszystkim dookoła (i odbierania takich znaków). Olbrzymiego
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Będą zmiany. Cel - IV liga
Rzut oka na krośnieńskie areny

znaczenia nabrały też życzenia
zdrowia – to już kolejne święta,
kiedy koronawirus jest towarzyszem przygotowań do ważnych
uroczystości.
Tym numerem MOSTu płynnie
wchodzimy w „poklejony” 2022
rok. Podsumowanie ostatniego
kwartału to jednocześnie zapowiedzi zmian, jakie będą zachodzić w kolejnych miesiącach. Niestety wiele aspektów
naszego życia determinuje inflacja, która pociąga za sobą
wzrost cen. Przyjęty budżet Gminy Krosno Odrzańskie
na 2022 rok daje jednak podstawy do optymizmu. Mam
nadzieję, że jeszcze niejednokrotnie napiszemy „Krosno
w budowie!”, przeciwstawiając się ogólnej tendencji
do narzekania. My nie zwieszamy nosów na kwintę,
my mówimy „Roku 2022, bądź dla nasz szczęśliwy!”

Sławomir Pawlak
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zdrowia. Tego przede wszystkim Państwu życzę. W tym trudnym
dla wszystkich czasie to bardzo ważne byśmy byli zdrowi,
by żadne wirusy nas się nie imały.
Powodów do uśmiechu. Mam nadzieję, że znajdziecie Państwo
chwilę, by przystanąć, rozejrzeć się dookoła i dostrzec świat
mieniący się wieloma kolorami. Nadal jest w nas wiele dobra,
jest mnóstwo powodów do radości, są obok życzliwi ludzie –
życzę sobie i Wam, byśmy umieli to wszystko dostrzegać.
Spokoju. Jest on w każdym z nas, czasami „przykryty” pędem
dnia codziennego. Życzę, byście Państwo odnaleźli spokój
i szczęście – przecież zbliżają się cudowne, piękne Święta Bożego
Narodzenia, które kochaliśmy jako dzieci, a i dzisiaj z nostalgią
wspominamy to uczucie szczęścia. Jako dorośli także możemy,
a nawet powinniśmy „pozwolić sobie” znowu „być” dziećmi.
Spójrzmy na siebie ich oczami.
Życzę Państwu siły do spełniania marzeń, wytrwałości przy
dotrzymywaniu noworocznych postanowień, życzę wspaniałego
2022 roku!

Burmistrz Krosna Odrzańskiego
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Skąd wziąć pieniądze

na INWESTYCJE?
To będzie dobrze finansowo „posklejany” rok dla Krosna Odrzańskiego – tak jednym zdaniem można podsumować budżet gminy na kolejne 12 miesięcy. Będzie
trzecim rokiem w czasie pandemii, kolejnym z niższymi
dochodami, a jednak inwestycyjnie jednym z najlepszych na przestrzeni ostatnich 10 lat. W tym ostatnim
przypadku nie byłoby tak dobrze gdyby nie… pieniądze
zewnętrzne.
Od dekady powtarzamy, że Krosno Odrzańskie wyjątkowo
dobrze radzi sobie z „wyrywaniem” pieniędzy z projektów
np. unijnych. W dobie kryzysu ta sztuka okazała się zbawienna.
W 2010 roku zadłużenie gminy
plasowało nasz samorząd na drugim,
niechlubnym miejscu w województwie
lubuskim. Trzeba było zacisnąć pasa,
a jedynym rozwiązaniem były pieniądze unijne. Stworzyliśmy prężnie
działający zespół i skoncentrowaliśmy
się na pisaniu projektów. W ciągu 10
lat suma pozyskanych pieniędzy sięga
bagatela 200 milionów złotych.
Anna Januszkiewicz, Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju
Gospodarczego Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim
Szybkie porównanie – w 2021 roku wydatki majątkowe (czyli
dla wielu świadczące o jakości najważniejszego dokumentu
finansowego samorządu) wynosiły w przybliżeniu 13 mln zł.
W projekcie budżetu na 2022 r. jest to ponad 26 milionów.

Różnica znacząca. Skarbnik Gminy Ilona Ogiba przyznaje –
tak, jest to budżet inwestycyjny.
Najwyższy poziom wydatków w budżecie uzyskaliśmy
w 2018 r., wówczas wykonaliśmy inwestycje na poziomie 24%
wydatków ogółem. W przyszłym roku wydatki majątkowe
stanowią prawie 25% wydatków ogółem. Jednak istotne jest
to, czy uda nam się faktycznie ten plan inwestycyjny zrealizować – mówi Skarbnik. Budżet będzie realizowany w warunkach trudno przewidywalnych negatywnych zmian, jakie
dokonują się w całej gospodarce - w tym, w jednostkach samorządu terytorialnego, na skutek pandemii oraz rewolucji
w przepisach dotyczących systemu podatkowego w Polsce.
Do tego dochodzi inflacja prognozowana na poziomie 5,8%.

Nadal wydatki rosną szybciej niż dochody

Skarbnik gminy zwraca uwagę na kontynuację negatywnego
trendu, który zauważamy po porównaniu zmian dochodów
i wydatków (lata 2019 i 2020, jednak tendencja utrzymuje
się także teraz). Te pierwsze rosną tylko o ok. 1% (500 tys.
zł) a koszty o 3,4% (ok. 2 mln. zł). Tempo wzrostu wydatków
bieżących jest zbyt szybkie w stosunku do pozyskiwanych
dochodów.
Problemem staje się inflacja, ogromny wzrost kosztów utrzymania
gminy (np. wzrost ceny prądu, gazu, paliw itp.) oraz trudności
w zakresie realizowanych inwestycji. Jest to skutek wysokich i nieustająco rosnących cen materiałów i usług budowlanych oraz ich
dostępność, a także presja wynagrodzeniowa napędzana zwiększającym się rok do roku wynagrodzeniem minimalnym - mówi Ilona
Ogiba, Skarbnik Gminy Krosno Odrzańskie.

Inwestycje 2022

W kolejnym roku zaplanowano do realizacji inwestycje,
których koszt liczony jest w „grubych” milionach złotych.
Pozyskano na nie olbrzymie środki zewnętrzne. Prawie
11 milionów złotych zostanie wydanych z 15-milionowej
dotacji otrzymanej na realizację projektu o nazwie „Piastowskie dziedzictwo Świętej Jadwigi Śląskiej w Krośnie
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Odrzańskim”. Inwestycja związana jest z pracami na Zamku
Piastowskim i kościele pw. św. Jadwigi Śląskiej. Takiego zakresu prac remontowych na obu obiektach jeszcze nie było.
Takiej okazji na wykonanie remontu
zamku może już nie być. Z budżetu
Krosna Odrzańskiego nigdy nie uda
się zrobić takiej inwestycji. Zamkowi
grozi całkowita degradacja, dlatego
odbudujemy dwa kolejne skrzydła oraz
kompleksowo je wyposażymy, przenosząc zwiedzających w czasy świetności obiektu, czyli kilkaset lat temu.
Wyremontujemy również przedwojenny
bunkier oraz stworzymy ogrody zamkowe. Zajmiemy się także zabezpieczeniem przeciwwilgociowym kościoła św.
Jadwigi, remontem wieży widokowej
oraz odrestaurowaniem unikatowych
organów. Oba obiekty połączymy szlakiem turystycznym.
Marek Cebula, Burmistrz Krosna Odrzańskiego
Kolejną dużą inwestycją zapisaną w budżecie jest termomodernizacja szkoły w Wężyskach wraz z budynkiem, który
służy za świetlicę. W tym przypadku z Urzędu Marszałkowskiego pozyskano ponad 3 miliony złotych. Problemem może
być jednak inflacja i rosnące ceny robocizny oraz materiałów.
Kwota dofinansowania nie podlega zmianie, a ceny rosną.
Gospodarka odpadami nierozerwalnie wiąże się z PSZOK-ami. W Krośnie Odrzańskim powstanie jeden z najnowocześniejszych w Lubuskiem. Za prawie 3 miliony złotych
wybudowany zostanie kompleks nie tylko do odbioru śmieci,
ale także edukacyjny, ze ścieżką dydaktyczną dla uczniów.
Gmina zabezpieczyła także pieniądze na wkład własny
do zakupu nowego samochodu pożarniczego dla OSP,
realizowana zostanie droga Chyże-Gostchorze. W Szkole
Podstawowej nr 3 będzie przebudowa budynku pod potrzeby
oddziału przedszkolnego, a przy SP2 powstanie specjalne
miejsce ułatwiające odwożenie, a później odbieranie uczniów
przez zmotoryzowanych rodziców. Będzie to tzw. zatoczka
typu Kiss&Ride czyli „pocałuj i jedź”.

Wydatki oświatowe, a subwencja.
Przepaść pogłębia się

Co roku przyglądamy się oświacie, jako przykładowi obrazującemu konieczność wydawania pieniędzy z własnej
kieszeni. Zdania są podzielone, jednak przyjmuje się, że to
subwencja powinna pokrywać (przynajmniej w większości)
te wydatki. Tendencja ostatnich lat była taka, że na całość
kosztów oświatowych składały się po połowie - subwencja
rządowa i pieniądze z kasy gminnej. W 2022 roku już tak
nie jest. Koszty funkcjonowania oświaty w gminie Krosno
Odrzańskie sięgają 30 milionów złotych, ale już samorząd dostanie na to tylko 13 milionów. 17 milionów muszą
„dać mieszkańcy”.

Fundusz sołecki

W budżecie Gminy, jak co roku, wydzielony został również
tzw. Fundusz sołecki, czyli pieniądze „do dyspozycji” mieszkańców wsi. W kolejnym roku kształtuje się on wg. tabeli.
Fundusz sołecki na 2022 rok
Sołectwo

Fundusz ogółem

Bielów

16 717,07

Brzózka

21 171,77

Chojna

12 118,68

Chyże

17 243,97

Czarnowo

31 613,95

Czetowice

16 621,27

Gostchorze

25 051,66

Kamień-Morsko

22 177,66

Łochowice

28 548,35

Marcinowice

39 565,33

Nowy Raduszec

17 483,47

Osiecznica

47 899,92

Radnica

35 924,94

Retno

16 333,87

Sarbia

15 663,27

Stary Raduszec

30 751,75

Strumienno

19 064,17

Szklarka Radnicka

23 949,96

Wężyska

46 702,42
RAZEM:

484 603,48

Podsumowując

Budżet Gminy na 2022 r. oraz prognozy na lata kolejne zostały podporządkowane strategicznym celom, jakimi są realizacje inwestycji, na które Gmina pozyskała dofinansowanie
z Unii Europejskiej. Przyszłoroczny dokument jest budżetem
o charakterze zdecydowanie inwestycyjnym, gdyż zaplanowano aż 26,5 mln zł wydatków, które Gmina zamierza wydać
na inwestycje, tj. prawie 25% wydatków ogółem. Wszystkie
dochody w 2022 roku zaplanowano na kwotę 92,2 mln zł,
a wydatki na 107,96 mln zł.
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Asfalt leje się szeroką ławą
Drogowe inwestycje gminne przyspieszyły. Spowolnione przez pandemię
remonty dróg w tym roku idą pełną parą. Grudniowe podsumowanie
pokazuje, że 2021 rok był drogowo wyjątkowy. Krok po kroku realizowane są
cele zapisane m.in. w strategicznych dokumentach Gminy Krosno Odrzańskie.

Zapisy w Strategii wyznaczają
realizowane cele

Trasa między miejscowościami
Gostchorze i Chyże to „opowieść
z brodą”. Zaczęła się w 2015 roku,
Zaglądając do Strategii Rozwoju
były pieniądze, ale nie udawało
Gminy Krosno Odrzańskie na lata
2016-2025 w jednym z celów opera- się rozstrzygnąć kilku przetargów.
cyjnych możemy znaleźć m.in. zapis Gdy się to udało, wykonawca zszedł
z placu budowy. Pieniądze przemówiący o konieczności remontu
drogi Gostchorze-Chyże, czy drogi padły, ale nie na długo. Urzędnicy
w Bielowie. Takie dokumenty mają podjęli kolejną próbę i skutecznie
pozyskano pieniądze z PROWu.
to do siebie, że wpisane tam zadaNiedawno włodarz podpisał umonia realizowane są w okresie kilwę na realizację inwestycji, która
kuletnim. Po to tworzyliśmy nasz
jest kluczowa dla rozwoju gminy.
dokument, by punkt po punkcie
wypełniać jego założenia i słowa do- Kolejny zapis ze strategii – Bielów.
trzymujemy mówi burmistrz Marek Tam także mieszkańcy wyczekiwali
Cebula. Wspomniana droga między remontu drogi, która „kocimi łbami” nie dawała im spokoju.
dwoma miejscowościami doczeka
Na przełomie października
się remontu po kilku latach nieustępliwej walki o dofinansowanie. i listopada ukończono pierwszy
6

etap prac. Zaangażowanie lokalnej społeczności jest ważne mówi
burmistrz podając przykład sołtysa
Wężysk, Kazimierza Kasowskiego.
Współpraca zaowocowała remontem jednej z dróg wewnętrznych,
a łącząc fundusze z Powiatu i Gminy wykonano modernizację głównej
drogi dojazdowej do miejscowości.
W Gostchorzu dojazd do portu
to efekt kooperacji z rodzimym
przedsiębiorcą. Utwardzenie z płyt
ażurowych zamienia błotnistą drogę w normalny dojazd do mariny.
W Osiecznicy także dzięki współpracy z właścicielem jednej z firm
został zrobiony fragment drogi.
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„Rozwój infrastruktury drogowej to nie tylko poprawienie
komfortu życia lokalnej społeczności, ale także jeden
z elementów opisujących inwestycyjną atrakcyjność danej
gminy. W Krośnie Odrzańskim na niespotykaną dawno
skalę realizujemy zadania związane z remontami dróg”
Marek Cebula, burmistrz

Współdziałanie samorządów
przynosi efekty

Od kilku lat wymierne efekty przynosi „łączenie sił” Powiatu i Gminy.
Starosta Krośnieński, Grzegorz
Garczyński postawił przed samorządami gminnymi wymóg partycypacji w kosztach, dzięki czemu
dziesiątki kilometrów dróg doczekało się remontu. Krośnieńscy radni
co roku przekazują fundusze
na powiatowe, asfaltowe inwestycje. Przewodniczący Rady Miejskiej, Tomasz Rogowski nie ma

jednak wątpliwości, że są to dobrze
wydane pieniądze, bo przecież codziennie tymi trasami przejeżdżają
mieszkańcy Gminy. Tylko z ostatnich tygodni przykładów jest kilka.
Symboliczne przecinanie wstęgi
miało miejsce na drodze ze Starego
Raduszca, przez Strumienno do
Retna. Powiat chce pozyskać pieniądze na remont drogi do Bielowa,
a obecnie trwa remont ulicy Kościuszki, która jest kluczowa m.in.
dla ruchu związanego z turystyką.
Przy ulicy powstanie ścieżka rowe-

rowa, która będzie elementem tzw.
„pętli łochowickiej” prowadzącej
do jeziora Glibiel. Takie przykłady
można mnożyć. Jak wylicza burmistrz Marek Cebula, tylko na drogach gminnych potrzeb jest wiele,
na 20 milionów złotych. Prowadzona aktualizacja Strategii Rozwoju
wskaże zapewne kolejne miejsca,
gdzie konieczne są remonty. I będą
one realizowane, stopniowo, każdego roku – obiecuje włodarz.

REWOLUCJA na przejściach dla pieszych
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
dokonała sporo zmian na zarządzanej przez siebie drodze krajowej. Warto zwrócić uwagę na ewolucje, jakie
w listopadzie „przeszły” przejścia dla pieszych przy ul.
Poznańskiej w Krośnie Odrzańskim.
Celem tych zmian była poprawa bezpieczeństwa pieszych, a także udrożnienie płynności ruchu pojazdów
na ul. Poznańskiej. Co się zmieniło? Usunięto dwa
przejścia dla pieszych. Jedno przy skrzyżowaniu ul.
Poznańskiej z ulicą Pułaskiego. Drugie natomiast przy
skrzyżowaniu ul. Poznańskiej i Parkowej. Odrobinę
przesunięte zostało przejście przy skrzyżowaniu Poznańskiej z 1 maja. Przy pozostałych przejściach została
wbudowana kostka integracyjna.
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Urośnie KOLEJNA HALA

Wzrasta konkurencja na krośnieńskim rynku pracy – to powinno ucieszyć pracowników,
o których walka będzie jeszcze „ostrzejsza”, a tym samym pensje będą musiały iść w górę.
W przyszłym roku w Strefie Przemysłowej powstaną hale logistyczne, produkcyjne,
magazynowe. Ich powierzchnia ma docelowo wynieść 20 000 m2, z możliwością dalszej
rozbudowy. Do kasy gminnej wpłynął ponad milion złotych ze sprzedaży terenu.

S

ukces jest na kilku polach. Po pierwsze do budżetu
wpłynął milion złotych, który zostanie przeznaczony
na inwestycje, remonty itp. Po drugie co roku kasa
gminna będzie zasilana podatkiem od nieruchomości. Trzeci
aspekt to zmieniający się rynek pracy – bez wątpienia jest

on pracownika. A będzie jeszcze bardziej, gdy powstanie
nowe centrum logistyczne, w którym znajdą pracę kolejne
osoby. To one będą dyktować warunki. Liczba bezrobotnych
w gminie Krosno Odrzańskie maleje. W styczniu 2021 było
to 446 osób, na koniec listopada jest 268.

Wybrane kategorie bezrobotnych wg gmin w powiecie krośnieńskim – stan na koniec listopada 2021 r.
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PUP RAZEM

Bezrobotni

Bezrobotni
z prawem
do zasiłku

Bezrobotni
powyżej 50 roku
życia

Długotrwale
bezrobotni

Bezrobotni bez
kwalifikacji
zawodowych

Ogółem

Kobiety

Ogółem

Kobiety

Ogółem

Kobiety

Ogółem

Kobiety

Ogółem

Kobiety

Ogółem

Kobiety

60

30

12

4

16

14

16

4

29

20

22

10

33
109
415
232

24
61
221
150

7
21
74
39

5
12
44
26

12
28
87
70

9
24
59
57

7
33
122
69

4
8
46
31

17
52
220
140

15
35
129
92

13
42
129
96

11
26
78
71

268

160

57

38

70

53

63

26

122

85

90

61

51

32

16

12

11

6

14

7

20

14

9

6

1.168

678

226

141

294

222

324

126

600

390

401

263

Tabela – liczba osób bez pracy w powiecie krośnieńskim
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Bezrobotni
do 30 roku życia
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Negocjacje z nową firmą były prowadzone bez rozgłosu. Dyskrecja
w kontaktach z potencjalnym inwestorem to jeden z elementów
towarzyszących poważnym rozmowom – przyznał po podpisaniu aktu
notarialnego burmistrz Krosna Odrzańskiego, Marek Cebula. Umowa
opiewa na sprzedaż 3,5 ha, za które do budżetu miasta wpłynęło blisko
1,1 mln zł. Tereny kupiła spółka KOME, która jest deweloperem. Na
działkach postawi hale z przeznaczeniem na produkcję, usługi, magazyny. Powierzchnia obiektów ma wynieść 20 000 m2, czyli tyle, ile mają
prawie trzy stadiony piłkarskie. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę
natychmiast mają zacząć się prace, tak, by w drugiej połowie przyszłego
roku obiekty mogły zostać oddane do użytku – mówi Prezes Zarządu,
Joanna Żuk. Tym samym tzw. „strefa północna” pomału się zapełnia,
pozostało już niewiele działek, które też mają swojego zainteresowanego. Nieoficjalnie wiemy, że jest to inwestor z branży fotowoltaicznej.
Co dalej? – pytamy burmistrza. Drugim miejscem do inwestowania ma być
strefa w pobliżu firmy Homanit, wzdłuż ulicy Gubińskiej. Jest tam 50 ha,
które wymagają wyłączenia z produkcji leśnej. Włodarz przypomina kolejne
kroki, których świadkami byliśmy w Krośnie Odrzańskim. Dekadę temu firma
Homanit przejęła Hardex, unowocześniła zakład, który dzisiaj jest jednym
z najnowocześniejszych w Polsce. Ciągły rozwój generuje nowe miejsca pracy.
Późniejsza inwestycja firmy Dirks wygenerowała około 700 nowych miejsc
pracy, powodując, że ofert pracy było więcej niż zarejestrowanych w gminie
bezrobotnych i było to zdarzenie bez precedensu. To pociągnęło za sobą gwałtowny boom mieszkaniowy. W ostatnich latach w Krośnie Odrzańskim buduje
się najwięcej nowych mieszkań w historii miasta. Podpisana umowa z firmą
KOME daje podstawy do śmiałego spoglądania w przyszłość – dodaje Marek
Cebula. Kolejnym impulsem do rozwoju gospodarczego regionu może być
obwodnica Krosna Odrzańskiego. Pierwsze rozstrzygnięcia związane z przetargami powinny mieć miejsce w przyszłym roku.

Rząd ustalił wynagrodzenia wójtów, burmistrzów, prezydentów
Pensje włodarzy idą w górę. Chcą czy nie chcą. To wygląda
jak paradoks, ale tak rzeczywiście jest. Nie mają wyboru, tak
mówi ustawa, tak mówi rozporządzenie Rządu. Mało tego
– ta sama ustawa mówi o ile trzeba podnieść. Co prawda są
widełki, ale tylko w ich ramach można się poruszać.

Sprawa na pierwszy rzut oka wydaje się prosta, łatwa i przyjemna. Nic bardziej mylnego.
Najpierw musimy się cofnąć do 2018 roku, kiedy to ten sam
Rząd, podobnym rozporządzeniem obniżył wspomnianym
(wójtom, burmistrzom, prezydentom) pensje o średnio 20%.
Przez ostatnie 3 lata ceny szły w górę, a kierujący samorządami ludzie przełykali gorycz obniżki. Mało tego – zdarzało się,
że burmistrz zarabiał mniej niż jego podwładny.
Marek Cebula, burmistrz Krosna Odrzańskiego mówi,
że trudno mu komentować zarówno ówczesną decyzję, jak

i dzisiejszą, o regulacji płac. Zwraca uwagę, że to niepotrzebne zamieszanie.
Nadchodzi jesień 2021 i… wchodzi w życie Ustawa z dnia
17 września 2021 r. o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób
zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1834), a potem Rozporządzenie Rady Ministrów.
A tam „jak byk” stoi, że włodarze muszą dostać podwyżkę
i nawet nie mają wielkiego pola manewru. Widełki mają
„szerokość” zaledwie 20%, więc w skrócie można wybierać
między np. minimum, minimum plus 10%, oraz maximum.
Wszystkie Rady (Gmin, Miejskie, Miast) muszą podjąć
uchwały w tym zakresie. Muszą!
Jak będzie w Krośnie Odrzańskim? W chwili oddawania
gazety do druku poznaliśmy projekt uchwały podpisany przez
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim,
Tomasza Rogowskiego. Radni mają zamiar podnieść pensję
burmistrza Krosna Odrzańskiego (trzeba pamiętać,
że podwyżka dotyczy stanowiska, a nie osoby) o minimum
ustawowe plus 10%. Z trzech rozważanych opcji (minimum,
minimum plus 10%, maksimum) wybrali wariant środkowy.
Wynagrodzenie zasadnicze burmistrza w projekcie uchwały
kształtuje się na poziomie 9 387,00 zł brutto (to kwota z podatkiem, który podlega odliczeniu).
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INWESTYCYJNIE także w „górnym” Krośnie
którego zapytaliśmy o plany związane z zagospoSzachownica i skwer przy ul. Poznańskiej w Krośnie
darowaniem terenu. Co ważne będzie można tam
Odrzańskim zyskają nowe oblicze. To będzie duża
zmiana. Przede wszystkim plac przed tzw. „tramwawydzielić miejsce na małą scenę (już teraz miejsce jest
wykorzystywane do okazjonalnych spotkań, śpiewajem” może stać się miejscem odpoczynku ponieważ
nia kolęd czy umiejscowienia szopki bożonarodzeprojekt zakłada stworzenie „małego rynku”, z dużą
niowej). Wzdłuż drogi zrobione zostaną nasadzenia,
ilością zieleni, ławkami oraz budowę fontanny
w formie wodotrysków z podświetlanymi dyszaktóre ograniczą szum pochodzący od ulicy. Tak duże
zmiany wymagają czasu – inwestycja powinna rozmi. Dzisiaj poza kilkoma ławkami miejsce nie daje
możliwości relaksu. Wymiana nawierzchni, nowe
począć się w przyszłym roku. Budowa potrwa kilka
miesięcy a koszt to około 5 mln złotych.
nasadzenia, miejsce na pawilon kawiarniany zmienią
tę część miasta.
Nowy wygląd dwóch ważnych punktów Krosna
Odrzańskiego – tzw. „szachownicy” oraz placu przy
ul. Poznańskiej to jeden z punktów wskazywanych
przez mieszkańców jako niezbędny do poprawy
wizerunku miasta. Za kilkanaście miesięcy, bo tyle
potrwa przebudowa, postulat zostanie spełniony.
Na atrakcyjności ma zyskać także „szachownica”, przy
DOFINANSOWANIE
skrzyżowaniu z ulicą Kościuszki. Brak drzew sprawia,
że w słoneczne, gorące dni lepiej tam
Dla kogo?długo nie przeNa co?
Forma
bywać. Nic dziwnego, że jest to plac, przez który się
tylko „przechodzi” – przyznaje Tomasz Miechowicz,
Dotacja
dyrektor Centrum Artystyczno-Kulturalnego
Zamek,
za pośrednictwem wfośigw, gminy lub przez gov.pl
Dla osób ﬁzycznych, które są właścicielami/współwłaścicielami
budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w takim
budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Dotacja z przeznaczeniem
na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego

Skorzystaj z programu „Czyste Powietrze”
Kredyt Czyste Powietrze dostępny w wybranych bankach

NA WYMIANĘ I MONTAŻ ŹRÓDŁA CIEPŁA
ORAZ TERMOMODERNIZACJĘ

źródeł ciepła – jak podkreśla Mirosław Kossowski – późGmina Krosno Odrzańskie, w porozumieniu z Wojeniej na ewentualne zmiany czy uzyskanie korzyści z prowódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospogramu może być już za późno.
darki Wodnej, wspiera działania swoich mieszkańców
Budynki mieszkalne jednorodzinne/lokale mieszkalne
wydzielone w tych budynkach z wyodrębnioną księgą wieczystą
Punkt Konsultacyjny ma ułatwić właścicielom domów
zmierzające do poprawy jakości powietrza.
Dlatego
jednorodzinnych aplikowanie o dofinansowanie w ramach
w Urzędzie Miasta funkcjonuje Gminny Punkt KonDEMONTAŻ NIEEFEKTYWNEGO ŹRÓDŁA
ZAKUP I MONTAŻ WENTYLACJI
sultacyjno - Informacyjny rządowego
Programu
Programu „Czyste
Powietrze”,
w tym o środki na wymiaCIEPŁA NA PALIWO STAŁE
I WYMIANA NA PrioMECHANICZNEJ
Z ODZYSKIEM
NOWOCZESNE ŹRÓDŁO CIEPŁA
CIEPŁA
rytetowego „Czyste Powietrze”.
Każdy
zainteresowany
nę
m.in.
starych
nieekologicznych
źródeł ciepła (pieców
• podłączenie do sieci ciepłowniczej
ciepła powietrze/woda
i
kotłów
na
paliwa
stałe).
Sam program oferumieszkaniec może umówić•• pompa
się
na
wizytę
pompa ciepła powietrze/powietrze
DOCIEPLENIE
• gruntowa pompa ciepła
je dofinansowanie zakupu i montażu nowych
i poznać szczegóły.
• kocioł gazowy kondensacyjny
• zakup i montaż ocieplenia
• kotłownia gazowa w skład, której wchodzi
przegród budowlanych,
okien,
źródeł
ciepła spełniających
określone wymagaPoprawa jakości powietrza oraz
zmniejszenie
wykonanie
przyłącza gazowego instalacji od
drzwi zewnętrznych, drzwi/bram
przyłącza do kotła, montaż kotła gazowego
garażowych
(zawiera
również
oraz wykonanie niezbędnej
emisji gazów cieplarnianychkondensacyjnego
poprzez wymianę
nia,
a
także
ocieplenie
ścian
budynku, wymianę
demontaż)
dokumentacji projektowej
kocioł
olejowy
kondensacyjny
•
stolarki okiennej i drzwiowej, instalację odnaźródeł ciepła i poprawę efektywności
energe• kocioł na węgiel*
drewno
• kocioł zgazowujący
wialnych
źródeł energii (kolektorów słonecznych
tycznej budynków mieszkalnych
jednorodzinDOKUMENTACJA DOTYCZĄCA
• kocioł na pellet drzewny
ZAKRESU PRZEDSIĘWZIĘCIA:
• ogrzewanie elektryczne
i instalacji fotowoltaicznej),
montaż wentylacji mechanicznych – takie są założenia programu
„Czyste Powietrze”.
AUDYT ENERGETYCZNY (POD
*Koszt kwaliﬁkowany pod warunkiem złożenia wniosku
WARUNKIEM WYKONANIA
o
doﬁnansowanie
obejmującego
ten
koszt
oraz
zakupu
By uzyskać dofinansowanie,
trzeba spełnić wiele wynej z odzyskiem
ciepła.
OCIEPLENIA PRZEGRÓD
(wystawienie faktury lub równoważnego dokumentu
księgowego) i montażu kotła do 31 grudnia 2021 r.
BUDOWLANYCH), DOKUMENTACJA
mogów i wypełnić sporo dokumentów. Jakich? Pomoże
Gminny Punkt
Konsultacyjno
– Informacyjny to nie
PROJEKTOWA,
EKSPERTYZY
ZAKUP I MONTAŻ URZĄDZEŃ, INSTALACJI
wszystko.
W
ostatnim
czasie
przeprowadzane
były także
w tym konsultant.
• demontaż oraz zakup i montaż nowej
instalacji centralnego ogrzewania lub c.w.u .
spotkania
poza
urzędem.
W
ramach
tych
spotkań
przeUmówić można się telefonicznie,
pod
numerem
502
624
(w tym kolektorów słonecznych, pompy
ciepła wyłącznie do cwu)
szkolony pracownik urzędu spotykał się z większa grupą
612. Konsultacje w punkcie odbywają się w poniedziałki
MONTAŻ ODNAWIALNYCH
i piątki od 15:30 do 17:30 orazZAKUP
od I wtorku
do
czwartku
od
mieszkańców danego sołectwa. Każdy mógł wtedy spytać
ŹRÓDEŁ ENERGII
o szczegóły, a w razie zainteresowania programem – umó14:30 do 16:30. Warto skontaktować
się z punktem
• zakup i montaż mikroinstalacji
fotowoltaicznej zanim
rozpocznie się jakiekolwiek działania związane z wymianą wić się na wizytę w urzędzie.

GMINNY PUNKT

10

KONSULTACYJNO-INFORMACYJNY
PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
tel. 502 624 612; godziny pracy:
wtorek - czwartek 14:30-16:30,
poniedziałek i piątek 15:30 – 17:30
Przed wizytą prosimy o kontakt telefoniczny
w celu umówienia terminu spotkania.

czystepowietrze.gov.pl
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Szpitale
powiatowe
dofinansowane,
w Krośnie
Odrzańskim już byli
„na zakupach”

Po pół miliona złotych dla szpitali powiatowych
w województwie lubuskim. Dla każdego po
równo. Taka była rekomendacja Lubuskiej
Rady Samorządowej działającej przy Marszałku
Województwa. Efektem jest m.in. doposażenie
Szpitala Powiatu Krośnieńskiego.
Sterylizatornia wzbogaci się o nowy sprzęt. Jednak
podpisano umowę nie tylko na dostawę wyposażenia,
ale i remont pomieszczeń.
Przewodniczący Lubuskiej Rady Samorządowej,
Marek Cebula (Burmistrz Krosna Odrzańskiego)
podkreśla, że wszystkie dwanaście szpitali
powiatowych otrzymało taką samą kwotę, natomiast
co zrobią z pieniędzmi, to już kwestia ich potrzeb.

Dwa sterylizatory parowe przelotowe, myjnia parowa przelotowa, stacja uzdatniania wody oraz mniejsze rzeczy do centralnej sterylizatorni. Właśnie
to trafi do krośnieńskiego szpitala – wyliczają
Starosta Krośnieński Grzegorz Garczyński oraz
Członek Zarządu Powiatu Krośnieńskiego Tomasz
Miechowicz, którzy podpisali umowę na dostawę
nowego sprzętu do sterylizatorni w Zachodnim
Centrum Medycznym. Wszystko zostało już kupione i czeka na montaż. Będzie to możliwe po zakończeniu remontu w budynku.
Urządzenia od lat były wskazywane przez służby sanitarne i wymagały kompleksowej wymiany, niestety
przez długi czas brakowało na to środków – zaznacza Starosta Garczyński. W końcu jednak udało się.
Dzięki kolejnym pieniądzom z Urzędu Marszałkowskiego, krok po kroku realizujemy założenia, które
przyjęliśmy na początku kadencji, czyli stabilizację
finansową szpitala oraz inwestycje w infrastrukturę
i sprzęt – dodaje Starosta.
Sterylizatornia nie tylko będzie miała nowe wyposażenie – jest w trakcie przebudowy. Umowa, którą
podpisała prezes Zachodniego Centrum Medycznego, Jolanta Siwicka, opiewa na blisko 200 tysięcy złotych. Jak zapewnia przedstawiciel firmy remontowej,
prace mają zakończyć się w styczniu. Wtedy nowoczesny sprzęt będzie mógł trafić na swoje miejsce.
Skoro już o doposażaniu szpitala powiatowego mowa,
to mija rok, od kiedy oddano do użytku nowy aparat
RTG, który gwarantuje wysoką jakość zdjęć, możliwość natychmiastowego przesyłania obrazu
do wybranego lekarza, a oczekiwanie na zdjęcie to już
przeszłość. Stare, trzynastoletnie, analogowe urządzenie nie nadawało się już do szczegółowej diagnostyki.
Dzięki zmianom Zachodnie Centrum Medyczne
jest gotowe do pomocy w szerokim zakresie badań

i leczenia m.in. chorób płuc, co może być szczególnie
istotne w obecnym czasie, pandemii. I w tym przypadku zakup sprzętu wartego prawie milion złotych
był możliwy dzięki pieniądzom z Urzędu Marszałkowskiego, który przekazał na ten cel 500 tysięcy
złotych. W ciągu dwunastu miesięcy z aparatu RTG
skorzystało prawie 6500 pacjentów.
Kolejny rok będzie ważny ze względu na zakup tomografu. To będzie milowy krok w procesie unowocześniania szpitalnego sprzętu, podnoszeniu jakości
usług – podkreśla Starosta Grzegorz Garczyński.
Tomograf to przypominająca masywny okrąg maszyna wykonująca serię zdjęć RTG danej części ciała
z różnych jej stron i pod różnymi kątami. Uzyskane
w ten sposób liczne przekroje wybranych struktur
anatomicznych nakładane są następnie na siebie
przez specjalistyczne oprogramowanie, w efekcie
czego powstają dwu- i trójwymiarowe obrazy. Diagnostyka urazów głowy, kręgosłupa, klatki piersiowej,
przy chorobach nowotworowych (zastosowań jest
wiele) będzie o wiele bardziej skuteczna, gdy zakupimy takie urządzenie – dodaje prezes Zachodniego
Centrum Medycznego, Jolanta Siwicka.
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KROSNO ODRZAŃSKIE dostosowuje
system odpadowy do nowych przepisów

Rząd po raz kolejny wprowadza zmianę prawa w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.
Krosno Odrzańskie dostosowuje sposób pobierania opłat za wywóz śmieci do nowych przepisów.
Jednocześnie uszczelnia system gospodarowania odpadami przechodząc na inny sposób naliczania.
Będzie też większa kontrola tych, którzy próbują „ominąć” system.
Krośnieńscy radni podjęli uchwałę, która wprowadza opłatę 31 zł za osobę na miesiąc
naliczaną za wywóz śmieci (to stawka, która plasuje samorząd w środku zestawienia różnych
samorządów Lubuskiego).
Na wysokość opłat wpływają także olbrzymie podwyżki w każdym elemencie całego
systemu odpadowego.
Cena grubo powyżej trzydziestu złotych od osoby miesięcznie za wywóz odpadów nikogo już nie dziwi. W powiecie
krośnieńskim tak ma Gubin, gdzie stawka wynosi 33 zł/
osobę/miesiąc. W Międzygminnym Związku Gospodarki
Odpadami Komunalnymi „Odra-Nysa-Bóbr” to 32 zł. Krosno Odrzańskie do tej pory stosowało u siebie metodę „od
wody”. Czyli średnie miesięczne zużycie wody zamieniano
na odpowiednią opłatę. To się jednak zmieniło. W czwartek
9 grudnia krośnieńscy radni zdecydowali - Gmina wraca
do systemu „od osoby”. Nie byłoby tej zmiany, gdyby ustawodawca, po raz kolejny nie zmienił przepisów.

TABELA OPŁAT ZA ODBIÓR ODPADÓW
GUBIN miasto

33 zł

NOWA SÓL

32 zł

MZGOK “ODRA-NYSA-BÓBR”

32 zł

SULECHÓW

31,50 zł

NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI

31 zł

ŻAGAŃ miasto

31 zł

KROSNO ODRZAŃSKIE

31 zł

Ustawa wymusza zmiany

Nowe zapisy w prawie, odnoszące się przede wszystkim
do metody „od wody” są dla nas już niekorzystne – tłumaczy Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami,
Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim, Małgorzata Kirchhoff. Chodzi o przepis,
który mówi, że przy naliczaniu stawki „od wody” nie będzie
można pobrać opłaty większej niż 149 zł 68 gr. Naczelnik
wyjaśnia to na przykładzie – jeżeli jakaś nieruchomość jest
wynajmowana dla wielu pracowników to produkują oni
bardzo dużo śmieci. Koszt wywozu jest dużo większy niż
wspomniana kwota i wtedy kto dopłaci brakujące zło-
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tówki? – pyta retorycznie. Odpowiedź jest jednoznaczna
– zapłaci za nich gmina, czyli inni mieszkańcy. To niesprawiedliwe, dlatego zdecydowaliśmy się na powrót do
poprzedniego systemu. Tym bardziej, że wreszcie prawo
zezwala na kontrolę. - Zgodnie z nowelizacją przedmiotowej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
przez dodanie w art. 6o ust. 1a, gmina, w celu weryfikacji
złożonych deklaracji może wykorzystać informacje i dane
znajdujące się w jej posiadaniu oraz jej jednostek organizacyjnych – dodaje Naczelnik Kirchhoff. Zatem będziemy
weryfikować ile osób zamieszkuje daną nieruchomość.
Próba oszustwa skończy się wysokimi karami.

Krosno Odrzańskie – stawka „od osoby” teraz jest
korzystniejsza

Ogromny wpływ na gospodarkę odpadami ma ustawa. To
ona reguluje ramy, w których obracają się samorządy. Jak
zmieniają się jej zapisy, samorządy także muszą dokonywać wyborów. Krośnieńscy radni podjęli decyzję świadomie, zdając sobie sprawę z ewentualnej krytyki. Tomasz
Rogowski, Przewodniczący Rady Miejskiej prosi jednak
o zrozumienie, ponieważ przede wszystkim chodzi o znalezienie rozwiązania, które będzie najlepiej dostosowane do
zmieniających się przepisów ustawowych. Poza tym ważnym aspektem będzie możliwość weryfikacji tych, którzy
„nie mówią całej prawdy”.
Uszczelnienie systemu da dużą korzyść – cena w gminie
Krosno Odrzańskie nie urośnie do niebotycznych granic.
Krośnieńska stawka jest średnią wśród samorządów w Polsce. Niedaleki Sulechów wprowadza 31,50 zł. Nowa Sól 32
zł, a wspomniany Gubin 33 zł. Żeby zdawać sobie sprawę
z finansowych obciążeń trzeba przeanalizować koszty
wywozu.

Koszty wywozu odpadów rosną z roku na rok

6 milionów złotych! Tyle rocznie kosztuje wywóz odpadów z gminy Krosno Odrzańskie. Ta horrendalna kwota
nie bierze się znikąd. Ostatnie miesiące dobitnie pokazały,
że inflacja „zabija” nie tylko gospodarstwa domowe, ale
i samorządy. Mówiąc dokładniej, pętla zaciska się przy
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konieczności spełnienia wielu obowiązków, w tym wywozu
odpadów. A ceny rosną.
Paliwo poszło w górę o kilkadziesiąt procent w ciągu kilkunastu miesięcy, pensja minimalna pracowników wzrosła i rośnie nadal od przyszłego roku. Prąd i gaz również
w górę. Każdy wie ile kosztuje utrzymanie samochodu
– w przypadku ciężarówki są to „grube” tysiące złotych.
Komplet opon do śmieciarki może kosztować nawet 10 tys.
zł! A jeździ ich po gminie kilka. Worki liczone w tysiącach,
uzupełnianie zniszczonych pojemników – kolejne tysiące.
I ostatni element śmieciowej układanki – Zakład Zagospodarowania Odpadów, który przecież za darmo śmieci
od krośnian nie przyjmuje. Trzeba za to zapłacić i to słono - za każdy kilogram wywiezionych z gminy odpadów.
I tutaj kolejna niespodzianka – czasy, kiedy za oddane
szkło dostawało się pieniądze dawno minęły. Teraz trzeba
zapłacić, żeby ktoś ten odpad przyjął. Mało tego! Weźmy
dla przykładu plastik, którego jest bardzo dużo. W lipcu
w zakładzie utylizacji trzeba było zapłacić 150 zł za każdą
wywiezioną od mieszkańców tonę. Teraz jest to już 300 zł.
Czyli wzrost o 100%. Takich przykładów można mnożyć.
A płacić trzeba!

Urząd Miasta nie zarabia

Urząd Miasta jest pośrednikiem w przekazywaniu pieniędzy od mieszkańców. Nie zarabia na wywozie, bo nie może.
Tak mówi prawo. Jaka jest więc rola magistratu? Ma pobrać
od mieszkańców deklaracje śmieciowe, przeliczyć wpłacone pieniądze, sprawdzić czy ktoś nie oszukuje, a pieniądze
przekazać do firmy, która zajmuje się odbiorem. W krośnieńskim przypadku jest to Krośnieńskie Przedsiębiorstwo
Wodociągowo - Komunalne. KPWK musi utrzymać ciężarówki, wypłacić pensje, zapłacić zakładowi utylizacji, żeby
ten odebrał śmieci, bo przecież „do lasu” ich nie wywiezie.
W ten sposób co roku, a nawet częściej samorządy są zmuszane do podnoszenia cen. Chyba, że uszczelnią „system”,
tak jak zrobiło to Krosno Odrzańskie.

OPŁATY - przepływ pieniędzy
ZAKŁAD
ZAGOSPODAROWANIA
ODPADÓW
DEKLARACJE
SPRAWOZDANIA
KONTROLE
ZAPŁATA ZA ODBIÓR
DLA KPWK

MIESZKANIEC

URZĄD

ODBIÓR I WYWÓZ
ODPADÓW
SAMOCHODY
PALIWO
PENSJE
WORKI ITP.

WYWÓZ ODPADÓW - SKŁADOWE KOSZTÓW

cena

UTRZYMANIE
TABORU

PALIWO

cena

cena

POJEMNIKI
WORKI

PENSJE

cena

cena

PSZOK

ZAKŁAD
ZAGOSPODAROWANIA
ODPADÓW

cena

Pytania i odpowiedzi

Do kiedy mieszkańcy muszą złożyć deklaracje śmieciowe?
Właściciele nieruchomości i zarządcy wspólnot zobowiązani są złożyć deklaracje do 10 lutego 2022 r.
Skąd wziąć deklaracje? Od kiedy będą dostępne?
Deklaracje zostaną wprowadzone na początku 2022 roku.
W wersji papierowej dostępne będą w Urzędzie Miasta
w Krośnie Odrzańskim.
Właściciele nieruchomości otrzymają je również wraz z informacją o zmianie metody i stawki w kopertach, bezpośrednio doręczone do ich nieruchomości.
Będzie można je również pobrać ze strony
www.czyste.krosnoodrzanskie.pl oraz ze strony Urzędu Miasta
www.bip.krosnoodrzanskie.pl
Jak wygląda procedura składania deklaracji?
Deklaracje składane są przez właścicieli nieruchomości
jednorodzinnych i zarządców budynków wielolokalowych
(w razie zmian, pytań, wątpliwości, mieszkańców wspólnot
prosimy o kierowanie się do swojego zarządcy).

Miesięcznie w gminie Krosno Odrzańskie
„produkuje się” ponad 500 ton śmieci
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W całej szkole są TYLKO TRZY KLASY.
Co dalej?

W klasie drugiej uczy się sześcioro dzieci, w siódmej dziewięcioro, a w ósmej trzynaścioro. Nie
ma klas pierwszej, trzeciej, czwartej, piątej i szóstej. Taka jest „szara” rzeczywistość w Szkole
Podstawowej w Radnicy. Krośnieńscy radni, zgodnie z zapowiedziami, trzeci rok z rzędu
dyskutowali o problemie, który będzie narastać. Za dwa lata, o tej porze w szkole może być
sześcioro uczniów. Czy powinno się pozwolić na „powolną agonię” placówki?
Liczba uczniów w poszczególnych oddziałach
I
0

II
6

III
0

Sumując, w Radnicy uczy się 28 uczniów.
W całej szkole. Prognozy demograficzne
na kolejne lata są jednoznaczne – nie
będzie lepiej. Trzeba także wziąć pod
uwagę, że w czerwcu odejdą absolwenci,
co może oznaczać, że liczba uczniów
w szkole spadnie do piętnastu. Za dwa
lata może zostać już tylko klasa czwarta
(dzisiejsza druga) i w sumie sześcioro
uczniów w całej placówce. Te dane dają
pełen obraz sytuacji.
Wiedząc już dwa lata temu o prognozach,
które się sprawdziły, krośnieński samorząd podjął próbę reorganizacji sieci szkół
– zaproponowano przeniesienie uczniów
z Radnicy do Szkoły Podstawowej nr 3
w Krośnie Odrzańskim. Zgody nie wyraziła Lubuska Kurator Oświaty. Rok
temu było kolejne podejście i ponownie
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IV
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nie było zgody. Rada Miejska podjęła
próbę numer trzy. Czy ostatnią? Taką
nadzieję ma m.in. radna Danuta Cierpisz,
która podkreśla, że proces nauczania jest
w Radnicy zachwiany.
Jak wyjaśnia Roman Siemiński, zastępca
burmistrza odpowiedzialny za oświatę
w Gminie, branych pod uwagę jest kilka
aspektów.
Pierwszy to proces wychowania dzieci.
W tak mało licznych klasach, w szkole,
która świeci pustkami jest to ze szkodą
dla uczniów. Szczególnie, że w takim
wieku niezwykle ważny jest rozwój
psychiczny wśród rówieśników. Praca
zespołowa, rywalizacja, nauka „bycia
w społeczeństwie”. Do tego wyniki egzaminów zewnętrznych plasują szkołę
„w ogonie”. Kazimiera Potocka, radna
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VIII
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od 30 lat a jednocześnie wieloletni pedagog, przytacza przykłady szkół, które
były wchłaniane przez większe. Wówczas
także pojawiały się wątpliwości i dopiero
kolejne lata pokazały, że były to odpowiedzialne decyzje. Wątpliwości jest jednak
coraz mniej. Roman Siemiński podkreśla,
że z rodzicami spotyka się od trzech lat
i większość z nich przyjęła ze zrozumieniem przedstawiane argumenty.
Druga kwestia to kadra. Samorząd gwarantuje wszystkim nauczycielom zatrudnienie w krośnieńskich placówkach.
Podobnie z pracownikami administracji
i obsługi. Jednocześnie uczniowie z obwodu szkolnego Radnicy mają do szkoły
w Krośnie Odrzańskim 10-15 minut jazdy
autobusem. Dowóz także będzie zagwarantowany.
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Gmina
Krosno Odrzańskie

Trzeci aspekt to kwestia Szkoły Specjalnej
w Krośnie Odrzańskim. Wielokrotnie
rodzice mówili o katastrofalnych wa-

runkach w jakich uczą się ich dzieci.
Boimy się każdej zimy, kiedy to schody
stają się dla naszych dzieci pułapką, niezależnie od pory roku nie ma możliwości,
by uczeń na wózku inwalidzkim dotarł
na zajęcia mówiła Joanna Mrowińska,
Przewodnicząca Rady Rodziców. Nie
ma tam świetlicy, a biblioteka mieści się
w piwnicy, do której dzieci nie wchodzą.

Nauczycielka przynosi książki do górnej
części szkoły. Pielęgniarka nie ma swojego
gabinetu. Przy zgodzie na reorganizację, Szkoła Specjalna mogłaby się
przenieść do budynku w Radnicy.
Jest jeszcze jeden element, do tej
pory niepodnoszony, ale który zaczyna odgrywać dużą rolę. Roczny
koszt funkcjonowania Szkoły Podstawowej w Radnicy to prawie 1 mln
100 tys. zł. Z prostych obliczeń wynika,
że w kolejnym roku szkolnym na jednego
ucznia trzeba będzie wydać 72,5 tys. zł.
To olbrzymia różnica w porównaniu
z innym szkołami. Dla przykładu w Szkole Podstawowej nr 2 kwota ta wynosi
8,5 tys. zł czyli prawie 10 razy mniej.
Radni przyjęli uchwałę dotyczącą placówki i jest to pierwszy krok w długim
procesie, który kończy się zgodą lub nie
wyrażeniem zgody przez Kurator Oświaty. Najpóźniej w lutym będziemy znać odpowiedź – co dalej ze szkołą w Radnicy.

Zmiany w dowodach
osobistych
Wrócił podpis posiadacza dowodu, pojawiły się też
odciski palców. Od listopada nastąpiły zmiany
w dowodach osobistych.
Od prawie dwóch miesięcy można składać
wnioski o nowe dowody osobiste. Jeśli
jednak cały czas ktoś posiada ważny dowód, to nie musi się martwić.
Z wymianą można poczekać do końca
ważności dokumentu.
Nowy posiada wszystkie dotychczasowe funkcje dowodu osobistego.
Różnic we wzorze jest niewiele,
ale są one niezwykle istotne.
Przede wszystkim wraca podpis właściciela. To jedna ze zmian. Kolejną jest poja-

wienie się drugiej cechy biometrycznej, czyli odcisku palca.
Właśnie w związku z tym wymagana jest osobista wizyta
w urzędzie. Złożenie wniosku o nowy dowód zajmuje
zaledwie kilka minut. Podczas wizyty, dzięki specjalnemu skanerowi, pobierane są odciski. Nie dotyczy
to dzieci do 12 roku życia – w takim przypadku wniosek cały czas można złożyć elektronicznie.
Odcisk nie będzie jednak widoczny na dowodzie tak,
jak chociażby zdjęcie. Okres ważności nowych dowodów osobistych dla osób od 12 roku życia to 10 lat,
natomiast dla osób poniżej 12 roku życia – 5 lat.

Uprzejmie informujemy,
że w Wigilię 24 grudnia 2021 r. oraz 7 stycznia 2022 r.
Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
będzie nieczynny.
Zgodnie z Kodeksem Pracy są to dni wolne
za święta przypadające w soboty
25.12.2021 r. i 1.01.2022 r.
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Watykan
powiedział
„TAK”
Święta Jadwiga Śląska została patronką
Krosna Odrzańskiego.
Procedurę zapoczątkowała grupa mieszkańców. Zebrano 866 podpisów pod wnioskiem.
Dekret Watykański ustanowił świętą Jadwigę Śląską patronką miasta.

O

Święta

Jadwiga Śląska
Patronka
Krosna Odrzańskiego
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d samego początku, jak przyszedłem do Krosna
Odrzańskiego, pytano mnie kiedy Święta Jadwiga
będzie patronką naszego miasta – przyznaje ks. Proboszcz Zbigniew Samociak. Najpierw uformował się komitet,
który w kwietniu, w ciągu zaledwie jednego tygodnia, zebrał
866 podpisów pod wnioskiem, by to właśnie św. Jadwiga
Śląska została patronką Krosna Odrzańskiego. Wniosek
zgłoszono do Rady Miejskiej, która była jednomyślna i cała
sprawa została skierowana do władz kościelnych. Watykan
bardzo szybko odpowiedział na prośbę Biskupa Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, który przekazał władzom Krosna
Odrzańskiego dokument z Watykanu.
To jest ważne wydarzenie dla całej diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, dla wszystkich diecezjan – podkreśla Biskup
Tadeusz Lityński, który osobiście wręczał dekret watykański
Burmistrzowi Krosna Odrzańskiego, gratulując jednocześnie
wyboru patronki. Cieszy także współpraca między władzami miasta, a władzami kościelnymi w Krośnie Odrzańskim.
Projekt odbudowy zamku, remont historycznych organów,
czy chociażby prace przy kościele pw. św. Jadwigi Śląskiej – to
wszystko się ze sobą łączy. Ta przychylność władz miasta Krosna Odrzańskiego do idei wskrzeszenia dziedzictwa „piastowskiego Krosna” jest wyjątkowa – podkreślał Biskup Lityński.
Niezależnie od tego czy jesteśmy osobami wierzącymi czy nie,
warto kierować się zasadami, które wyznawała św. Jadwiga
Śląska: miała dużo miłosierdzia do drugiego człowieka, rozumiała chorych i potrzebujących, pomagała im i sama dawała
świadectwo niezwykłego szacunku do drugiego człowieka –
zauważa Burmistrz Marek Cebula. Życie i działania Jadwigi
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mogą być inspiracją dla każdego. Cieszy też wiadomość, że
to w dużej mierze inicjatywa samych mieszkańców miasta.
To oni wyszli z pomysłem, który został jednogłośnie poparty
przez radnych, którzy także uważają, że św. Jadwiga Śląska
jest obecna w życiu krośnian i Krosna Odrzańskiego.

Uroczyste ogłoszenie, że na mocy Dekretu Watykańskiego św.
Jadwiga Śląska jest patronką Krosna Odrzańskiego odbyło się
podczas mszy świętej odpustowej, w sobotę 16 października oczywiście w kościele pw. św. Jadwigi Śląskiej.

Współpraca kluczem do sukcesu – podkreślają
Biskup Tadeusz Lityński oraz Burmistrz Krosna
Odrzańskiego Marek Cebula

„ŚWIĘTA JADWIGA ŚLĄSKA
Patronką Krosna Odrzańskiego”
Czekając na możliwość wypowiedzenia tego sformułowania
zdałem sobie sprawę, że na naszych oczach dokonuje się nie
tylko akt zapisany na papierze. Jesteśmy bowiem świadkami
milowego kroku w budowaniu krośnieńskiej tożsamości opartej
na chrześcijańskich wartościach. To co spaja Naród, a więc
i jego lokalne elementy, wywodzi się ze wspólnej przeszłości,
historii, tradycji.
Bez kultury zatracamy istotę człowieczeństwa, gubimy wypracowane wysiłkiem myśli i serca mosty międzyludzkiej komunikacji, a tym samym rezygnujemy z podstawowych dóbr ludzkich
wspólnot.
Kultura polska od początku nosi bardzo wyraźne znamiona
chrześcijańskie. W Krośnie Odrzańskim nie zapominamy o konieczności podtrzymywania ideałów dających podstawy
do nauki uczciwego patriotyzmu, w którym odzwierciedla się
dusza Narodu. Tworzymy kulturę wiedząc, że na niej opiera
się nasze życie duchowe. Jesteśmy spadkobiercami Mickiewicza,

Na mocy Dekretu Watykańskiego, Święta
Jadwiga Śląska została Patronką Krosna
Odrzańskiego
Norwida, świętego Jana Pawła II, którzy wielokrotnie udowodnili, że to właśnie ona, kultura, spaja nas siłą wieków polskości.
Niepodległość jest przede wszystkim w naszych sercach.
My, Polacy, wiemy o tym doskonale.
Jestem przekonany, że Święta Jadwiga Śląska, jako Patronka
Krosna Odrzańskiego, umocni nas w poczuciu jedności. Krośnieńskiej, polskiej, europejskiej.”
/Marek Cebula, Burmistrz Krosna Odrzańskiego/
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Sołectwo Strumienno wybrało
Po kilkunastu latach stabilizacji przyszedł czas na
zmiany w sołectwie Strumienno. Sołtys Ewa Kobita
zrezygnowała z pełnienia dotychczasowej funkcji.
Nowo wybranym sołtysem został Tadeusz Sudnik.
Na początku listopada Ewa Kobita, która przez wiele
lat pełniła funkcję sołtysa sołectwa Strumienno, zrezygnowała ze swojej funkcji. Jak podkreślali, nie tylko
burmistrz Marek Cebula, ale także i mieszkańcy
sołectwa, przez te lata wiele się tutaj zmieniło. Ewa
Kobita jako sołtys aktywnie uczestniczyła w życiu
wsi, wkładając mnóstwo energii i zaangażowania
w rozwój miejscowości, które zmieniało się na przestrzeni lat. Oddają to słowa burmistrza skierowane
do ustępującej Pani Sołtys: „Ustępując ze stanowiska,
może Pani czuć satysfakcję z inwestycji drogowych,
zadań zrealizowanych z budżetu obywatelskiego,
czy wielu nagród w konkursach dożynkowych, które
rozsławiały Strumienno na arenie regionalnej i krajowej. Każda podejmowana przez Panią inicjatywa
była ważnym czynnikiem w rozwoju wsi i stanowiła
element budujący więź miedzy Mieszkańcami.”
W Strumiennie przyszedł czas na zmiany. Po rezygnacji konieczne było przeprowadzenie wyborów.
W rywalizacji wzięło udział troje kandydatów. Byli to
Kinga Chojnacka, Piotr Magdziak i Tadeusz Sudnik. Każdy z nich miał własne spojrzenie na rozwój

Strumienna. Ostatecznie jednak wygrała
wizja tego ostatniego.
Do wyłonienia nowego sołtysa wystarczyła
zaledwie jedna tura.
Został on wybrany
większością głosów.
Tuż po wyborze zapowiedział, że współpraca
całej społeczności ma
być jednym z pomysłów na dalszy rozwój
wsi. Docenił również
zaangażowanie młodych mieszkańców
sołectwa, którzy stanęli do rywalizacji o miano sołtysa, zapowiadając, że z chęcią będzie korzystał z ich
planów i pomysłów, które zaprezentowali podczas
zebrania. Liczy również na owocną współpracę nie
tylko z mieszkańcami wsi, ale także z gminą. Przy
okazji pogratulował i podziękował ustępującej sołtys,
doceniając jej wieloletnie działania na rzecz wsi.
Kadencja nowo wybranego sołtysa potrwa do 2023
roku.

Ostatnie pożegnanie
Prezesa Tęczy Grzegorza Walczaka
15 października, w wieku 70 lat, zmarł Grzegorz
Walczak - od 2010 roku Prezes MKS Tęczy Homanit
Krosno Odrzańskie. W okresie jego prezesury drużyna
z Krosna Odrzańskiego występowała na poziomie III,
IV ligi oraz klasy okręgowej. Największym sukcesem
Tęczy, w tym okresie, był półfinał Pucharu Polski oraz
występ w 1/16 Futsalowego Pucharu Polski PZPN.
Klub z Krosna Odrzańskiego był ważną częścią życia
Prezesa. Gra Tęczy opierała się przede wszystkim
na lokalnej młodzieży, która odnosiła sportowe sukcesy, a Tęcza stała się jedną z wizytówek miasta.
Pośmiertnie Grzegorz Walczak został odznaczony
przez prezesa LZPN, Roberta Skowrona, Złotą Odznaką Honorową Polskiego Związku Piłki Nożnej.
Pogrzeb odbył się 20 października w Pławiu.
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Każdy chce ją mięć
Pożądany kawałek plastiku
W gminie Krosno Odrzańskie
obowiązuje już Karta Seniora.
Jest to pakiet zniżek, które
przysługują mieszkańcom
powyżej 60. roku życia, posiadaczom karty. Do tej pory
złożono ponad 250 wniosków
o wydanie Karty Seniora, ponad 130 osób już ją posiada.

Już można korzystać ze zniżek i promocji oferowanych w ramach programu.
Część kart trafiła do rąk krośnieńskich
seniorów. Pierwszą, z numerem 001
otrzymał Przewodniczący Krośnieńskiej Rady Seniorów Grzegorz Kopacz.
W połowie grudnia to już ponad 250
złożonych wniosków i przeszło 130
wydanych kart.
Karta Seniora to projekt obywatelski.
Jego pomysłodawcą na terenie gminy był Radosław Sujak i gdyby nie
pandemia koronawirusa Krośnieńska
Karta Seniora funkcjonowałaby już
ponad rok. Projekt okazał się dobrym
pomysłem, a zainteresowanie po stronie
seniorów jest spore.
Jak otrzymać Kartę Seniora?
Trzeba wypełnić wniosek, znajdujcy się
na stronie www.krosnoodrzanskie.pl,
w zakładce Karta Seniora. Dostępny jest
on także w Biurze Obsługi Interesanta
Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim
i w Centrum Aktywności Lokalnej „Na
poddaszu” przy
ul. Piastów 2. Po wypełnieniu wniosek
należy wysłać pocztą na adres: Urząd

Miasta w Krośnie Odrzańskim
ul. Parkowa 1, 66-600 Krosno
Odrzańskie lub do Centrum Aktywności Lokalnej „Na poddaszu”
ul. Piastów 2, 66-600 Krosno
Odrzańskie z dopiskiem „Karta Seniora”. Wniosek można także złożyć
osobiście w siedzibie Urzędu Miasta
w Krośnie Odrzańskim w Biurze
Obsługi Interesanta (budynek A) lub
w Centrum Aktywności Lokalnej
„Na poddaszu”.
Krośnieńska Karta Seniora może być
wydana wyłącznie mieszkańcom gminy
Krosno Odrzańskie, którzy ukończyli
60 lat. Każda karta posiada unikalny

numer, jest imienna i wydawana bezterminowo i bezpłatnie. Obecnie na liście
partnerów Krośnieńskiej Karty Seniorów znajduje się dwanaście podmiotów,
ale lista ma być regularnie aktualizowana o kolejnych partnerów dołączających
do akcji. Zniżki proponują m.in. CAK
Zamek, Ośrodek Sportu i Rekreacji,
na liście znajdują się także prywatne
firmy oferujące chociażby rabaty na
usługi fryzjerskie, krawieckie czy gastronomiczne. Każdy podmiot z całego
regionu może dołączyć do programu,
samemu ustalając poziom zniżki oraz
zasady preferencji.

Zniżka po okazaniu
Karty Seniora

Partner Krośnieńskiej Karty Seniora
Centrum Artystyczno – Kulturalne
“Zamek”

Zwiedzanie Zamku, 60%

Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Krośnie Odrzańskim

Kręgielnia, Squash, Sauna,
Kąpielisko w Łochowicach –
od 15% do 40%

JARDO Jarosław Kałek

Centrum fitness - karnet
miesięczny w cenie 99zł

HAPPY KIDS – szkoła języka angielskiego Marta Siuda

Kurs językowy – 10%

SaNET Aneta Gwiazdowska

Dostęp do Internetu – 5%

Agnieszka Lodzińska - krawiectwo

10%

Salon Fryzjerski Małgorzata Kuzimska

10%

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe
Joanna Barańska – Salon Fryzjerski

25% - rabat w każdy poniedziałek

PHU PIXI Paweł Kasowski

Towary i usługi BHP – 8%

W.P.P.H.U. Kwiaciarnia Stefania

5%

Szwedzkie Ogrody

Zakup węgla – zniżka 50 zł,
rośliny – 10%

Fili Mili Food&Cafe

Przy zakupie deseru kawa
lub herbata za 1zł

Manufaktura Piękna

Stylizacja paznokci, pedicure
klasyczny i hybrydowy – 30%
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Andrzejki z MOZILEM

W tym roku Andrzejki w Krośnie Odrzańskim
minęły pod znakiem muzyki. Dwa różne spotkania
z jakże różnymi artystami. To była literacko-muzyczna podróż. Gwiazdą pierwszego wieczoru był
krośnianin, Stanisław Domański. Koncert w krośnieńskim zamku minął pod hasłem „Pamiętasz była
jesień”, czyli fortepianowa improwizacja, podczas
której można było usłyszeć szlagiery muzyczne i filmowe.
Dzień później gościem specjalnym był Czesław
Mozil – muzyk, autor utworów, a także juror jednego
z programów rozrywkowych. Spotkanie z Mozilem
było podzielone na dwie części. W pierwszej z nich
Czesław Mozil, wspólnie z prowadzącym spotkanie
autorskie Przemkiem Corso, porozmawiali o ich

książce pt. „Pocztówki z pandemii”. Wisienką na torcie był koncert Czesława Mozila dzień po wydaniu
nowego albumu #IDEOLOGIAMOZILA.

Krośnianie Z PASJĄ

Trzy wystawy i troje ludzi z niezwykłym hobby.
W Zamku Piastowskim można było zobaczyć wystawę pt. „Krośnianie z pasją” i spotkać się z bohaterami wystawy. To Lucyna Biłgorajska, nauczycielka

i pedagog, mieszkająca od 16 lat w Krośnie, której
pasją jest haft krzyżykowy. Stworzenie jednego dzieła
to wytężona praca nawet przez kilka miesięcy. Ale
dzięki temu, rękodzieła wyglądają niemal jak obraz.
Pasja Amelii Nowak obraca się wokół kamieni i kryształów. Uczennica krośnieńskiego liceum
kolekcjonuje minerały i poznaje ich magiczne właściwości. Okazuje się, że nawet zwykły kamień może
być ciekawy.
Jedyny w tym gronie mężczyzna – Krzysztof Górka
to miłośnik ukulele. Posiada 24 instrumenty, a niektóre stworzył własnoręcznie, choćby z pudełka po
cygarach. I do tego grają! Dodatkowo kolekcjonuje
stare młynki, których ma 237 sztuk.

SPOTKANIA z podróżnikami
Centrum Artystyczno-Kulturalne Zamek we współpracy z Mediateką i stowarzyszeniem Twórcze Horyzonty zorganizowało serię spotkań z różnej maści
podróżnikami, którzy opowiedzieli o swoich wyprawach. Co miesiąc jedno spotkanie z podróżnikiem.
Pierwszym prelegentem, we wrześniu, był Marek
Kramarczyk, który wybrał się w podróż jachtostopem
na Karaiby i dalej, przez Pacyfik.
W październiku o europejskim szlaku św. Jakuba
do Santiago de Compostela opowiedział Łukasz Supergan, który w samotną i pieszą wędrówkę wyruszył
z Warszawy, pokonując ok. 4 tys. km. w 111 dni.
Do wnętrza Gujany Francuskiej w listopadzie zabrał
nas Tomasz Owsiany, opowiadając o zróżnicowanej
ludności tam żyjącej.
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Natomiast w grudniu o Gruzji opowiedziała Stasia
Budzisz.
Spotkania z podróżnikami organizowane są w kilkunastu miastach, nie tylko województwa lubuskiego.
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PEJZAŻE mojego miasta

Pejzaże mojego miasta to pierwsza wystawa fotograficzna grupy słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Seniorzy pod opieką znawcy tematu, Bogdana
Jana Springera w trakcie semestru 2019/2020 pogłębiali swoją wiedzę na temat aparatów fotograficznych
i fotografii.
Wystawa ma swoją historię. Długą, bo sekcja fotograficzna Uniwersytetu Trzeciego Wieku swoje działania
rozpoczęła w roku 2019. Pandemia pokrzyżowała
jednak pierwotne plany związane z ukazaniem się
wystawy. Zdjęcia musiały poczekać na odpowiedni
moment. Udało się po ponad roku, a efekty pracy seniorów z Uniwersytetu Trzeciego Wieku można było
zobaczyć w galerii handlowej HOREX.

Pejzaże mojego miasta to wystawa nie tylko pokazująca efekty pogłębiania tajników fotografii. To przede
wszystkim pokazanie miasta okiem mieszkańca.

Spotkania z „żywą książką”

O tym, że życie każdego człowieka może być idealnym materiałem na książkę – nie trzeba przeko-

nywać. Każda osoba to oddzielna historia, różne
zainteresowania i pasje, a także spojrzenie na świat.
Spotkania z „żywą książką” to pomysł krośnieńskiej
Mediateki. Wystarczy przyjść i porozmawiać, aby
zrozumieć drugiego człowieka. W kameralnej atmosferze można spędzić kilkanaście minut z „ciekawą
osobą” – rozmawiając z nią. Ograniczeniem była
tylko wyobraźnia.
Na pierwszy ogień, można było „wypożyczyć” 15-minutową rozmowę z doświadczonym politykiem,
będącym także społecznikiem i przedsiębiorcą; krośnianinem o hardcorowych pasjach, który przekracza
możliwości swojego ciała, a także ze specjalistką
psychologii klinicznej, psychoterapeutką i terapeutką
uzależnień.

Piotr Baron gwiazdą ZADUSZEK
Lubuskie Zaduszki Jazzowe w tym roku
odbyły się już po raz trzynasty. Gwiazdą
tegorocznej edycji był polski jazzman
i saksofonista, Piotr Baron. Wspólnie
ze swoimi muzycznymi kompanami
stworzył „Piotr Baron Quintet”, dzięki
czemu w Krośnie Odrzańskim można
było usłyszeć niezwykłe jazzowe kompozycje na żywo.
Głównym motywem koncertu były
utwory Zbigniewa Wodeckiego,
od którego śmierci minęły cztery lata.
Tegoroczna odsłona Lubuskich Zaduszek Jazzowych była hołdem dla zmarłego artysty.
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HALINA JANUSZKIEWICZ nowym
sternikiem Uniwersytetu Trzeciego Wieku
Słuchaczka UTW prawie od samego początku jego powstania. Zasiadająca już w Zarządzie stowarzyszenia. Teraz wraca z głową pełną pomysłów i otwartością na potrzeby środowiska seniorów. Halina
Januszkiewicz nową Prezes krośnieńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Czy szykuje się rewolucja?
Pytamy samą Prezes, a rozmawia Kacper Witlicki.
Dlaczego zgodziła się Pani przyjąć funkcję głównego
sternika UTW?
Halina Januszkiewicz: Poczułam duże wsparcie ze strony
koleżanek i kolegów, którzy jednogłośnie zdecydowali się
powierzyć mi tę funkcję. Nie będę sama kierować stowarzyszeniem. Wierzę, że wspólnie podołamy wyzwaniom, które
przed sobą stawiamy. Korzystając z okazji chcę też podziękować ustępującemu Zarządowi, przede wszystkim mojemu
poprzednikowi Wojciechowi Brodzińskiemu oraz Paniom
Danucie Słomińskiej i Halinie Wojciechowskiej, którzy
w tym trudnym pandemicznym czasie robili co w ich mocy,
by uniwersytet przetrwał.
Pozostając przy nazewnictwie – w jakim kierunku „popłynie statek” o nazwie UTW Krosno Odrzańskie?
Po wielu miesiącach odosobnienia, szczególnie seniorzy
spragnieni są kontaktów towarzyskich i obecności drugiego
człowieka. Chcę, aby uniwersytet był miejscem, w którym
każdy ze słuchaczy będzie się czuł jak u siebie w domu.
Aby był miejscem nie tylko zdobywania wiedzy i rozwijania
pasji, ale również spotkań.
Przed nami uporządkowanie kwestii formalnych związanych z siedzibą naszej organizacji, trzeba odświeżyć
wnętrza, aby stały się bardziej przyjazne, otworzyć na
współpracę z innymi organizacjami działającymi na rzecz
środowiska osób starszych. Cieszą mnie słowa wsparcia od
Pana Burmistrza i Pana Starosty, którzy zawsze okazywali
nam swoją przychylność.
A jak zamierzacie zdobywać pieniądze na funkcjonowanie?
Chcemy skutecznie sięgać po środki dla organizacji pozarządowych, zarówno w konkursach gminnych, jak
i powiatowych, by sukcesywnie poszerzać ofertę naszego
uniwersytetu. Będziemy też korzystać z doświadczeń z innych miast i podpatrywać sprawdzone rozwiązania. Otwieramy się na nowych członków i zapraszamy serdecznie
do wstępowania w nasze szeregi. Zachęcamy również do
kontaktu i współpracy osoby z młodszego pokolenia, nasze
córki, synów, którzy chcieliby się podzielić z nami swoimi
umiejętnościami i poświęcić nam odrobinę swojego czasu.
Potrzebujemy Waszego wsparcia.
Kiedy ruszycie „z kopyta”?
Jako zarząd, daliśmy sobie czas do końca pierwszego semestru na uporządkowanie spraw organizacyjnych, kwestii
członkostwa i wypracowanie koncepcji funkcjonowania na
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Halina Januszkiewicz
współtworzy UTW
praktycznie od początku powstania stowarzyszenia.

przyszłość. Zależy nam na utrzymaniu działających sekcji,
takich jak np. malarska, której członkowie mają już przepiękny dorobek artystyczny oraz reaktywowaniu tych, które
cieszyły się dużym zainteresowaniem słuchaczy w przeszłości. O ile pandemia nie pokrzyżuje nam planów, po nowym
roku zamierzamy zrobić takie symboliczne „nowe otwarcie”,
by przedstawić członkom plan działania na najbliższe kilka
miesięcy. Wcześniej wspólnie wypracujemy ofertę edukacyjną. Pewne zmiany w funkcjonowaniu uniwersytetu muszą
zajść. Intencją nowego zarządu jest to, aby aktywnie włączyć
słuchaczy w proces kształtowania stowarzyszenia. Chcemy,
aby wróciły do nas osoby, które z różnych względów przerwały swoją przygodę z UTW, ale też czekamy na nowych
członków, którzy niewątpliwie wprowadzą nową energię,
z której wspólnie będziemy czerpać.
Kto wszedł w skład zarządu krośnieńskiego UTW?
Wiceprezesem została Pani Genowefa Leśkiewicz, Skarbnikiem Alicja Nawojska, a Sekretarzem Helena Więcek.
Całość uzupełniają Panowie Mirosław Mysłek i Zbigniew
Szaj, członkowie zarządu. Każda z tych osób jest związana
z uniwersytetem już od jakiegoś czasu, także patrzy w przyszłość przez pryzmat doświadczeń zdobytych z perspektywy
słuchaczy.
Dziękuję za rozmowę
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Piłkarska Tęcza ma nowego prezesa.
Będą zmiany. Cel - IV liga

Tęcza Homanit Krosno Odrzańskie w klasie okręgowej to nie jest szczyt marzeń, ani piłkarzy, ani kibiców. Po spadku z IV ligi apetyty wzrosły, szczególnie po wynikach w okręgówce. Teraz Multicolores
zajmują drugie miejsce i przed rundą wiosenną szykują się wzmocnienia. Jednak to nie koniec zmian. To
ma być nowa odsłona działalności klubu…
Tomasz Walczak,
Prezes MKS Tęczy Homanit
Krosno Odrzańskie

Na początku listopada Tomasz Walczak został nowym Prezesem
MKS Tęczy Homanit Krosno Odrzańskie. Zastąpił na tym stanowisku swojego zmarłego ojca Grzegorza Walczaka. Filozofia prowadzenia drużyny pozostaje niezmienna - ważne jest szkolenie lokalnej
młodzieży. Z nowym Prezesem rozmawia Kacper Witlicki.
Jak to się stało, że miesiąc temu, po śmierci taty, ówczesnego Prezesa klubu, zastąpił go Pan na tym stanowisku?
Tomasz Walczak: W tych nieszczęśliwych okolicznościach
dla mnie, po śmierci taty, zadzwonił do mnie Przewodniczący Podokręgu, Pan Orzeszko i zapytał o to, czy nie
zechciałbym przejąć sterów krośnieńskiego klubu. Dla
mnie jest to bardzo emocjonalna sytuacja i wiem ile czasu,
serca i poświęcenia tata oddał klubowi. Nie wahałem się
zbyt długo. Mam doświadczenie sportowe jako działacz
i przy dużym wsparciu całego zarządu, po wspólnych ustaleniach, rozmowach i akceptacji środowiska piłkarskiego
przyjąłem propozycję od Honorowego Prezesa.
Wchodzi Pan na miejsce swojego zmarłego taty, który
wspólnie z klubem odnosił spore sukcesy. Chyba nie
będzie łatwo dorównać poprzednikowi?
Poprzeczka jest zawieszona bardzo wysoko, ale ja na pewno nie będę chciał jej przeskakiwać, nie chcę rywalizować,

tylko kontynuować. Tata przejął stery w Krośnie, kiedy
sytuacja klubu nie była wesoła i wiem, że sporo swoich
prywatnych funduszy też zainwestował w klub, ratując
krośnieńską piłkę. Będę kontynuował to, co zapoczątkował. Mówię tutaj o szkoleniu młodzieży, bo mieliśmy sukcesy na szczeblu centralnym, jeśli chodzi o juniora. Później
doskonale pamiętamy sezon po awansie do IV ligi Tęczy
swoimi wychowankami, więc nic w tym kierunku nie będziemy zmieniali. Dalej będziemy propagowali funkcjonowanie pierwszej drużyny opartej o piłkarzy mieszkających
tu, w powiecie i przede wszystkim wychowanków.
Czyli filozofia prowadzenia klubu na lokalnych chłopakach się nie zmienia?
Mocno chciałbym położyć nacisk na szkolenie młodzieży.
Podobnie było w czasach, kiedy pełniłem rolę kierownika
w żużlowym Falubazie. Zawsze młodzież była dla mnie
najważniejsza i uważam, że jest to fundament funkcjonowania pierwszej drużyny. Ci chłopcy mogą później
płynnie przechodzić do pierwszej drużyny i to świetnie
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działa. To się sprawdza i myślę, że w tym kierunku nic
nie będziemy zmieniali. Może troszkę unowocześnimy,
może troszkę mam inny pokoleniowo pogląd na funkcjonowanie wszystkich imprez, które mogą się odbywać
dookoła klubu. Myślę tu o organizacji różnego rodzaju
wydarzeń, majówki, itp. Mamy pewien plan. Zaczęliśmy
pewne działania – chociażby mikołajki, które ze względu
na pandemię musiały być mocno ograniczone wyłącznie
do naszych grup.
W sporcie drużynowym trudno jest coś osiągnąć w pojedynkę. Istotna jest również współpraca z lokalnym środowiskiem, przedsiębiorcami czy władzami lokalnymi.
Chciałbym zaangażować i zmobilizować środowisko
przedsiębiorców z Krosna Odrzańskiego do wspólnego
tworzenia klubu. Nie tylko chcemy wyciągać od przedsiębiorców pieniądze, ale chcemy też im pomagać i promować. Chcemy pokazać, że przez piłkę nożną, która łączy
ludzi jesteśmy w stanie też dać coś od siebie i w tym
kierunku przede wszystkim będziemy szli.
Trudno jest osiągać sukcesy bez współpracy i przychylności władz miasta. Z tego miejsca chciałbym podziękować
panu burmistrzowi, bo już czuję ogromne wsparcie ze
strony Marka Cebuli. Naprawdę jestem spokojny o funkcjonowanie, bo wsparcie jest bardzo potrzebne. Zarówno
finansowe, jak i merytoryczne, które pozwoli nam na
kontakty z lokalnymi przedsiębiorcami i zbudowanie odpowiedniej relacji. W tych działaniach wspiera mnie cały
zarząd. Szczególnie chciałbym podziękować Grzegorzowi
Jurojciowi, który mocno się angażuje. Szymon Mazur,
Kuba Szcześniak - to są ludzie, którzy od kilku lat tutaj
funkcjonują, wspierali także mojego tatę.
Moim marzeniem jest, by pojawiało się jeszcze więcej
ludzi na trybunach. Wspólnie będziemy pracowali, by pojawiały się dodatkowe rozrywki dla kibiców, żeby nie było
to tylko 90 minut spotkania, ale żeby ludzie mogli sobie
przyjść przed meczem, skorzystać z atrakcji, które się pojawią mam nadzieję, że już od najbliższej rundy wiosennej.

piłkarskiego zespołu z klasy okręgowej. Czy są jakieś
podobieństwa i różnice w funkcjonowaniu tych klubów?
Struktura organizacyjna jest podobna, bo funkcjonuje
zarząd, jest sztab szkoleniowy, jest sztab techniczny, są trenerzy. Podobnym trybem działa też opieka nad zawodnikami – myślę tutaj o leczeniu czy kontuzjach. Jest to inny
wymiar sportu. Żużel, w którym ja funkcjonowałem, to
był sport zawodowy, bezwzględny, czasami brutalny, który
nie wybaczał błędów. Tutaj funkcjonuje to na poziomie
powiatu, ale wcale nie oznacza, że z sukcesów Tęczy mniej
się cieszę, więc podobieństwo jest takie, że radość dla mnie
jest ogromna, satysfakcja niesamowita. Cele i założenia muszą być. Cel jest znany – chcemy awansować do
czwartej ligi. Mamy realne szanse, by go osiągnąć. Funkcjonuję tutaj jak w klubie zawodowym. Głównym celem
jest rozwój dzieci, młodzieży – każdej z grup. Żeby każdy
z chłopców mógł się rozwijać, a może i dziewcząt,
bo o tym też myślę – o grupie dziewczęcej. Finalnym
efektem ma być występ w pierwszej drużynie, a później
świat jest otwarty i może się kiedyś urodzi w Krośnie nasz
Lewandowski, z którego będziemy dumni. Warto w piłkę inwestować.
Zakończyła się runda jesienna. Tęcza na drugim miejscu. Co na wiosnę? Szykują się jakieś wzmocnienia?
Powiem jak klasyk – wiem, ale nie powiem. A tak poważnie, to wszystkie sprawy wzmocnień, które dostałem na
liście życzeń trenera Karola Widerowskiego zostały już
dograne. Nie zajęło to dużo czasu. Ci zawodnicy
to spore wzmocnienia i myślę, że to dobrze rokuje. Myślę,
że będziemy dysponowali sporą siłą rażenia i daje to realne
szanse, by myśleć o awansie.
Dziękuję za rozmowę

Czy w sformułowaniu, że Tęcza to jedna wielka rodzina
jest sporo prawdy?
Ja funkcjonuję od niedawna jako prezes, ale z pewnym
niedowierzaniem podchodziłem do tego tematu, kiedy
tata intensywnie tutaj pracował. Dzisiaj wiem, ze miał
ku temu powody, bo przez te kilka tygodni dało się poznać, że piłkarze to naprawdę wielka, fajna rodzina. Każde
spotkanie to jest wydarzenie. Każdy mecz, każdy wyjazd
to jest ważne przedsięwzięcie. Widziałem też podczas
ostatnich mikołajek jak rodzice są zaangażowani i chciałem podziękować im za pomoc w organizacji. W przyszłym roku obchodzimy 75-lecie sekcji piłkarskiej. To
wydarzenie będzie mocno przez nas celebrowane
i na pewno będą zapraszani mieszkańcy i tak jak powiedziałem wcześniej – Tęcza to jedna, wielka, krośnieńska
drużyna.
Był Pan kierownikiem żużlowego Falubazu w najwyższej klasie rozgrywkowej. Teraz jest Pan prezesem
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Tomasz Walczak przejmuje klub po swoim tacie.
Zapowiada ewolucję, a nie rewolucję
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MKS TĘCZA HOMANIT Krosno Odrzańskie
Przełom jesieni i zimy to koniec zmagań
na trawiastych boiskach piłkarskich. Sportowa
wizytówka Krosna, czyli MKS Tęcza Homanit
Krosno Odrzańskie zakończyła już zmagania
w rundzie jesiennej sezonu 2021/2022 na szczeblu okręgowym. Za piłkarzami Multicolores
15 spotkań rundy jesiennej. Jak poradzili sobie
w tym trudnym czasie, kiedy musieli mierzyć się
nie tylko z przeciwnikami na boisku, ale także
ze stratą prezesa klubu Grzegorza Walczaka?
Zespół z Krosna Odrzańskiego spędzi zimę
na drugiej pozycji, ze stratą 8 punktów do lidera
Odry Bytom Odrzański. 10 zwycięstw, 2 remisy
i 3 porażki – to jesienny dorobek piłkarzy Tęczy,
którzy zdobyli 32 punkty i o jeden wyprzedzają
goniący ich zespół z Jaromirowic. 38 goli strzelonych, 22 stracone, a jak podkreśla trener zespołu
Karol Widerowski – to była dobra jesień, a wiosna może być jeszcze lepsza.
Po spadku z czwartej ligi w klubie doszło
do wielu zmian i nie było wiele czasu do budo-

wania zespołu, który tak naprawdę poznawał się
dopiero w trakcie rundy. Cieszy także stawianie
na młodzież, bo w zespole zadebiutowało kilku
młodych lokalnych nastolatków.
Rozgrywki piłkarskie na trawiastych boiskach
wrócą dopiero w marcu. Poza klasą okręgową
Tęcza cały czas pozostaje w rozgrywkach Pucharu Polski, w których na wiosnę zmierzy się
z GKP Pszczew.

FUTSAL

11 listopada w Krośnie Odrzańskim rozegrano finał Pucharu Polski w futsalu mężczyzn,
w którym zmierzyły się zespoły OSiR Krosno

Odrzańskie oraz Jedność Podmokle. Po emocjonującym spotkaniu, pełnym bardzo dobrych
akcji z obu stron, lepsi okazali się gospodarze.
Zespół z Krosna Odrzańskiego pokonał drużynę Jedność Podmokle 4:1. Zdobycie Pucharu
Polski na szczeblu województwa lubuskiego było
przepustką do dalszej gry w Pucharze Polski
w futsalu, już na szczeblu centralnym. To właśnie
zespół OSiR Krosno Odrzańskie, a także EKO-POL AZS UZ Zielona Góra i Mundial Żary
będą reprezentować woj. lubuskie na szczeblu
centralnym Pucharu Polski.

SQUASH
Już od dziesięciu lat w Krośnie Odrzańskim
funkcjonuje kort do gry w squasha. 10-lecie to
idealna okazja na organizację okolicznościowego turnieju. 5 grudnia 2021 r. w Centrum
Rekreacyjnym przy ul. Pocztowej 27, odbył się
Turniej Squasha o Puchar Burmistrza Krosna Odrzańskiego Marka Cebuli. Do udziału
zgłosiło się ośmiu pasjonatów squasha, jednak
ostatecznie udział wzięło siedmiu śmiałków.
Ostateczna klasyfikacja generalna wygląda następująco: I miejsce: Michał Przytuła; II miejsce:
Maciej Turowski; III miejsce: Robert Narkun;

IV miejsce: Arkadiusz Kozłowski; V miejsce:
Grzegorz Garczyński; VI miejsce: Krzysztof
Ptasiński; VII miejsce: Michał Trawiński.
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KLUB SPORTOWY Jaguar
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Ponad setka zawodników i zawodniczek, czternaście klubów, wielu kibiców i 23 medale dla klubu
sportowego jaguar. Takie są liczby rywalizacji
w Pucharze Polski Japan Karate Association,
które 9 października odbyły się w hali sporto-

wo-widowiskowej Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Krośnie Odrzańskim. W całej imprezie udział
wzięło 140 zawodników i zawodniczek z 14 klubów. W zmaganiach rywalizował także zagraniczny klub, który dotarł do nas prosto z Niemiec.
Reprezentanci Klubu Sportowego Jaguar zaprezentowali bardzo dobry poziom sportowy
i zdobyli łącznie 23 medale, pomimo osłabienia
spowodowanego kwarantanną kilku liczących
się na arenie ogólnopolskiej zawodników. Koledzy z Klubu stanęli jednak na wysokości zadania
i obronili dla „Jaguara” drugie miejsce w klasyfikacji medalowej.

BIEGI długodystansowe
Wysokie pozycje zajęli lokalni biegacze w klasyfikacji generalnej cyklu Ultra Cup Poland. Szóste
miejsce wśród mężczyzn zajął Łukasz Kamerduła,
który w ramach rywalizacji ukończył bieg K-B-L
Dolnośląski Festiwal Biegów Górskich na dystansie 110 km; bieg Ultra Chojnik Chojnik Karkonoski Festiwal biegowy na dystansie 102 km; bieg
Łemkowyna Ultra Trail na dystasnie 150 km.
Czwarte miejsce wśród kobiet zajęła natomiast
Małgorzata Miechowicz, która ukończyła bieg
Ultra Trail Dolnośląski Festiwal Biegów Górskich
na dystansie 68 km; bieg Ultra Chojnik Karkonoski Festiwal biegowy na dystansie 102 km; bieg
Łemkowyna Ultra Trail na dystansie 100 km.

W ramach Ultra Cup Poland zostało rozegranych 5 biegów na dystansach ultramaratońskich.
Aby w ogóle można było zostać sklasyfikowanym
w rankingu trzeba było ukończyć minimum
3 zaliczane do cyklu biegi.

MIKOŁAJ też gra w szachy

Mikołajkowy Turniej Szachowy dla dzieci i młodzieży w gminie Krosno Odrzańskie ma już kilkuletnią tradycję. W szkołach, na terenie gminy,
już w przeszłości wprowadzono program pod
nazwą „Edukacja przez szachy w szkole”, dzięki
czemu wiele osób mogło poznać tajniki tej gry
w szkolnej sali. To był pierwszy krok do rozwija-

nia szachowej pasji wśród młodzieży i sposób
na oderwanie ich od ekranów komputerów.
Szachy w szkole to nie wszystko. W Krośnie
Odrzańskim spróbować swoich sił w tej grze
umysłowej może każdy. Gdzie? W siedzibie Krośnieńskiego Stowarzyszenia Gier Umysłowych
„Tęcza”. To właśnie oni od kilku lat organizują
regularnie różnego rodzaju turnieje szachowe – jednym z nich jest właśnie wspomniany
Mikołajkowy Turniej Szachowy. W tym roku
rozgrywki odbyły się nie w Krośnie Odrzańskim,
a w świetlicy wiejskiej w Starym Raduszcu.
W świątecznej rywalizacji udział wzięło 19 młodych mieszkańców gminy Krosno Odrzańskie,
dla których szachy to sposób na spędzenie
wolnego czasu. Turniej wygrał Daniel Michalski,
druga była Julia Kudlak, a trzeci Mikołaj Paszke.
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Z bardzo dobrej strony zaprezentowali się
chłopcy ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Krośnie
Odrzańskim. Prowadzeni przez trenera Macieja
Uderjana młodzi siatkarze wystąpili w turnieju
finałowym lubuskich igrzysk młodzieży szkolnej

w siatkówce chłopców zajmując wysokie drugie miejsce.
W turnieju finałowym udział wzięły cztery zespoły. Poza krośnieńską „trójką”, były to Szkoła
Podstawowa nr 17 w Gorzowie Wielkopolskim,
Szkoła Podstawowa nr 8 w Nowej Soli i Szkoła
Podstawowa nr 1 w Międzyrzeczu. Siatkarze
z Krosna Odrzańskiego odnieśli dwa zwycięstwa
– 2:1 z zespołem z Gorzowa i 2:0 z drużyną
z Nowej Soli. Wyraźnie lepszym zespołem od
krośnian była natomiast ekipa z Międzyrzecza
i to właśnie oni wygrali w całych rozgrywkach.
SP3 Krosno zajęło drugie miejsce, a za nimi
uplasował się zespół z Gorzowa. Czwarta pozycja przypadła ekipie z Nowej Soli.

MEBLOSTYL Liga Halowa
Koniec piłkarskich zmagań na boiskach trawiastych oznacza nic innego jak start rywalizacji
halowej. Po 635 dniach przerwy, czyli po 1 roku,
8 miesiącach i 25 dniach wróciły legendarne
już krośnieńskie rozgrywki futsalowe Meblostyl Liga Halowa. To dziewiętnasta odsłona
tych zmagań na sportowej arenie w Krośnie
Odrzańskim. W tym sezonie do rywalizacji
zgłosiło się siedem zespołów, wśród których
znaleźli się między innymi: Hurtownia King,
czyli mistrz dwóch poprzednich edycji, mający
szanse na trzeci tytuł z rzędu; wicemistrzowie
osiemnastej edycji czyli drużyna Mikubi, która
spróbuje przełamać mistrzowską serię Hurtowni.
Do tego MKS Tęcza Junior, czyli młodzi piłkarze Tęczy; Lucky Polkan – drużyna stworzona
z dwóch ekip Lucky Team i Polkan Software.
Siódemkę uczestników Meblostyl Ligi Halowej

sezonu 2021/2022 dopełniają Nova Therm, HB
Bruk Budachów i Krosbud. Zmagania na żywo
można śledzić zarówno w hali sportowo-widowiskowej, jak i w Internecie w środy od godziny
17.30. Zmagania potrwają do końca lutego, a w
planach, poza regularną ligą odbędzie się również Puchar Ligi.

KROŚNIEŃSKA ZaDycha
48 osób pokonało jesienną trasę cyklu Krośnieńska ZaDycha. Była to trzecia odsłona
w tym roku. Zaplanowaną i opublikowaną
wcześniej trasę można było pokonać w ostatni tydzień października, w dniach 25 – 31.10.
Okazuje się, że 48 uczestników jest jak dotąd
największą liczbą osób, które pokonały dany odcinek. Wiosenną trasę zaliczyły 44 osoby, a letnią odsłonę 45 osób. Czwarty, ostatni, zimowy
etap Krośnieńskiej ZaDychy odbył się w dniach
12 – 19 grudnia 2021.
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SIATKÓWKA
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38 par obchodziło jubileusze pożycia małżeńskiego.
„Rekordziści” przeżyli ze sobą 65 lat. Uroczystość odbyła
się w połowie października w Urzędzie Miasta.

Zespół Szkół w Wężyskach ma już 25 lat. Z tej okazji
w placówce odbył się uroczysty apel połączony z pasowaniem
na ucznia.

11 listopada obchodziliśmy Święto Niepodległości.
Uroczystości patriotyczne odbyły się jak zawsze z asystą
wojska i pocztów sztandarowych.

Amerykańscy żołnierze stacjonują w 5. Kresowym
Batalionie Saperów. Ich dowódca Christopher Smith
wyraził chęć zaangażowania się w inicjatywy lokalne.

W Centrum Aktywności Lokalnej „Na Poddaszu”
zorganizowano obchody Tygodnia Seniora. Był bogaty
w atrakcje program i mnóstwo pozytywnych wrażeń.

Dźwięki Festiwalu Jadwigensis po raz kolejny rozbrzmiały
w Krośnie Odrzańskim. W tym roku jeden z koncertów
poświęcony był osobie Stanisława Lema.

Z popołudniowych akcji szczepień w Urzędzie Miasta
skorzystało do tej pory 251 mieszkańców. Kolejna możliwość
11 stycznia, od 16.00 do 18.00.

Krosno Odrzańskie gotowe na Boże Narodzenie. Ozdoby
świąteczne jak co roku tworzą wyjątkowy klimat o tej
porze roku.

