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Szanowni 
Państwo,

świątecznie, noworocznie, pełni nadziei witamy się z Państwem składając najserdeczniej-
sze życzenia. Jesteśmy przekonani, że spełnią się nasze wszystkie, najskrytsze marzenia,  
że usiądziemy do wigilijnego stołu z radością, odczuwając moc narodzin Jezusa Chrystusa. 

Niezwykłość grudniowych wieczorów, wyjątkowy charakter Świąt Bożego Narodzenia nie 

wynikają z obfitości potraw lub liczby prezentów pod choinką – świąteczny rytm wybija każde 
uderzenie wzruszonego serca, a bożonarodzeniowy nastrój tworzy nasz uśmiech i wyciągnięta 
dłoń w geście pokoju. 

Życzymy Państwu wszystkiego najlepszego, tradycyjnie – zdrowia, szczęścia, pomyślności… 
życzymy osiągnięcia celów w kolejnym, 2023 roku. Niech nadchodzący Nowy 2023 Rok będzie 
po prostu lepszy.

Burmistrz Krosna Odrzańskiego

Marek Cebula

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Rogowski
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Szanowni Państwo,
koniec roku, czas podsumowań, przemyśleń, wytyczania 
nowych celów. Wydawać by się mogło, że to grudzień jakich 
wiele za nami i przed nami. Spektrum oceny jest jednak 
szersze. Przede wszystkim za sprawą finansów. Co prawda 
dżentelmeni o pieniądzach nie rozmawiają, jednak w tym 
numerze MOSTu robimy wyjątek. Budżet, kryzys, inflacja, 
oszczędności… Te słowa nie schodzą z ust Polaków od kilku 
miesięcy. Trudna sytuacja pojawiła się nie tylko w gospo-
darstwach domowych, ale także w budżetach samorządów. 
Przecież to nic innego jak „duża rodzina”. Trzeba gminę 
posprzątać, trzeba zadbać o to, żeby działały przedszkola 
i szkoły, konieczne są remonty dróg. I tak można byłoby 
wymieniać długo. Analogie do gospodarstwa domowego 
nasuwają się same – też musimy kupić odkurzacz lub przy-
najmniej miotłę, musimy kupić tornister, na podłodze też 
musimy położyć panele. A na to potrzebne są pieniądze, 
które tracą na wartości. 
Inflacja dotknęła w tej samej mierze samorządy. Pieniądze 
zaplanowane kilka miesięcy temu np. na budowę ulicy, 
teraz wystarczą na połowę zadania. Takim znamiennym 
przykładem jest też Zamek Piastowski. Również Informa-
tor MOST ze względu na oszczędności, wydany ostatnio 
w sierpniu, po nowym roku wraca do formy kwartalnika. 

Żeby jednak rzeczywistość nie 
jawiła się tylko w czarnych 
barwach, piszemy również 
o inicjatywach, które pozwalają 
stwierdzić, że #Krosnowbudo-
wie jest cały czas. Dzięki pie-
niądzom unijnym gminy mogą 
się rozwijać. Jeszcze mogą, po-
nieważ zagrożone fundusze UE 
w obecnej już perspektywie dają 
powody do obaw. 
Jednak… Nawet jeżeli stół wigi-
lijny będzie skromniejszy, nawet jeżeli pod choinką prezen-
tów będzie mniej… są rzeczy niemożliwe do wycenienia, są 
chwile bezcenne i o nie możemy zadbać bez grosza w kie-
szeni. To szczery uśmiech, to serdeczne uściśnięcie dłoni, 
to także przytulenie i kilka słów miłości, która rozświetla 
nawet pochmurny dzień. 
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzę Państwu chwil, 
które będą dawały radość z dawania i otrzymywania darów 
bliskich sercu. Wszystkiego najlepszego!
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Samorządy „pod kreską”. 
Budżet Gminy Krosno Odrzańskie 

deficytowy

Wydatki na poziomie 102 milionów złotych, natomiast dochody mają wynieść 94 miliony. Budżet 
2023 roku dla Krosna Odrzańskiego jest jednym z najtrudniejszych w ostatnich latach. Liczby 
wyraźnie pokazują w jak trudnej sytuacji znalazł się krośnieński samorząd. Co to oznacza dla 
mieszkańca? Analizujemy w tym artykule. 

Różnica między dochodami 
a wydatkami jest wyraźna. 
Porównanie nasuwa się 
samo – to tak, jak byśmy 
w gospodarstwie domowym 
wiedzieli, że zarobimy 5 
tysięcy złotych, ale musimy 
wydać na „życie” 6 tysięcy. 
Przyszłoroczny budżet Gminy 
Krosno Odrzańskie, to budżet 
przeżycia - mówi Ilona Ogiba, 
Skarbnik Gminy. Co się 
składa na tak trudną sytuację? 
Przede wszystkim zmiany 
przepisów prawa niekorzystne 
dla samorządów.

Rewolucje podatkowe „zabijają” samorządy
Wpływy z podatku PIT (część płaconego przez mieszkańców 
podatku trafia do kasy gminnej) zmalały. Dochody z tytułu 
podatku od osób fizycznych stanowią jeden z głównych 
wpływów. Tyle, że te prognozowane na 2023 rok są 
z poziomu 2017 roku. Ma na to wpływ obniżenie 
stawki podatku z 18% do 17%, a następnie z 17% do 
12% w pierwszym progu podatkowym, podwyższenie 
kosztów uzyskania przychodów, zwolnienie z podatku 
dochodowego osób do 26 roku życia. Obrazuje to 
doskonale wykres nr 1. 
Skarbnik Gminy, Ilona Ogiba szacuje, że wpływy 
z tego źródła, gdyby nie było zmian w przepisach, 

mogłyby być w 2023 r. na poziomie ok. 22 mln zł, tj. ponad  
7 mln więcej niż Gmina otrzyma obecnie. 
Kolejnym elementem, który tak jak polskie rodziny, tak 
i samorządy stawia w krytycznej sytuacji finansowej są 

#Obniżenie potencjału dochodowego Gminy Krosno 
Odrzańskie, będące następstwem wprowadzonych 

i zamierzonych przez rząd zmian w systemie 
podatkowym, zagraża utrzymaniu dotychczasowego 

poziomu usług publicznych realizowanych przez Gminę 
oraz realizacji programu inwestycyjnego.

(Projekt uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2023 rok)
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rosnące raty kredytów. Same tylko odsetki wzrosły o kilkaset 
procent. Spoglądając na wykres kosztów obsługi długu Krosna 
Odrzańskiego widać ogromny wzrost na przestrzeni ostatnich 
pięciu lat. W 2023 roku będzie pięć razy większy niż jeszcze 
w 2021. 

W tej wydatkowej układance ważna jest też oświata. Subwencja, 
jaką rząd przekazuje na funkcjonowanie oświaty, pokrywa 
niewiele ponad 40% wydatków na szkoły i przedszkola. Między 
2018 rokiem, a 2022 Gmina zwiększyła finansowanie placówek 
z 21,9 miliona do prawie 33 milionów (wzrost o 11 milionów 
złotych). W tym samym czasie subwencja wynosząca w 2018 
roku 11 milionów wzrosła tylko o 2,5 mln zł. To powoduje,  
że na krośnieńską oświatę trzeba zarezerwować już 1/3 całego 
budżetu Gminy.

 

Rok 2018 2019 2020 2021 plan 2022
subwencja oświatowa 11 107 329,00 11 837 331,00 12 047 290,00 12 258 308,00 13 555 816,00
% 106,57% 101,77% 101,75% 110,58%

%2022/2018 122,04%

Rok 2018 2019 2020 2021 plan 2022
wydatki 801+854 21 887 021,03 25 284 533,58 23 574 206,57 26 681 534,76 32 918 179,37
% 115,52% 93,24% 113,18% 123,37%

%2022/2018 150,40%

78,69%

24982016,8

Rok 2018 2019 2020 2021 plan 2022
subwencja oświatowa 11 107 329,00 11 837 331,00 12 047 290,00 12 258 308,00 13 555 816,00
wydatki 21 887 021,03 25 284 533,58 23 574 206,57 26 681 534,76 32 918 179,37

0,00

5 000 000,00

10 000 000,00

15 000 000,00

20 000 000,00

25 000 000,00

30 000 000,00

35 000 000,00

2018 2019 2020 2021 plan 2022

subwencja oświatowa wydatki

Konsekwencje malejących dochodów i rosnących kosztów
Przy takich parametrach możliwości wydatkowe Gminy 
w najbliższych latach będą istotnie ograniczone – podkreśla 
Skarbnik Ilona Ogiba. Każdą złotówkę musimy oglądać kilka 
razy, zanim ją wydamy – wtóruje Burmistrz Marek Cebula. 
Tym bardziej, że włodarz chce zachować proinwestycyjny 
charakter budżetu. „Jakim cudem?” – nasuwa się pytanie po 
analizie sytuacji. Tutaj kluczem do sukcesu jest skuteczne 

pozyskiwanie środków zewnętrznych. Krosno Odrzańskie jest 
jednym z liderów „ściągania” takich funduszy.
Inwestycje - #Krosnowbudowie
Prawie 21% budżetu na wydatki inwestycyjne to co 
prawda pięć punktów procentowych mniej niż rok temu, 

ale w takim kryzysie to wynik 
godny pozazdroszczenia. Jednym 
z najbardziej kosztownych zadań, jest 
kontynuacja termomodernizacji szkoły 
w Wężyskach. Poprawę bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego w dolnej części 
miasta zapewni budowa zbiornika 
przeciwpożarowego (to koszt 1 mln 
700 tys. zł). Za to w Osiecznicy będzie 
budowana remiza strażacka dla OSP.
Gmina Krosno Odrzańskie 
zaplanowała także pieniądze  
na współfinansowanie z Powiatem 
drogi do Bielowa. W przyszłym roku 
mają powstać dokumentacje na 
remonty ulic 1 Maja, Parkowej i Polnej. 

Ogromnym zadaniem drogowym będzie przebudowa trasy 
między ul. Kościuszki a Łochowicami, wraz z budową ścieżki 
rowerowej. 
W części inwestycyjnej jest też kontynuacja remontu 
krośnieńskiego zabytku jakim jest kościół św. Jadwigi 
Śląskiej (wraz z wieżą, która zostanie udostępniona 
turystom oraz zakupem multimediów do Zamku).  
600 tys. złotych to wydatek na remont dachu w SP1. 
Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne 
pochłonie 630 tys. zł (całość kosztów wraz z opłatą za prąd 
to 1 mln 950 tys. zł). 

Kolejny rok to także ogromne zmiany 
przy ulicy Poznańskiej. Ale nie tylko. 
Planowana jest rewitalizacja przestrzeni 
miejskiej na osiedlu przy ulicach 
Łukasiewicza i Kopernika w Krośnie 
Odrzańskim. 

Pieniądze dla sołectw
Fundusz sołecki nie jest obowiązkowy 
i nie musi zostać przyznany. Decyzja 
o utworzeniu takiej puli pieniędzy 
pozostaje w gestii Rady Miejskiej. 
W Gminie Krosno Odrzańskie, tak 
jak i w poprzednich latach, fundusz 
sołecki będzie. W planie na przyszły 
rok zaplanowano ponad pół miliona zł. 
Są to środki finansowe wyodrębnione 
w budżecie gminy, które są 
zagwarantowane dla sołectw na 

wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia 
mieszkańców wsi. To zebranie wiejskie – czyli mieszkańcy 
danego sołectwa, podejmują decyzje na co mają zostać 
wykorzystane środki finansowe. 

Trzeba „przeżyć”
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Po wielu problemach 
węgiel dotarł

Zaczęło się od problemów „w Warszawie”. Najpierw przedstawiciele 
rządu ogłosili, że urzędnicy będą sprzedawać węgiel. Potem 

musieliśmy czekać tygodnie na wejście w życie ustawy o preferencyjnej 
sprzedaży, potem mijał czas, a mieszkańcy musieli wypełniać formularze. 
W międzyczasie cena węgla na wolnym rynku zaczęła spadać. Tak to 
w skrócie wyglądało, czyli sporo zamieszania, nerwów i niepewności – 
co do czasu dowozu i jakości węgla. 
Po tych zawirowaniach do Krosna Odrzańskiego dotarły pierwsze 
ciężarówki z węglem. Na razie jest to 100 ton, kolejna dostawa 300 ton 
została zamówiona. Na dzień oddania czasopisma do druku sprzedano 
89 ton sześćdziesięciu czterem osobom. 
Zgodnie z podpisanymi umowami dystrybucją węgla zajmują się cztery 
składy węgla – są to Gminna Spółdzielnia i PSB Mrówka w Krośnie 
Odrzańśkim, Bruk-Polbruk w Marcinowicach oraz Szwedzkie Ogrody 
w Łochowicach. Sprzedaż węgla odbywa się bardzo sprawnie – osoby, które 
wypełniły formularze są teraz powiadamiane telefonicznie o możliwości 
kupienia węgla. Ci mieszkańcy, którzy potwierdzą chęć zakupu, opłacają 
rachunek w kasie miejskiej i udają się do wskazanego składu.
W przypadku pytań można dzwonić pod nr telefonu 68 410 97 64
I co ważne – także z tego numeru telefonu jest kontakt z mieszkańcami 
dlatego informujemy tych, którzy mieli telefon z tego numeru – to 
urzędnik dzwoni w sprawie węgla.

Prawie 100 kilometrów muszą jechać krośnieńskie ciężarówki, by 
przywieźć węgiel po preferencyjnej cenie. Gmina Krosno Odrzańskie 
została przydzielona do zbiorczego składu węgla spółki Węglokoks pod 
Witnicą, na północy województwa. Pierwsza transza do krośnieńskich 
składów już dotarła.

Dodatek elektryczny
Gospodarstwa domowe wykorzystujące do ogrzewania energię 
elektryczną mogą już składać wnioski o dodatek elektryczny.
Wysokość dodatku elektrycznego została zróżnicowana 
w zależności od rocznego zużycia energii elektrycznej 
uprawnionego gospodarstwa domowego (do 5000 kWh/rok kwota 
dodatku wynosi 1000 zł, powyżej 5000 kWh/rok - dodatek 1500 
zł). Do wniosku należy dołączyć rozliczenie z przedsiębiorstwem 
energetycznym, potwierdzające zużycie energii elektrycznej w 2021 
r. przekraczające 5 MWh (5000 kWh). Warunkiem koniecznym 
do otrzymania dodatku elektrycznego jest uzyskanie wpisu lub 
zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności 
budynków (CEEB).
Dodatek elektryczny nie przysługuje gospodarstwom domowym, 
które posiadają mikroinstalację OZE, której produkcja jest 
rozliczana zgodnie z ustawą o OZE.
Wnioski można pobrać ze strony internetowej Urzędu Miasta 
www.krosnoodrzanskie.pl, w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu 
Miasta lub w pokoju nr 4, w budynku B Urzędu Miasta. 

Rok 2023 może być bardzo trudny. Po dwóch latach zapaści związanej 
z COVIDEM, teraz mamy niespotykaną od dekad inflację. 
Priorytetem polityki budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie w 2023 
r. i w kolejnych latach będzie stabilizacja sytuacji finansowej oraz 
zrealizowanie inwestycji z dofinansowaniem z budżetu UE oraz 
Programu Inwestycji Strategicznych. O ile oczywiście pieniądze 
zewnętrzne będą dostępne. 

3 mln 880 tys. zł
tyle Gmina zapłaci w 2023 roku za prąd, wodę i gaz

Trwa remont skweru przy skrzyżowaniu ulic 
Poznańskiej i Kościuszki. Ostatnim etapem prac 
będą nasadzenia zieleni i montaż ławek.
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Nowy DYREKTOR, nowe wyzwania
Wyprowadzenie na prostą gospodarki mieszkaniowej, dbałość o tereny zielone, które  

są wizytówką Gminy oraz uporządkowanie Cmentarza Komunalnego – to trzy obszary,  
na które nacisk stawia nowy dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie 
Odrzańskim. Na początku listopada został nim Rafał Sujak, który w procedurze konkursowej 
pokonał dwóch kontrkandydatów. 

Olbrzymie wyzwanie stawia przed nowym dyrektorem 
poziom zadłużenia lokatorów mieszkań socjalnych 

i komunalnych. To około 3 milionów złotych. Sposobem na 
oddłużenie może być odpracowanie długu. Takie, uproszczone 
rozwiązanie promuje Rafał Sujak. Tym bardziej, że – jak 
zaznacza – zajęcie się znajdzie. Szczególnie przy pracach 
porządkowych. Chciałbym, abyśmy traktowali Gminę Krosno 
Odrzańskie, jako nasze wspólne dobro. Jesteśmy zakładem, 
który ma dbać o nasz samorząd, żeby mieszkańcom żyło się 
lepiej – mówił zaraz po wyborze. 

Rafał Sujak posiada ponad 35-letnie doświadczenie zawodowe, 
w tym pełnił funkcje związane z zarządzaniem podległym 
personelem. Minione 16 lat spędził na kierowniczych 
stanowiskach w takich firmach jak Berger-Bau, Bilfinger czy 
Strabag budując autostradę A-2, czy drogę szybkiego ruchu S-3. 
Po przesłuchaniach konkursowych sześcioosobowa komisja 
jednogłośnie rekomendowała wybór pana Sujaka na 
dyrektora ZGKiM. Nabór był otwarty i konkurencyjny, 
czyli każdy mógł złożyć dokumenty. Trzeba też zaznaczyć, 
że Urząd Miasta wykorzystał więcej źródeł do informowania 

o naborze niż wymagają tego przepisy 
ustawy o pracownikach samorządowych. 
To świadczy o  transparentności 
postępowania rekrutacyjnego.
Komisja brała pod uwagę kwalifikacje, 
doświadczenie zawodowe kandydatów, 
a dodatkowo Rafał Sujak jako jedyny 
przedstawił koncepcję funkcjonowania 
zakładu. Mało tego – potrafił ją obronić. Jako 
jedyny wśród kandydatów pochodzi z Krosna 
Odrzańskiego, co należy uznać za atut, biorąc 
pod uwagę obszar funkcjonowania zakładu.
Rafa Sujak zastąpił na stanowisku dyrektora 
Zbigniewa Lubczyńskiego, który przeszedł 
na emeryturę.
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 „Regularne ograniczanie dochodów 
samorządów, postępująca inflacja 
i rosnące w zastraszającym tempie 
ceny energii elektrycznej, wzrost 
cen za paliwo, ogrzewanie, a także 
narastająca presja płacowa wynikająca 
ze wzrastającej inflacji – skutkować 
będzie systematycznie pogarszającą 
się jakością życia mieszkańców” 
- takie głosy płyną z większości 
polskich gmin i powiatów. Niestety, 
przy braku reformy finansowania 
samorządów, konieczne są podwyżki 
podatków lokalnych, w tym przede 
wszystkim od nieruchomości. 
Podnoszą je wszystkie lubuskie 
Gminy. 
Wpływy z podatku od nieruchomości 
mają znaczący udział w budżecie 

 » samorządy przeżywają ogromny kryzys finansowy;
 » wzrost kosztów funkcjonowania jest większy niż dochodów;
 » efektem problemów finansowych mogą być ograniczenia usług publicznych, 

a także zmniejszająca się liczba inwestycji;
 » brak funduszy pociągnie za sobą problemy z wykorzystaniem środków unijnych;
 » konieczna jest reforma sposobu finansowania samorządów przez Rząd RP;
 » samorządy zmuszone są także podnosić podatki lokalne;

Nietrudno zgodzić się z powyższym cytatem. To już jest dramat – samorządy w Polsce przeżywają najtrudniejszy okres 
w ich 32-letniej historii. Gminy nie mają za co żyć – brakuje pieniędzy na funkcjonowanie szkół, na remonty dróg, na 

odnawianie placów zabaw…

KOSZTY wyższe
niż dochody

„Polski samorząd stanął na progu 
poważnego kryzysu. W tej grze 
stawka jest wyjątkowo wysoka. 

Zarówno przyszłość Polski, jak też 
jakość naszego codziennego życia 

zależy do tego, czy samorządy 
przetrwają ten trudny czas” – co do 

tego nie ma wątpliwości Fundacja 
Batorego działająca na rzecz 

rozwoju demokracji i społeczeństwa 
obywatelskiego. 

?
?

?

?
?

Problemy finansowe pociągają za sobą „cięcia”  
w takich obszarach jak kultura, sport, edukacja, inwestycje
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?
?

?

?
?

50 m2

+10 zł

każdej Gminy, malejący jednak z roku na rok – podkreśla 
Skarbnik Gminy, Ilona Ogiba. W Krośnie Odrzańskim 
w 2015 roku podatki dawały wpływy do budżetu w wysokości 
ponad 30%. W ubiegłym było to już tylko niewiele ponad 
20%. W dochodach Gminy maleje udział podatków i opłat 
lokalnych. To nie jedyny taki obszar. Zmniejszenie podatku PIT 
tylko częściowo jest dobre dla mieszkańców. Trzeba wiedzieć, 
że z płaconego do Urzędu Skarbowego podatku PIT, część 
trafia do kasy gminnej. Mniejszy podatek, to mniej pieniędzy 
dla samorządu (piszemy o tym w artykule „Samorządy pod 
kreską”). Do tego dochodzi inflacja, wzrost cen paliw, prądu 
i minimalnego wynagrodzenia. To wszystko stanowi gotowy 
przepis na „bankructwo” samorządu. 
Koniec roku to czas, kiedy samorządowcy decydują 
o wysokości podatków lokalnych w kolejnym roku. 
Wiele lubuskich gmin podjęło drastyczne decyzje. 
Podatek od nieruchomości został podniesiony na 
maksymalny, dozwolony poziom. Tak zrobiły 
Skwierzyna, Czerwieńsk, Międzyrzecz, 
Nowe Miasteczko, Świdnica, Skąpe, 
Bytnica, Trzebiel… Także Krosno 
Odrzańskie nie uniknęło 
podwyżek. Tyle, że nie są 
one maksymalne. W 2022 
roku podatek od budynków 
mieszkalnych wynosi 0,75 zł za m2 
(rocznie). W 2023 będzie na poziomie 
0,95 zł za m2 (rocznie). 
R o c z n i e  p o d a t e k  o d 
nieruchomości dla całego 
mieszkania o powierzchni  
50 m2 będzie większy o 10 zł  
(o 20 groszy na 1 m2).

Tomasz Rogowski, Przewodniczący Rady Miejskiej w Krośnie 
Odrzańskim przyznaje, że obciążenia są coraz większe. 
Wtórował mu Bartosz Zaborowicz, Przewodniczący Komisji 
Budżetu, który podkreślał, że do tej pory nie mieliśmy 

maksymalnych stawek podatkowych, na jakie zezwala 
ministerstwo i teraz też nie podniesiono opłat do 

granicznego pułapu. Musimy jednak je 
zwiększyć, bo za chwilę będziemy 
zamykać... Mediatekę, Halę Sportowo-
Widowiskową, CAK Zamek... Potem 
wyłączymy oświetlenie i zamkniemy 

Gminę wieszając tabliczkę „bankrut”, 
mówił radny. 

Ostatecznie radni zaapelowali 
do Rządu RP, Sejmu 

i Senatu o reformę finansowania 
Jednostek Samorządu Terytorialnego. 
Przewodniczący zwrócił uwagę na 
konieczność zwiększenia subwencji 
oświatowej z budżetu Państwa. 
Konieczne jest także zwiększenie 
udziału JST w podatku PIT i CIT 

lub zapewnienie pełnej rekompensaty 
utraconych dochodów z tego tytułu. Bez 

tych zmian samorządy rokrocznie będą borykać się z kłopotami 
finansowymi, co nieuchronnie obniży jakość świadczonych 
usług publicznych i ograniczy komfort życia mieszkańców.

3 tys. zł za ogrzewanie miesięcznie 
w tym roku, 19 tys. zł prognozowane od 
stycznia. Tak wygląda sytuacja w jednej 

z miejskich instytucji – Centrum 
Artystyczno-Kulturalnym „Zamek” 
i jest to jeden z wielu przykładów, 

gdzie koszty funkcjonowania 
rosną dramatycznie.
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Wydawać by się mogło, że ta twierdza nie podda się niczemu i nikomu. Niestety – w tym 
przypadku Zamek Piastowski musiał ulec niewiarygodnemu wzrostowi cen usług i materiałów 
budowlanych. Planowany na szeroką skalę remont nie dojdzie do skutku. Zakres prac został 
ograniczony, ale nie ma mowy o rezygnacji z planów. Krośnieński magistrat je modyfikuje,  
ale nie rezygnuje z marzeń. 

Liczby mówią same za siebie. Gdy krośnieński magistrat 
składał do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego wniosek o pieniądze na remont – jego 

koszt szacowano na 20 milionów złotych. Po przetargach 
okazało się, że Gmina musiałaby dołożyć do zadania kolejne 
dwadzieścia. A na wydatek rzędu 25 milionów (Ministerstwo 
dawało 15 mln) już samorządu nie stać. Szczególnie w dobie 
kryzysu finansowego. W takiej sytuacji Urząd zaproponował 
ministerstwu zmiany w zakresie robót, ograniczając je do 
niezbędnego minimum. Odpowiedź była odmowna, umowa 
o dofinansowanie została wypowiedziana. 

Cały zespół pracujący przy tym zadaniu poświęcił 5 lat 
zawodowego życia za co dziękuję, na szczęście wdrażamy 
plan B i wyciągamy ręce po pieniądze z innych źródeł ratując 
chociaż część – dodaje Burmistrz Krosna Odrzańskiego, Marek 
Cebula. Z pieniędzy Urzędu Marszałkowskiego odnawiany 
jest kościół pw. św. Jadwigi Śląskiej, wyremontowana zostanie 
także wieża (zostanie udostępniona turystom). W przypadku 
Zamku Piastowskiego – wzrośnie jego atrakcyjność turystyczna 
poprzez instalację nowoczesnych multimediów.

Czy to koniec planów? Nie. 
Przewidywaliśmy różne scenariusze, 
dlatego dzisiaj możemy wykonać 
przynajmniej część prac remontowych 
w dolnej części Krosna Odrzańskiego – 
mówi Anna Januszkiewicz, Naczelnik 
Wydziału Promocji i  Rozwoju 
Gospodarczego komentując decyzję 
ministerstwa o fiasku tzw. „projektu 
zamkowego”. Mimo, że dobiegł on końca, 
my nie składamy broni – dodaje Naczelnik. 
Długo nie trzeba było czekać na konkretne 
działania – z końcem listopada Urząd złożył 
kolejne wnioski do MKiDN. Tym razem 
z programu „Ochrona zabytków 2023” chce 
pozyskać środki na zabezpieczenie murów 
skrzydeł zachodniego i południowego. 
W sumie ponad 2 mln 300 tys. zł.

ZAMEK 
poległ w starciu z inflacją
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Władający nieruchomością o powierzchni 
powyżej 3500 m2, którzy zabudowali swoją 
działką w co najmniej 70%, zobowiązani są 
do przedstawienia danych dot. m2 wielkości 
utraconej powierzchni biologicznie czynnej 
dostarczając do Urzędu Miasta wypełnioną 
informację i oświadczenie o określonym zakresie 
i terminie, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 
20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., 
poz. 1973 ze zm.). Podmiotom obowiązanym 
do ponoszenia opłat za usługi wodne, zostanie 
przekazana informacja o wysokości oraz 
sposobie obliczenia przedmiotowej opłaty. 
Wniesienie opłaty powinno nastąpić w terminie 
14 dni od dnia, w którym doręczono informację 
na rachunek bankowy Urzędu Miasta. Opłaty 

należy uiszczać kwartalnie na podstawie 
otrzymanej informacji. 
  

Wobec powyższego prosimy o złożenie  
do Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim, 
ul. Parkowa 1, 66-600 Krosno Odrzańskie, 

informacji oraz oświadczenia, które 
znajdują się na stronie  

www.krosnoodrzanskie.pl (po ich 
uprzednim wypełnieniu), zgodnie 

z zapisami ustawy. Informacje udzielane są 
pod nr. telefonu – 68 410 97 62.

Podstawa prawna to ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. 
Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 1973 ze zm.), 
art. 552 ust. 2a pkt 2 oraz ust. 2b pkt 2. 

Planowane prace mają zabezpieczyć Zamek przed kompletną 
degradacją, tak by w przyszłości móc przystąpić do odbudowy. 
Zadanie jest także kontynuacją przebudowy Zamku na cele 
muzealne wykonanej w latach 2007-2008. Gmina posiada 
dokumentację na dalsze prace konserwatorskie i odbudowę 
Zamku oraz udostępnienie na cele kulturalne: ekspozycję, 
działalność artystyczną i społeczną. Trzeba też zaznaczyć, że 
w październiku została podpisana umowa na zabezpieczenie 

wschodniego skrzydła zamku. To wydatek prawie miliona 
złotych. To nie koniec prac w dolnej części miasta. Z kasy 
gminnej zostanie wybudowany zbiornik przeciwpożarowy, który 
będzie zapewniał odpowiednią ilość wody w krótkim czasie. 
W przypadku pożaru to niezbędny element szybkiej i sprawnej 
akcji gaśniczej. Koszt takiego zbiornika to bagatela 1 mln 700 
tys. zł. Trwa także remont kościoła ze środków Regionalnego 
Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.

OPŁATA ZA ZMNIEJSZENIE  
naturalnej retencji terenowej
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PSZOK 
to za mało 
powiedziane

To miejsce na wskroś nowoczesne, łączące w sobie wiele funkcji. Pierwsza, podstawowa, 
to Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Druga związana jest z edukacją 
proekologiczną. Trzecia dotyczy odzysku niepotrzebnych przedmiotów. EKO Centrum przy 
ulicy Wiejskiej w Krośnie Odrzańskim zostało oficjalnie otwarte. 

CZYSTY PAPIER, 
ULOTKI, PRASA CZYSTE SZKŁO STYROPIAN Z OPAKOWAń

żARÓWKI, LEKI

AKUMULATORY, BATERIE

OPONYMEBLE, GABARYTY

BUTELKI PLASTIKOWE

AGD I RTVMETALE

ODZIEż, TEKSTYLIA

GRUZ

Odpady z nieruchomości zamieszkanych, które przekazujemy do PSZOK

Po wjeździe na PSZOK wita nas pracownik Krośnieńskiego Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Komunalnego. Procedura 
jest prosta – rejestracja, dokumenty, ważenie i przejazd do miejsca złożenia odpadów. Może to być na rampie lub przy 

specjalnym punkcie, wyznaczonym dla danej kategorii śmieci. 

Ważne jest, by wiedzieć, co można przywieźć. Ilustruje to poniższa grafika
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PSZOK jest czynny od poniedziałku do soboty, z wyłączeniem 
piątku, od godz. 8.00 do godz. 16.00. Budowa PSZOK była 
możliwa dzięki dofinansowaniu z Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko zarządzanego przez Narodowy 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dyrektor 
Departamentu Ochrony Ziemi NFOŚiGW, Jarosław Roliński 
stawiał Krosno Odrzańskie jako wzór wprowadzający w życie 
rozwiązania chroniące środowisko. Nawiązał do tego Burmistrz 
Marek Cebula, podkreślając, że Gmina realizuje strategię 
samorządu. Jednym z celów operacyjnych jest „Wdrażanie 
rozwiązań ekologicznych” m.in. poprzez zwiększanie poziomu 
segregacji odpadów komunalnych. Także funkcja edukacyjna 
PSZOKu wpisuje się w Strategię Rozwoju Społeczno-
Gospodarczego Gminy Krosno Odrzańskie. 

Prezes KPWK, Aleksander Kozłowski podkreśla, że w tym 
miejscu uczniowie poznają proces zagospodarowania odpadów, 
zobaczą jakie są najnowsze trendy w ekologii, obejrzą 
hermetycznie zamknięty proces kompostowania. Tablice 
edukacyjne, które prowadzą przez szlak szkoleniowy, a także 
ławki informujące o właściwym sposobie gospodarowania 
odpadów są elementami ścieżki edukacyjnej. Przechodząc dalej 
trafiamy do oczyszczalni ścieków, gdzie możemy obejrzeć jak 
dochodzi do neutralizacji ścieków, a także jak powstaje nawóz.

Michał Sobczuk, przedstawiciel głównego wykonawcy, firmy 
Exalo Drilling potwierdził, że krośnieński punkt nie jest 
typowym PSZOKiem. W Polsce znajduje się 2239 Punktów 
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, a ten, przy 
Wiejskiej jest jednym z najnowocześniejszych.

Otwarcie PSZOKu uświetniło symboliczne uzupełnienie „ekopikselaty” (na zdjęciu) stworzonej oczywiście z puszek. 
Nie zabrakło rozstrzygnięcia konkursu dla młodzieży, która w ostatnim czasie tworzyła wyjątkowe eko instalacje.  
Wygrało „krzesło” Warsztatów Terapii Zajęciowej.
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To był wyjątkowy dzień dla uczniów z placówek gminy 
Krosno Odrzańskie. Historyczna chwila i nauka na 
przyszłość, a do tego troska o ekologię i nasz kawałek 

świata. Stowarzyszenie „Program Czysta Polska” dotarło do 
Krosna Odrzańskiego. Organizacja uczy dbania o przyrodę 
i o planetę. A jak? Sprzątając i dodając coś od siebie.
Tego typu akcje, jak Czyste Zielone Miasta, organizowane na 
terenie całej Polski, mają za zadanie pokazać dzieciom, że warto 
już od najmłodszych lat dbać o planetę. Agata Grabowska, 
koordynatorka projektu Czyste Zielone Miasta podkreślała, 
że troska o planetę jest niezwykle ważna. 
Młodzi mieszkańcy Krosna Odrzańskiego tego dnia nie tylko 
sprzątali świat, czy uczyli się dbać o środowisko. Byli  też 
świadkami historycznego wydarzenia. Wspólnie z burmistrzem 
sadzili krzewy i drzewa. Wśród sadzonek znalazły się trzy 
z historycznego kasztana jadalnego – tego, który przez lata 
stał przy krośnieńskim moście.

Stowarzyszenie „Program Czysta Polska” prowadzi tego typu 
akcje w 45 polskich miastach. Wspiera je telewizja Polsat NEWS.

Posadzili 
sadzonki 

historycznego 
kasztana 

jadalnego
Ekologiczne Krosno dało o sobie znać. W ramach akcji Czyste Zielone Miasta młodzież posadziła 
drzewa, a wśród nich sadzonki historycznego kasztana jadalnego.
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Środowiskowy OSKAR 
dla Aleksandra Kozłowskiego

Aleksander Kozłowski  
(w środku), Prezes 

Krośnieńskiego 
Przedsiębiorstwa 

Wodociągowo-
Komunalnego 

laureatem 
prestiżowej nagrody 

środowiskowej. 
Nagroda Pracy 

Organicznej 
w Ochronie 

Środowiska im. 
Wojciecha Dutki - to 

„Oscar” dla osób, które 
swoje życie poświęciły 
ochronie środowiska. 

Nagrodę przyznano podczas gali Międzynarodowego Kongresu Ochrony Środowiska Envicon. Do tej pory „środowiskowego 
Oskara” otrzymało 21 osób. Wśród nich są takie osobistości jak dr Michał Wilczyński, były Główny Geolog Kraju, czy profesor 
Krzysztof Edward Skóra, a także sam pomysłodawca, Wojciech Dutka. Pierwszym laureatem, w 2002 roku był profesor Maciej 
Nowicki, to m.in. dwukrotny minister ochrony środowiska – a także mentor wielu osób działających w obszarze ekologii. 

Aleksander Kozłowski
Aleksander Kozłowski, to prezes Zarządu Krośnieńskiego 
Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Komunalnego (KPWK). 
W trakcie swojej kariery niemal od zawsze związany był 
z gospodarką komunalną. W latach 1991 -1997 kierował 
Przedsiębiorstwem Wodociągowo-Komunalnym w Słubiach. 
W tym czasie m.in. przyczynił się do wybudowania składowiska 
odpadów komunalnych w Kunowicach, oczyszczalni ścieków 
w Słubicach, a także stacji uzdatniania wody w Słubicach.
Następnie w 1997 r. stworzył Celowy Związek Gmin CZG-12, 
którym kierował do 2007 r. Pionierskie działania związane 
z gospodarką odpadami, owocujące powstaniem CZG-12, 
w tamtych czasach stworzyły modelowy samorządowy system 
gospodarki odpadami – oparty na współdziałaniu piętnastu 
lubuskich gmin. Między 1997 a 2007 rokiem CZG-12 otrzymało 
wiele nagród. m.in. „Srebrnej Puszki” od Fundacji RECAL oraz 
Redakcji „Przeglądu Komunalnego” za najlepiej prowadzoną 
edukację recyklingową na przykładzie recyklingu aluminiowych 
puszek po napojach. Co ważne inicjowane przez Aleksandra 
Kozłowskiego działania edukacji recyklingowej w regionie 
CZG-12 prowadzone są z powodzeniem do dziś. Nagrodzony 
pełnił także funkcję prezesa Ogólnopolskiego Stowarzyszenia 
Komunalnych Związków Gmin.

W latach 2007-2009 Aleksander Kozłowski był prezesem 
WFOŚiGW w Zielonej Górze, a w 2011 r. objął stanowisko 
prezesa Zarządu Krośnieńskiego Przedsiębiorstwa 
Wodociągowo-Komunalnego, które piastuje do teraz. To 
w KPWK zrealizował m.in. projekt „Uporządkowania 
gospodarki ściekowej w aglomeracji Krosno Odrzańskie”, 
który obejmował zarówno budowę sieci kanalizacji sanitarnej 
w 5 miejscowościach, modernizację oczyszczalni ścieków, 
budowę sieci wodociągowej oraz infrastruktury technicznej 
dla 10 kolejnych miejscowości, rozbudowę i modernizację 
istniejącej hydroforni.
W latach 2017-2018 Aleksander Kozłowski zainicjował 
i doprowadził do podpisania jednej z pierwszych umów in-
house w Polsce i zrewolucjonizował system odbioru odpadów 
w gminie poprzez wprowadzenie pierwszego w woj. lubuskim 
elektronicznego systemu identyfikacji pojemników RFiD.
W latach 2020-2021 Spółka wdrożyła system elektronicznego 
obiegu dokumentów e-BOK umożliwiając załatwianie 
swoich spraw klientom przez internet. W tym samym okresie 
wprowadzono także elektroniczny zdalny odczyt wodomierzy 
w całej Gminie. Dzięki tym trzem projektom Spółka KPWK 
wspomaga Gminę Krosno Odrzańskie w budowie społeczeństwa 
informacyjnego – smart city.
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#KROSNOwBUDOWIE
Zmiany w wyglądzie 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. Przebudowa trwa. 
W Wężyskach placem budowy jest szkoła. Termomodernizacja to krok ku oszczędności oraz 
wyzwaniom ekologicznym.
Liczba miejsc w przedszkolach powiększy się. Za miesiąc zakończy się adaptacja pomieszczeń 
w budynku SP3.  Remontu doczekała się także sala sportowa.

Fontanna w przyszłym roku
Przy skrzyżowaniu Kościuszki i Poznańskiej prace trwają 
już od kilku tygodni. Te, niewidoczne, bo „w ziemi”, zostały 
już zrealizowane. Ostatecznie miejsce ma być bardziej 
zielone i lepiej zagospodarowane, z możliwością postawienia 
małej sceny. Skwer 4. Dywizji Zmechanizowanej był dotąd 
wykorzystywany do okazjonalnych spotkań, śpiewania kolęd 
czy umiejscowienia szopki bożonarodzeniowej. Ta w tym roku 
stanęła na placu przed tzw. „tramwajem”. 
Na ostatnim etapie jest projektowanie wspomnianego wyżej 
obszaru (przy Santanderze), który może stać się miejscem 
odpoczynku. Głównym założeniem jest stworzenie „małego 
rynku”, z dużą ilością zieleni, ławkami oraz budowa fontanny. 
Inwestycja potrwa do końca 2023 roku.

Szkoła ciepła i przytulna
W 2013 roku krośnieński magistrat rozpoczął przymiarki 
do ocieplenia szkoły w Wężyskach. Ogromne koszty 
termomodernizacji wymusiły poszukiwanie zewnętrznych źródeł 
finansowania. Konsekwencja w tych staraniach zakończyła się 
sukcesem. 
Prace trwają. Wymiana okien, ocieplenie ścian i stropodachu 
to nie wszystko. Jest kilka nowoczesnych rozwiązań - piec 
centralnego ogrzewania zastąpi gruntowa pompa ciepła, system 
będzie sterowany automatycznie mając w swoich zasobach 
także instalację fotowoltaiczną. Oświetlenie będzie oczywiście 
energooszczędne typu LED. Prace w Wężyskach mają się 
zakończyć w maju przyszłego roku. 

Więcej miejsc w przedszkolach
Jednym z celów strategicznych, które rokrocznie dominują 
w Gminie jest przyjęcie wszystkich chętnych dzieci do 
przedszkoli. Po raz pierwszy od wielu lat realizacja zamierzeń 
wymagała zwiększenia liczby miejsc. Lista chętnych była 
na tyle duża, że podjęto decyzję o adaptacji pomieszczeń 
w Szkole Podstawowej nr 3. Niestety, po rozstrzygnięciu 
przetargu, pierwszy wykonawca nie wszedł nawet na plac 
budowy. To pociągnęło za sobą komplikacje w postaci braków 
lokalowych i w następstwie – niemożność przyjęcia części 
dzieci do Przedszkola nr 4. Ostatecznie udało się rozstrzygnąć 
kolejny przetarg. Efekty prac będą już za miesiąc. Od lutego 
dzieci będą pod opieką wychowawców w przebudowanej 
części budynku SP3
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W Guben odbyła się konferencja podczas 
której zaprezentowano założenia programu 
Interreg VIA oraz podsumowano współpracę 
transgraniczną prowadzoną przy wsparciu 
Euroregionów „Sprewa-Nysa-Bóbr” oraz 
„Spree-Neisse-Bober”.

Podobno pieniądze  
SZCZĘŚCIA nie dają…

Fundusze unijne to zastrzyk energii w finansowym krwiobiegu 
samorządów. Bez nich dynamiczny rozwój gmin nie byłby 
możliwy – w tym przypadku powiedzenie „pieniądze szczęścia nie 
dają” jest mylne. Jak radzi sobie w pozyskiwaniu zewnętrznych 
środków Krosno Odrzańskie? Bardzo dobrze i dotychczasowe 
wyniki podawane przez magistrat nie były przechwałkami. 
Niezależny ranking pokazał miejsce Krosna na mapie Polski 
i Lubuskiego.
Krosno Odrzańskie znalazło się wśród najlepszych w rankingu 
wykorzystania środków unijnych w latach 2014-2021. To wyniki 
rankingu ogólnopolskiego pisma samorządowego „Wspólnota”, 
w którym Gmina Krosno Odrzańskie zajęła w kategorii miast 
powiatowych 73. miejsce na 267 samorządów w Polsce, ale co 

ważniejsze stanęła na podium jeśli chodzi o Województwo 
Lubuskie. Zajęliśmy III miejsce w Lubuskiem, za Sulęcinem 
i Nową Solą – mówi Anna Januszkiewicz, Naczelnik Wydziału 
Promocji i Rozwoju Gospodarczego. To w dużej mierze zasługa 
urzędowego zespołu, który od wielu lat pracuje nad skutecznym 
pozyskiwaniem środków unijnych, szczególnie istotnych w czasie 
kryzysu finansowego. 
Ranking przygotowany przez „Wspólnotę” jest niezależny 
i co ważniejsze bezpłatny. Autorzy podsumowania sprawdzali 
dane ze sprawozdań budżetowych o faktycznie poniesionych 
przez jednostki samorządu terytorialnego wydatkach, a nie 
zestawieniami umów zawartych na realizację kolejnych projektów. 

Rybobranie 2023

Szczegóły wkrótce

3-4 czerwca 2023 r.
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75 lat OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ 
w Czarnowie

SZTANDAR dla OSP Wężyska?

LEGENDA krośnieńskiego magistratu na emeryturze

Strażacy to grupa, która ma największe 
zaufanie społeczeństwa. Ich ciężka praca 

doceniana jest za każdym razem, kiedy biorą 
udział w akcji. Niejednokrotnie narażają 

swoje zdrowie, a nawet i życie. Dlatego dzień 
jubileuszu to dla nich wyjątkowy moment, 

w którym przez chwilę mogą odpocząć i cieszyć 
się swoim świętem. Właśnie taki wyjątkowy 
jubileusz – 75-lecia powstania – obchodziła 

Ochotnicza Straż Pożarna w Czarnowie.
Jubileusz był okazją, by przybliżyć historię OSP Czarnowo, 
opowiedzieć w jaki sposób postała i jak wielu mieszkańców 
Czarnowa było czynnymi ochotnikami. Był to także czas na 
wyróżnienia i odznaczenia dla tych najbardziej zasłużonych.
Straż Pożarna to swojego rodzaju misja. Strażacy – zarówno 
ochotnicy jak i zawodowcy zawsze są gotowi do wyjazdu 
i w pełni angażują się w każdą akcję. OSP w Czarnowie 
powstała w 1947 roku. To właśnie z tego okresu istnieje pierwszy, 
zachowany dokument. Założyli ją ci, którzy przybyli na ziemie 

zachodnie po zakończeniu II Wojny Światowej. W ciągu tych 75 
lat, przez Ochotniczą Straż Pożarną w Czarnowie przewinęły 
się setki mieszkańców Czarnowa i okolic. 
Uroczystości połączono z ćwiczeniami sportowo-pożarniczymi 
jednostek OSP gminy Krosno Odrzańskie. W zmaganiach udział 
wzięły jednostki Ochotniczych Straż Pożarnych z Czarnowa, 
Osiecznicy, Wężysk, Radnicy i Gostchorza. W rywalizacji 
najlepsi okazali się ochotnicy z Osiecznicy. To oni zwyciężyli 
w klasyfikacji ogólnej. 

Być może plany i marzenia członków Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Wężyskach już wkrótce staną się rzeczywistością. Są one związane 
ze sztandarem, który – jak zaznacza Mirosław Andrzejewski, prezes 
OSP Wężyska – jest symbolem, z jakim każdy strażak może się 
identyfikować. Pierwszy krok został zrobiony.
W Urzędzie Miasta w Krośnie Odrzańskim odbyło się pierwsze 
posiedzenie Honorowego Komitetu Organizacyjnego na rzecz 
ufundowania Sztandaru OSP Wężyska. W 2023 roku OSP Wężyska 
obchodzić będzie 75-lecie istnienia jednostki. Sztandar byłby idealnym 
prezentem dla strażaków. Do tematu będziemy wracać.

Z tym człowiekiem nierozerwalnie 
związana jest historia Urzędu Miasta 
w Krośnie Odrzańskim. Po blisko 30 
latach pracy na stanowisku pracownika 
gospodarczego, z urzędem pożegnał się 
Pan Tadeusz Pawłowski, który przeszedł 
na emeryturę. Jeszcze „na gorąco” 
przyznaje, że teraz będzie miał więcej 
czasu dla siebie. Ma zamiar zarybić staw, 
kupić rower, planuje częstsze spacery 
z psem. Jak sam przyznaje, jest wielkim 
domatorem, więc podróży „dookoła 
świata” nie planuje. 
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80 „koni” DLA WĘDKARZY
Dwie nowoczesne 
łodzie zakupione dzięki 
pomocy samorządu 
Województwa 
Pomorskiego 
i Sopotu trafiły do 
Polskiego Związku 
Wędkarskiego. 
Uroczyste przekazanie 
sprzętu odbyło 
się w Krośnie 
Odrzańskim. 

To wszystko jest pokłosiem wydarzeń, których byliśmy 
świadkami w sierpniu, kiedy w Odrze umierały setki ton 
ryb, a jako pierwsi do akcji ruszyli wędkarze oraz Społeczna 
Straż Rybacka. Pieniądze trafiły do Lubuskiego z północy 
Polski. Samorząd pomorski przeznaczył 145 tys. zł, które 
przekazano na zakup łodzi zgodnie z wnioskiem Polskiego 
Związku Wędkarskiego. Także prezydent Sopotu Jacek 
Karnowski wyszedł z inicjatywą. Rada Miasta Sopotu podjęła 
uchwałę i przekazała 30 tys. zł. Wkład zapewnił też samorząd 
Województwa Lubuskiego. 

Kupiliśmy dwie łodzie, sprzęt nowoczesny, wysokospecjalistyczny 
i liczę, że będzie dobrze służył wędkarzom naszego regionu. 
Łodzie są oznakowane, wiem, że jeśli będzie taka konieczność 
wędkarze będą dzielić się nimi z wędkarzami z innych 
powiatów – mówiła w Krośnie Odrzańskim Marszałek Elżbieta 
Anna Polak.
Sprzęt przyda się nie tylko w przypadku katastrofy na Odrze, 
czy innego zagrożenia, ale także na co dzień. Ważne jest, że 
samorządy potrafią ze sobą współpracować i nieść pomoc, 

sobie nawzajem. To pokazuje, że w każdej sytuacji można 
liczyć na pomocną dłoń, taką jak choćby ze strony Marszałka 
Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka czy Prezydenta 
Sopotu Jacka Karnowskiego – podkreślał Burmistrz Krosna 
Odrzańskiego, Marek Cebula. 

Dwie nowoczesne łodzie, każda z nich z wyposażeniem od teraz 
są gotowe do patrolowania Odry. Łódź aluminiowa Gomar 500 
z silnikiem 80 KM, o wartości 145 tys. zł oraz łódź płaskodenna 
Mazuria z silnikiem 25 KM, o wartości 44 tys. zł. 
Dodajmy, że trwają prace zespołu ponadregionalnego 
powołanego przez Marszałków czterech regionów – Opolskiego, 
Dolnośląskiego, Lubuskiego i Zachodniopomorskiego. Działają 
eksperci, kadra naukowa uniwersytetów oraz specjaliści, którzy 
pracują w tej chwili nad diagnozą całego ekosystemu. Na koniec 
przedstawią samorządom Polski Zachodniej konkretne wnioski.

Burmistrz Marek Cebula z Prezydentem Sopotu, Jackiem 
Karnowskim (pierwszy od prawej) spotyka się często, 

tutaj podczas Forum Gospodarczego (na zdjęciu również 
Marszałek Województwa Lubuskiego, Elżbieta Anna Polak 

oraz Senator RP, Wadim Tyszkiewicz)
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„60 lat temu nasze miasto wzbogaciło się o nową, piękną 
i nowoczesną szkołę. Wśród okolicznych bloków, zamieszkanych 
przez rodziny z dziećmi, powstała - wówczas jedyna w górnej 
części Krosna szkoła – Tysiąclatka”. Tymi słowami swoje 
przemówienie rozpoczęła Wiesława Kołarzyk, dyrektor 
Szkoły Podstawowej nr 3 w Krośnie Odrzańskim. Wystąpienie 
wyjątkowe, bo okazja także była wyjątkowa. Popularna „trójka” 
czyli SP 3 im. Ignacego Łukasiewicza obchodziła swój jubileusz 
60-lecia powstania.
Oczywiście na uroczystości pojawili się byli dyrektorzy, 
nauczyciele, pracownicy i uczniowie placówki. Szkoła 
Podstawowa nr 3 w Krośnie Odrzańskim, to nie tylko historia 
budynku i tego, co działo się w tych szkolnych murach. To 
także historia miasta i ludzi z miastem związanych. Na stałe 
wpisała się ona w krośnieński krajobraz. 
„Ten przepiękny jubileusz to wspomnienia. Wspomnienia 
nas wszystkich, zarówno tych, którzy chodzili do Szkoły 
Podstawowej numer 3, ale też tych, którzy mają tutaj swoje 
dzieci, albo czasami idą i mijają szkołę. To historia naszego 
miasa i wszystkich nas” – podkreślał Burmistrz Marek Cebula. 
Swojego wzruszenia nie kryła także Dyrektor szkoły, dla 
której był to wyjątkowy dzień. „Jestem byłą uczennicą Szkoły 
Podstawowej nr 3, dumną nauczycielką i dyrektorem tej 
placówki. Spędzone tutaj dzieciństwo, a obecnie moje dorosłe 
życie, to czas radości, czasami smutku, ale przede wszystkim 
refleksji. Refleksji nad tym, co dzieje się dzisiaj we współczesnej 
szkole i co czeka nas przez najbliższe lata” – ze wzruszeniem 
opowiadała Dyrektor Wiesława Kołarzyk. 

Wyjątkowe ŚWIĘTO  
krośnieńskiej “Tysiąclatki”
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Takich JUBILEUSZY można tylko 
pozazdrościć

50 lat, wspólnie, jako 
mąż i żona. Jak tego 
dokonać? Wystarczy 

być cierpliwym i mieć 
szczęście – mówią 

jubilaci. W Krośnie 
Odrzańskim kolejne 25 
par może poszczycić się 

ponad osiemnastoma 
tysiącami razem 

przeżytych dni 

To były wyjątkowe jubileusze par małżeńskich i to aż z kilku 
powodów. Po pierwsze – nie każdy ma szansę na okrągłe 
pięćdziesiąt lub więcej lat wspólnego pożycia małżeńskiego. Po 
drugie – były to jubileusze z udziałem rodzin, a tego w Krośnie 
Odrzańskim, z powodu procedur covidowych, przez ostatnie 
lata, po prostu brakowało. 
Osoby, które przeżyły w jednym związku małżeńskim minimum 
pięćdziesiąt lat, są odznaczane w naszym kraju Medalem 
Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Tym razem taki medal 

otrzymało 25 par. Pięćdziesiąt lat to ponad 18 250 wspólnych 
nocy i dni. Jednym z sekretów tak długotrwałego związku jest 
znalezienie odpowiedniego partnera lub partnerki, na dobre 
i złe chwile. Jubilaci zaznaczali również, że warto też być 
cierpliwym i wytrwałym, a także mieć zaufanie do partnera. 
Wśród zaproszonych małżeństw znalazły się także te, które 
obchodziły jubileusz 55 lat wspólnego życia, 60 lat, a nawet dwie 
pary z 65-letnim doświadczeniem! Gratulujemy wytrwałości!

Swoje jubileusze obchodzili także członkowie Koła nr 9 Związku 
Żołnierzy Wojska Polskiego im. Kilińszczaków. W tym roku 
były to trzy pary małżeńskie – Danuta i Grzegorz Kopaczowie 
(55 lat), Wiesława i Wiesław Brodzińscy (50 lat) oraz Beata 
i Krzysztof Kwiatkowscy (35 lat). Dodatkowo życzenia z okazji 
urodzin otrzymali Stefan Gałęski (85 lat); Zbigniew Ceglarz, 
Jerzy Gaudyn i Stanisław Szumiński (75 lat); Ryszard Kozłowski 
(70 lat) i Jan Bardziński (65 lat).

Wszystkim składamy najserdeczniejsze życzenia.
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Winobranie SUKCESU

O tym, że Lubuskie winami stoi nikogo nie trzeba przekonywać. Winobranie, czyli święto wina 
w Zielonej Górze to marka sama w sobie. To właśnie tam wystawiają się najlepsi winiarze z całej 
Polski, w tym z Krosna Odrzańskiego. 
Wśród domków winiarskich na zielonogórskim rynku od kilku 
lat nie brakuje tych, z krośnieńskiego Klubu 5. Nasi producenci 
udowadniają, że nie mają sobie równych – szczególnie 
w kategoriach win musujących. 
Za nami XIII Ogólnopolski Konkurs Win o nagrodę Grand 
Prix – Winobranie 2022. 46 winnic zgłosiło 237 win. Rozdano 
82 medale. Przyznano trzy złote medale Grand Prix, a wśród 
nich Złoty Medal za Riesling Brut 2021 z wynikiem 90,3 pkt 
zdobyła Winnica Od Nowa. To nie wszystko, bo na koncie 
Winnicy Od Nowa pojawiły się kolejne sukcesy. W kategorii 
wina musujące – metoda tradycyjna złote medale za Riesling 
Brut 2021, Riesling Wytrawny 2021 oraz Riesling Półwytrawny 
2021. Do tego srebrny medal w kategorii wina musujące – 
metoda tradycyjna za Cuvee 2021.
Puchar dla najlepszej lubuskiej winnicy ufundowany przez 
Fundację „Gloria Monte Verde” otrzymała Winnica Aris. 
Winnica zdobyła także: srebrny medal w kategorii wina 
białe wytrawne za wino Solaris Wytrawny 2021; złoty medal 
w kategorii wina białe półwytrawne za Chardonnay 2021, a także 
Chardonnay Barrique 2021 oraz Johanniter Półwytrawny 2021; 
srebrny medal w kategorii wina białe półsłodkie za Riesling 
Półsłodki 2021; złote medale w kategorii wina musujące – 
metoda tradycyjna za Traditio Brut 2021 i Traditio Brut 2020; 
srebrny medal w kategorii wina musujące – metoda tradycyjna 
za Riesling Brut 2021; złote medale w kategorii wina słodkie 
za Muscaris Arctic Słodkie 2021 oraz Muscaris Słodkie 2021. 
Jak przyznaje Robert Stawski z Winnicy Aris – choć trudno 
już zliczyć te wszystkie wyróżnienia, to każde kolejne cieszy 
i daje motywację do jeszcze intensywniejszej pracy.

Do worka z nagrodami swoje „trzy grosze” dorzuciła także 
Winnica Marcinowice. Srebrny medal w kategorii wina białe 
półwytrawne za Riesling Półwytrawny 2021 i złoty medal 
w kategorii wina białe półsłodkie za Riesling Późny Zbiór 2021.
Z bardzo dobrej strony zaprezentowała się także Winnica 
Gostchorze, która zgarnęła srebrne medale w kategorii wina 
musujące – metoda tradycyjna za GOST ART Pinot Noir 2020 
i GOST ART Cuvee 2021.
Wiele z tych win, a także zapewne kolejne nowości będzie można 
spróbować podczas drugiej edycji Festiwalu Win Musujących 
w Krośnie Odrzańskim. Organizatorzy nie zamierzają osiadać 
na laurach i po pierwszej edycji wyciągają wnioski, rozmawiają 
i już teraz planują kolejną odsłonę festiwalu. A ta ma odbyć 
się 8 i 9 lipca w Parku Tysiąclecia w Krośnie Odrzańskim.
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Jak na Grzybobranie, to tylko  
do NOWEGO RADUSZCA

Walka z WYKLUCZENIEM CYFROWYM

Jeżeli „Grzybobranie” 
to tylko w Nowym 

Raduszcu. Tam, 
podczas drugiej edycji 

imprezy grzybów 
szukali mieszkańcy 

i przyjezdni. 

W Krośnie Odrzańskim jest Rybobranie, w Zielonej Górze 
Winobranie, a Nowy Raduszec ma swoje Grzybobranie. Jesień 
to idealny czas na wyjście do lasu. A nasze województwo słynie 
z grzybów. Duże zalesienie i mnóstwo terenów zielonych sprzyja 
zbieraniu tych przysmaków.
Grzybobranie w Nowym Raduszcu przyciągnęło do tej niedużej 
wioski osoby, które doskonale znają się na zbieraniu grzybów. 
Sołtys miejscowości, Adam Pacer cieszył się, że mimo deszczu na 

początku imprezy, w tym roku pojawili się nie tylko mieszkańcy 
Nowego Raduszca i okolicznych miejscowości, ale także osoby 
spoza gminy. Część osób zaprosiła na to wydarzenie swoje 
rodziny z dalekich zakątków Polski – zaznaczał Sołtys.
Była to także szansa, by podejrzeć jak trudną sztuką jest 
wyplatanie wiklinowych koszy. Podobnie jak podczas pierwszej 
edycji, także i w tym roku, można było zdobyć kosz stworzony 
przez Piotra Pękala, który na wyplataniu zna się jak mało kto. 

232 - tyle komputerów, laptopów i tabletów trafiło do 
mieszkańców gminy Krosno Odrzańskie. 

To kolejny, w przeciągu kilku lat program, który zmniejsza 
wykluczenie cyfrowe mieszkańców. Przypomnijmy - takim 
sztandarowym był „Laptop dla każdego ucznia”, który 
zagwarantował uczniom w gminie dostęp do komputera. 
Program wszedł w życie we wszystkich szkołach, co było 
kolejnym krokiem w rozwoju nowoczesnej oświaty w całym 
krośnieńskim samorządzie.
Tym razem magistrat dołączył do programu „Wsparcie dzieci 
z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”. 

Jednym z naszych celów jest znajdowanie, uczestniczenie 
i sprawne realizowanie programów, które przyniosą namacalne 
efekty, Urząd Miasta jest dla mieszkańców – podkreśla Kamila 
Korman, Naczelnik Wydziału Organizacyjnego. Wnioski do 
programu były składane do końca ubiegłego roku. Po ich 
weryfikacji Gmina ogłosiła przetarg, na podstawie którego 
zakupiono sprzęt. Ten trafił do dzieci spokrewnionych 
w pierwszej linii z byłymi pracownikami PGRów. 

Każdy z komputerów został przekazany na własność. Było 
to 190 laptopów DELL, 35 komputerów stacjonarnych  
i 7 tabletów Lenovo. 
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Krośnieńscy działkowcy obchodzili w tym roku 60. rocznicę 
istnienia. Okazją do świętowania był Dzień Działkowca. 
Spotkanie było szansą na rozmowy, wymianę poglądów czy 
wspomnienia, których nie brakuje. Spotkanie zostało okraszone 
występem zespołu z Ukrainy.
Nie ma to jak własna działka – tak podsumowują święto 
działkowcy. To miejsce, które stwarza okazję do relaksu na 
świeżym powietrzu, a zarazem zaprasza do pracy. 
Z okazji 60-lecia naszego ROD Krosno Odrzańskie, za zasługi 
dla Polskiego Związku Działkowców Medal Jubileuszowy Bene 
Meritus otrzymali: Jerzy Bartoszczyk, Jan Bochniak, Irena 
Bojko, Józef Chorzalski, Barbara Dzieciuch, Bogdan Michalak. 
Za zaangażowanie i aktywność w pracy na rzecz krośnieńskiego 
ROD, Medal Pamiątkowy 60-lecia Rodzinnego Ogrodu 

Działkowego otrzymali: Jan Bochniak, Dariusz Haik, 
Barbara Dzieciuch, Józef Chorzalski, Bogdan Michalak, Jerzy 
Bartoszczyk, Irena Bojko, Jerzy Fabijański, Dariusz Łytkowski, 
Bogusław Kowal.
Brązową Odznakę Zasłużonego Działkowca otrzymali: Alina 
Młodożeniec, Grzegorz Wiśniewski, Jerzy Cimek, Marek Jurojć, 
Maria Szaciłło, Stanisław Walkowski.
Rodzinny Ogród Działkowy im. 100-lecia Ogrodnictwa 
Działkowego w Krośnie Odrzańskim jest użytkownikiem 
wieczystym siedmiu terenów ogrodu położonych w różnych 
częściach miasta oraz w miejscowości Dychów. W swoim 
gospodarowaniu posiadają 791 działek. 
Dodajmy, że dzięki pozyskaniu pieniędzy zewnętrznych udało 
się ocieplić Dom Działkowca. Remont został sfinansowany 
przez Urząd Marszałkowski, Polski Związek Działkowców 
oraz Gminę Krosno Odrzańskie.

To były aż trzy wyjątkowe okazje świętowane za jednym 
zamachem. Tak hucznych uroczystości w wykonaniu 
lokalnych kół łowieckich nie było już bardzo dawno. 
Trochę z powodu pandemii koronawirusa, rochę – jak 
sami przyznają – z powodu ASF. Tym razem okazja do 
świętowania była jednak historyczna, bo swój jubileusz 
70-lecia powstania obchodziło Koło Łowieckie „Dzik”.
Jak wspominał Prezes Koła, Ryszard Bogucki, wszystko 
zaczęło się w 1952 roku i trwa do dzisiaj, z czego wszyscy 
bardzo się cieszą. Co ciekawe, 70-lecie koła to nie jedyna 
wyjątkowa okazja, przez którą świętowano tak uroczyście. 
Tego samego dnia poświęcony został sztandar Koła. 
Sztandar, czyli symbol, z którym każdy członek Koła 
może się utożsamiać.
3 listopada to święto myśliwych i leśników. Tego dnia 
wspomina się świętego Huberta, czyli ich patrona. 
I właśnie to okazało się trzecim powodem do świętowania. 

SZEŚĆ DEKAD ogrodów

„DZIK” obchodził swoje 70-lecie

Rodzinne Ogrody Działkowe w Krośnie Odrzańskim to miejsce, które dla wielu osób stanowi 
odskocznię od „dnia codziennego”. Z jednej strony mogą tam odpoczywać, a z drugiej– oddać 
się swojej pasji. 

Hat trick – to określenie było najczęściej używane, przy okazji jubileuszu Koła Łowieckiego 
„Dzik”.
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Centrum Artystyczno-Kulturalne „Zamek” nie zwalniało tempa podczas wakacji organizując 
wiele atrakcji dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Także jesień upłynęła pod hasłami „rycerskimi”, 
„festiwalowymi” oraz „koncertowymi”.

We wrześniu nie mogło zabraknąć sztandarowej imprezy, 
jaką – bez wątpienia – od lat jest Turniej Rycerski 

o Pierścień Księżnej Jadwigi Śląskiej. To była trzynasta 
odsłona tej imprezy. Przez dwa dni nie zabrakło rywalizacji 
wojów i klimatu sprzed kilkuset lat. Zabawa była zarówno 
dla średniowiecznych bractw, jak również dla mieszkańców 
i turystów. Przed Zamkiem Piastowskim stanęło miasteczko 
rycerskie, a w nim szereg warsztatów sztuk dawnych. Swój 
czas można było spędzić na tworzeniu naczyń podczas 
warsztatów garncarskich. Historyczną kuchnię poznawano 
dzięki warsztatom kulinarnym, a dzięki warsztatom tkackim 
goście przekonali się, w jaki sposób powstawały średniowieczne 
szaty. Nie zabrakło także warsztatów z szeptuchą, czy z katem, 
warsztatów zduńskich, czy kaletniczych. Każdy samodzielnie 
mógł zrobić sobie koszyk podczas warsztatów wikliniarskich.

Turniej Rycerski to także okazja do zaprezentowania się grup 
rekonstrukcyjnych. Średniowieczne bractwa opanowały teren 
wokół zamku i miały szerokie pole do popisu. Turniej łuczniczy, 
a także bojowy to stałe punkty programu. 

Festiwal Jadwigensis w tym roku trwał aż trzy dni -
od piątku do niedzieli, na początku października. To była 
już szesnasta edycja Festiwalu, który co roku przyciąga, czy 
to do Zamku, czy to do Kościoła pw. św. Jadwigi Śląskiej, 
miłośników muzyki poważnej. Pierwszy dzień Festiwalu odbył 
się jeszcze w Zamku Piastowskim. To był koncert inauguracyjny 
„Cinema paradiso” w wykonaniu duetu Joanna Trafas (wokal) 
i Aleksander Brzeziński (akompaniament). Koncert złożony 
był wyłącznie ze szlagierów filmowych. 

Na kolejne dwa dni Festiwal Jadwigensis przeniósł się  
do Kościoła pw. św. Jadwigi Śląskiej. 
W sobotę na scenie pojawił się zespół wokalny Sunday 
Singers w składzie Maria Szczap, Adam Michalak, Dorota 
Wróblewska, Eryk Szolc. Na zakończenie szesnastej edycji 
Festiwalu Jadwigensis, w Kościele pw. św. Jadwigi Śląskiej 
odbył się koncert „Modlitwa o pokój – Solidarni z Ukrainą”. 
I to w wykonaniu Nazara Tacyszyna – tenora z Ukrainy.

Tłumy na Soykę
W listopadzie odbyły się 14. Zaduszki Jazzowe. W Kuźni Smaku 
wystąpił Stanisław Soyka z towarzyszeniem Arek Sokolik Trio. 
W ten jazzowy wieczór artyści wspólnie przypomnieli, pełnej 
fanów sali to, co w jazzie najpiękniejsze: piosenki i improwizacje 
swing. Co ciekawe – Stanisław Soyka wrócił do muzyki jazzowej 
po wielu latach. W Kuźni Smaku zobaczyliśmy inną niż na co 
dzień, odsłonę koncertową tego znanego artysty. 
Wspólnie z wokalistą na scenie pojawił się zespół Arek Skolik 
Trio, w którym zagrali Kajetan Galas na organach Hamonda, 
Tomasz Grzegorski na saksofonie i Arek Skolik na perkusji.

Miłosny koncert
Wspominając o interesujących imprezach organizowanych przez 
CAK, nie można nie napisać o tym koncercie. „Miłość niejedno 
ma imię” – o prawdziwości tego stwierdzenia można było się 
przekonać ostatniego dnia listopada w Zamku Piastowskim. 
Była to propozycja podróży muzycznej w wykonaniu znanego 
krośnieńskiego pedagoga, Stanisława Domańskiego. 

ZAMKOWE wydarzenia
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1 października obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Osób Starszych, 20 października 
przypadał Europejski Dzień Seniora. Krosno Odrzańskie od lat jest miastem, które przykłada 
szczególną wagę do roli seniorów w życiu samorządu. 

Główne obchody Dni Seniora realizowano w Centrum 
Aktywności Lokalnej „Na Poddaszu”. Zajęcia plastyczne, dzień 
zdrowia, spotkania z dietetykiem, gimnastyka czy rozmowa 
z pracownikami ZUS – to tylko część z aktywności i spotkań 
dla seniorów. Jednym z pomysłów był także wieczorek poezji 
zorganizowany przy współpracy z Uniwersytetem Trzeciego 
Wieku w Krośnie Odrzańskim. To był czas spędzony przy 
wierszach znanych i nieco mniej znanych. Seniorzy wzięli 
udział w zajęciach wokalno-tanecznych, mieli także okazję 
posłuchać występów zaproszonych gości, w tym m.in. dzieci 
z Przedszkola nr 3 w Krośnie Odrzańskim.
Pogoda pozwoliła nawet na spacery. Każdy chętny mógł 

przekonać się czym jest chodzenie z kijkami, czyli marsz nordic 
walking. To za sprawą współpracy z Oddziałem Wojskowego 
PTTK przy Klubie 5. Kresowego Batalionu Saperów. Nie 
zabrakło gier i zabaw. Popularne okazały się gry w boccia 
i bingo. Z Tygodnia Seniora zadowoleni byli także uczestnicy. 
Jak sami podkreślali – tego typu wydarzenia skierowane właśnie 
do nich, to znakomity pomysł na spędzenie wolnego czasu, 
nowe znajomości i po prostu dobrą zabawę.
Swój „Dzień Seniora” obchodził także Polski Związek Emerytów 
i Rencistów w Krośnie Odrzańskim. Jego członkowie w tym 
roku spotkali się w Domu Działkowca. Święto Seniora zostało 
zorganizowane po dłuższej, pandemicznej przerwie. 
Październik to miesiąc niemal „skrojony” dla seniorów. To 
właśnie w tym czasie organizuje się najwięcej imprez dla 

starszych. Nie mogło ich zabraknąć w Uniwersytecie Trzeciego 
Wieku. Krośnieńscy „studenci” przyznają, że wiek to tylko liczba 
i liczy się to, by ciągle być aktywnym i nie nudzić się życiem. 

Wielu seniorów spotkało się także w Osiecznicy, gdzie także 
wspólnie postanowiono świętować ten dzień osób starszych. 
To już tradycja, że właśnie dla nich organizowany jest występ 
artystyczny, a na scenie króluje muzyka. Nie brakowało 
także wspólnych życzeń i wyróżnień dla najstarszych 
bywalców imprezy.
Co ciekawe, z roku na rok przybywa seniorów, co pokazują 
różne statystyki i badania. Blisko 20 procent mieszkańców 
województwa lubuskiego to seniorzy. W województwie 
lubuskim mieszka blisko milion osób. To oznacza,  
że 200 tysięcy Lubuszan jest w wieku senioralnym.

Seniorzy to nasz SKARB

Burmistrz Krosna Odrzańskiego podkreśla – 
seniorzy są naszym skarbem, to od nich możemy 

czerpać pełnymi garściami ucząc się rozwiązywania 
problemów, mądrość seniorów jest bezcenna

#
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Gdzie szukać najlepszego miodu i najlepszego pszczelarza 
w Polsce? Najlepiej w Szklarce Radnickiej. To właśnie pan 
Andrzej Leszko, właściciel Pasieki Leszko w Szklarce Radnickiej 
może pochwalić się prestiżowym tytułem Grand Prix Pszczelarz 
Roku 2022. Jak sam przyznaje – pasją zaraził się od dziadka, 
który przed laty zajmował się pszczelarstwem. To w dużej 
mierze dzięki niemu Andrzej Leszko wybrał taką, a nie inną 
drogę. Pszczelarz Roku 2022 tym fachem zajmuje się od 10 
lat i to właśnie tutaj, w Szklarce Radnickiej prowadzi swoją 
pasiekę wędrowną. Ma w niej blisko 140 zarejestrowanych 
rodzin pszczelich.
Uroczyste ogłoszenie wyników VIII edycji Ogólnopolskiego 
Konkursu na Pszczelarza Roku odbyło się w Szkole Głównej 
Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. O tym, kto okazał 
się najlepszy decydowali przedstawiciele Fundacji Akademia 
Pszczelarstwa i Zrównoważonego Rozwoju. Grand Prix 
Pszczelarz Roku to jedna z najważniejszych nagród, jaką może 
zdobyć w Polsce pszczelarz. Co równie ważne, Andrzej Leszko 

z Warszawy wrócił także z pierwszym miejscem w kategorii 
pszczelarstwo towarowe oraz z wyróżnieniem za miód akacjowy.
Pasieka została zgłoszona do konkursu z Lubuskiego Związku 
Pszczelarzy. 

PSZCZELARZ roku mieszka  
w Szklarce Radnickiej
Pasieka Leszko leży w naszej Gminie i to właśnie jej właściciel,  
Andrzej Leszko został Pszczelarzem Roku 2022.

Nie zabrakło stałych punktów programu, takich jak Seans 
w Mediatece czy Krośnieńskie Spotkania z Pasjami. O nich 
opowiadały m.in. Magda Leszczyńska czy Danuta Pobiedzińska-
Myśków. Pierwsza poruszyła temat żydowskiej codzienności, 
druga natomiast podzieliła się swoją fotograficzną pasją. 
Dużym zainteresowaniem cieszyło się spotkanie autorskie 
z zielonogórską pisarką Martą Maciejewską. Autorka takich 
powieści jak „Sekret bodyguarda” i „Ucieczka bodyguarda” 
opowiadała głównie o swoim ostatnim dziele pt. „1200 gramów 

szczęścia”. To inspirowana prawdziwymi wydarzeniami historia 
miłości matki do swojej swojej przedwcześnie narodzonej córki. 
Mediateka byłą także miejscem wyjątkowych występów. 
W jednym z nich – „Wiecznie młodzi” - aktorami byli 
podopieczni Centrum Aktywności Lokalnej „Na Poddaszu” 
oraz POW „Integracja”.
 „To się musi powieść”. Tak brzmiało tegoroczne hasło Nocy 
Bibliotek 2022. Była to ósma odsłona ogólnopolskiej akcji 
przekonującej do czytania poprzez promocję lokalnych 
bibliotek jako najbliższych miejsc spotkań z kulturą 
i różnorodnymi zasobami.
Mediateka - Biblioteka Publiczna w Krośnie Odrzańskim  
to profil FB, gdzie można śledzić zapowiedzi wydarzeń. 
Zachęcamy do śledzenia i korzystania z oferty placówki.

Aktywna MEDIATEKA
Zróżnicowana oferta, spotkania przeznaczone 
dla różnych grup. Krośnieńska Mediateka jest 
miejscem, gdzie można ciekawie spędzić czas. 
Trzeba tylko chcieć. Powakacyjne propozycje 

udowadniają,  że warto śledzić program 
proponowany przez tę placówkę. 



Most- Krośnieński Informator Samorządowy

28

Narodowe Święto Niepodległości 
w KROŚNIEŃSKIM WYDANIU

Patriotyzmu i miłości do Ojczyzny warto uczyć się już od najmłodszych lat. Podobnie jak 
historii. Dowodem na to jest chociażby „Patriotyczna Nutka”, czyli konkurs pieśni patriotycznej 
dla uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Krosno Odrzańskie. To była trzecia edycja 
tego wydarzenia. Pierwsza po pandemicznej przerwie.

W tym roku o miano najlepszego, z patriotyczną pieśnią na 
ustach, rywalizowano w trzech kategoriach: zespoły, małe 
zespoły (duety lub trio) i soliści. Na scenie zaprezentowało 
się kilkanaście, młodych i odważnych osób, które poradziły 
sobie z tremą i zaprezentowały swoje wokalne umiejętności.
Rywalizację wśród solistów wygrała Hanna Zamara ze szkoły 
w Osiecznicy z pieśnią „Rozkwitały pąki białych róż”. Wśród 
małych zespołów najlepsze były: Nela Leśko i Kinga Długoszyja 
– również ze szkoły w Osiecznicy – z pieśnią „Dziewczyna 
z Granatem”. Natomiast spośród zespołów wygrała klasa 6 B 
ze Szkoły Podstawowej nr 2, z pieśnią „Legiony”.

W dniu Narodowego Święta Niepodległości w kościele pw. św. 
Jadwigi Śląskiej, jak co roku, odbyła się uroczysta Msza Święta 
w intencji Ojczyzny. Po niej delegacje złożyły wiązanki kwiatów 
pod pomnikiem Powrotu Środkowego Nadodrza do Macierzy. 

Po południu, na promenadzie, przy klubie 5. Kresowego 
Batalionu Saperów i wzdłuż ulicy Czarnieckiego, odbył się 
wielki piknik #PodBiałoCzerwoną. Na skrzyżowaniu ulicy 
Czarnieckiego i krośnieńskiej promenady, stanął maszt, który 
gmina wywalczyła w akcji „PodBiałoCzerwoną”. Teraz mogła 
zawisnąć tam flaga narodowa, którą podczas pikniku, wspólnie 
podnieśli Burmistrz Marek Cebula i Dowódca 5. Kresowego 
Batalionu Saperów ppłk Maksymilian Libelt. 
Piknik to okazja do świętowania niepodległości. Nie zabrakło 
wspólnego śpiewania piosenek patriotycznych, które odśpiewali 
m.in. zwycięzcy konkursu Patriotyczna Nutka. W piknik 
#PodBiałoCzerwoną zaangażowało się także krośnieńskie 
wojsko. 
Jeszcze przed pandemią, tego typu spotkania odbywały się 
na Skwerze 4. Dywizji Zmechanizowanej przy skrzyżowaniu 
ulic Kościuszki i Poznańskiej. Tegoroczna zmiana miejsca 
była konieczna z powodu remontu popularnej „szachownicy”. 
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W przededniu Narodowego Święta Niepodległości w Zamku 
Piastowskim w Krośnie Odrzańskim odbyło się otwarcie 
wystawy autorstwa Janusza Kamerduły „Niepodległość… 
Ile razy?”. To ekspozycja prezentująca życie i działalność 
społeczną mieszkańców przede wszystkim terenów dzisiejszej 
Wielkopolski i Województwa Lubuskiego w okresie zaboru 
pruskiego. W obszernej kolekcji, którą autor zbierał od 
wielu lat, znalazły się różnego rodzaju dokumenty, odznaki, 
odznaczenia czy wyróżnienia – pamiątki z przeszłości. Część 
zebranych materiałów to pamiątki rodzinne, sporo jednak 
zostało odnalezionych w internecie czy na targach staroci – 
przyznaje Janusz Kamerduła.
Otwarcie wystawy było wyjątkowe także z jeszcze jednego 
powodu. Wśród obecnych na Zamku Piastowskim znaleźli 
się Bożena Deszcz i Krystyna Piotrowska – córki Powstańca 
Wielkopolskiego, a także Tomasz Deszcz – wnuk Powstańca. 
To właśnie oni przybliżyli gościom sylwetkę Teodora Łusia. 
Narodowe Święto Niepodległości można także obchodzić na 
sportowo. W Hali Sportowo-Widowiskowej Ośrodka Sportu 
i Rekreacji w Krośnie Odrzańskim odbył się Biało-Czerwony 
Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza Krosna Odrzańskiego, 
w którym udział wzięło ponad 50 zawodników z Krosna 
Odrzańskiego, Zielonej Góry, Żar, Kożuchowa, Gorzowa, 
Sulechowa czy Ostrowa Wielkopolskiego. 
Zmagania odbyły się w dwóch różnych grupach – z podziałem na 
umiejętności szachowe. W grupie A rywalizowało 28 szachistów, 

natomiast w grupie B udział wzięły 23 osoby. Jak podkreśla 
Bolesław Kamiński, prezes KSGU Tęcza, organizatorów cieszy 
to, że w zmaganiach wzięli udział zawodnicy prezentujący 
wysoki poziom szachowy.
W grupie A zwyciężył Nikolai Aliavdin reprezentujący Zieloną 
Górę, przed Karolem Kuczą z OTSz Ostrów Wielkopolski 
i Piotrem Jagodzińskim z Żar. 
W grupie B pierwsze miejsce zajął Michał Szer z ŻKSz 
Żary, drugi był Oliwier Bobrowski z KSGU Tęcza Krosno 
Odrzańskie, a trzeci - Robert Roslanowski, także z KSGU 
Tęcza Krosno Odrzańskie.

Krośnieński Batalion WOT
W Krośnie Odrzańskim swoją działalność rozpoczął  
152. Batalion Lekkiej Piechoty 12. Wielkopolskiej Brygady 
Obrony Terytorialnej. Dowódcą 152. Batalionu Lekkiej Piechoty 
w Krośnie Odrzańskim został ppłk Tomasz Płotczyk. 

Zarządzeniem z dnia 22 lutego 2021, Minister Obrony Narodowej 
podjął decyzję odnośnie formowania Batalionu, którego 
stałym rejonem odpowiedzialności są powiaty: krośnieński, 
zielonogórski, żarski, żagański, nowosolski i wschowski. 

152. Batalion Lekkiej Piechoty w Krośnie Odrzańskim jest 
drugim batalionem WOT na Ziemi Lubuskiej i piątym 
pododdziałem podlegającym 12. Wielkopolskiej Brygadzie 

Obrony Terytorialnej. Pierwszy 
lubuski batalion, oznaczony 
numerem 151. , znajduje się 
w Skwierzynie. 

152. Batalion Lekkiej Piechoty 
posiada m.in. trzy kompanie lekkiej piechoty, pluton logistyczny, 
pluton dowodzenia i zabezpieczenia. Na dziś stan batalionu  
to około 500 żołnierzy terytorialnej służby wojskowej i około  
50 żołnierzy zawodowych. Siedziba mieści się w Krośnie 
Odrzańskim przy ul. Słubickiej 10, blok nr 3 .
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DAMA Orderu Uśmiechu
Anna Chinalska Damą Orderu Uśmiechu. Międzynarodowa 
Kapituła Orderu Uśmiechu podczas posiedzenia plenarnego 
rozpatrzyła wnioski dziecięce i postanowiła włączyć do grona 
Dam i Kawalerów Orderu Uśmiechu w sumie 21 osób – w tym 
byłą dyrektor szkoły w Osiecznicy. I to właśnie tam odbyło się 
uroczyste wręczenie orderu. 

Odznaczenie – w formie medalu przedstawiającego uśmiechnięte 
słoneczko – przyznawane jest w Polsce przez Międzynarodową 
Kapitułę Orderu Uśmiechu. Spośród kandydatur nadesłanych 
przez dzieci z całego świata Kapituła wybiera laureatów. Damą 
lub Kawalerem Orderu Uśmiechu zostaje dorosły, którego 
działalność jest wyjątkowa, nietuzinkowa i przynosi dzieciom 
najwięcej radości. Gratulujemy!

Takich spotkań jesteśmy spragnieni. Po trzech latach 
przerwy, którą wymusiła pandemia mieszkańcy Gminy 
oraz goście spotkali się na promenadzie, by złożyć sobie 
życzenia i razem zaśpiewać kolędy. Wigilia i Jarmark 
Bożonarodzeniowy odbyły się w drugą sobotę grudnia.

Zarówno jako wykonawcy na scenie, jak i ze swoimi 
stoiskami zaprezentowali się przedstawiciele gminnych 
szkół oraz przedszkoli (zarówno dzieci, Rady Rodziców jak 
i nauczyciele). Nie zabrakło Warsztatów Terapii Zajęciowej ze 
stoiskiem z ozdobami oraz z rękodziełem, były lokalne firmy 
gastronomiczne. Młodzieżowa Rada Miejska przeprowadziła 
akcję „Literatura dla psiura” – za pieniądze z tej akcji zostaną 
zakupione rzeczy do schroniska w Osiecznicy. Tradycyjnie 
zbierano pieniądze do puszki za bombki, które podpisywał 

Burmistrz Marek Cebula. W tym przypadku pieniądze zostaną 
przeznaczone na zakupy dla Powiatowego Domu Dziecka. 
Na scenie pojawiły się – oprócz szkół i przedszkoli – zespoły 
pracujące w Centrum Artystyczno-Kulturalnym Zamek. 
Spotkanie wigilijne rozpoczęło się od życzeń składanych sobie 
wzajemnie przez mieszkańców oraz dzieleniem się opłatkiem. 
Kulminacją tej wyjątkowej soboty w Krośnie Odrzańskim był 
pochód mikołajów, który z promenady przeszedł pod „tramwaj”, 
gdzie rozświetlono bożonarodzeniową szopkę. 

Wyjątkowe spotkanie – 
święta coraz bliżej



31

Most- Krośnieński Informator Samorządowy

Międzypaństwowa RYWALIZACJA młodzieży

NIE TYLKO do Guben…

Krosno Odrzańskie, Karcag 
i Schwarzheide – to miasta, które 
od lat łączy nie tylko współpraca, 
ale przede wszystkim przyjaźń. 
Jednym z celów konsekwentnie 
realizowanych przez partnerów, 
jest pielęgnowanie tradycji 
sportowych oraz promocja sportu 
jako płaszczyzny dobrej współpracy.
Jeszcze przed wybuchem pandemii, co roku w innym kraju, odbywał 
się Międzynarodowy Turniej Miast Partnerskich. Zainicjowany 
przez ówczesnego, nieżyjącego już niestety Burmistrza Karcag László 
Dobosa. Turniej pomiędzy Krosnem Odrzańskim, Schwarzheide 
oraz Karcag skupia nastolatków, którzy w różnych dziedzinach 
sportowych reprezentują swoje miasta i kraje. 

Na  prze łomie  września 
i października, tym razem 
w węgierskim Karcag odbyła się 
VII edycja tej imprezy z udziałem 
drużyn z Gminy Krosno Odrzańskie, 
niemieckiego Schwarzheide 
i gospodarzy. Nasi uczniowie ze 
Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana 
Kilińskiego w Krośnie Odrzańskim, 

pod opieką Pana Grzegorza Nogi oraz ze Szkoły Podstawowej 
w Wężyskach pod opieką Pana Wojciecha Komorowskiego zajęli 
ostatecznie 3. miejsce. Od rywalizacji ważniejsza była jednak 
integracja i zdobywanie nowych wrażeń. Młodzież miała także 
okazję poznać węgierską kulturę, zwyczaje tam panujące i zwiedzić 
miasto partnerskie Karcag. 

Tak jak zapowiadaliśmy w czerwcu, tak też się 
stało. Uruchomienie połączeń jest efektem dobrej 
współpracy samorządów. Przez pół roku były to pociągi 
weekendowe, które się sprawdziły, liczba pasażerów 
wyniosła średnio 300 na dobę – mówi Burmistrz 
Marek Cebula podkreślając niebagatelną rolę Urzędu 
Marszałkowskiego, który zdecydował się wyłożyć 
pieniądze na kursy we wszystkie dni tygodnia. 
Między Zieloną Górą a Guben do obsługi pasażerów 
przystosowano siedem stacji w: Nietkowie, Laskach 
Odrzańskich, Ciemnicach, Krośnie Odrzańskim, 
Wężyskach, Wałowicach i Gubinie. 

6 par pociągów w dni robocze oraz 5 par w dni wolne (soboty, niedziele i święta) – zgodnie 
z zapowiedziami od 11 grudnia obowiązuje nowy rozkład jazdy. Krosno Odrzańskie zostało 
w pełni skomunikowane kolejowo. Nowością jest bezpośrednie połączenie z Cottbus.

Odjazdy  
z Krosna O.

Odjazd  
do Zielonej Góry

Odjazd  
do Guben

Dni robocze

6:51 5:08

10:03 8:25

13:07 11:29

16:32 14:36

19:43 18:05

22:57 21:19

Dni wolne

6:51 5:08

11:08 8:25

14:34 12:34

19:43 16:08

22:57 21:19

Odjazd  
z Zielonej Góry

Przyjazd do 
 Krosna O.

Dni  
robocze

4:30 5:08

7:47 8:25

10:50 11:29

13:57 14:36

17:28 18:05

20:40 21:18

Dni 
wolne

4:30 5:08

7:47 8:25

11:56 12:34

15:30 16:08

20:40 21:18

Odjazd  
z Guben

Przyjazd do 
 Krosna O.

Dni  
robocze

6:08 6:51

9:20 10:03

12:24 13:07

15:49 16:32

19:00 19:43

22:13 22:57

Dni 
wolne

6:08 6:51

10:25 11:08

13:51 14:33

19:00 19:43

22:13 22:57

NOWY ROZKŁAD JAZDY (obowiązuje do 11 marca 2023 r.)

^ Krosno Odrzańskie 11 XII 2022 – 11 III 2023
Dodatkowe informacje o pociągach znajdują się na szczegółowym rozkładzie jazdy „Odjazdy”.

Aktualizacja wg stanu na 18 XI 2022

Kierunek
Direction

Odjazdy
Departures

PR-R

5:08
1
1)

PR-R

8:25
1 PR-R

11:29
1
2)

PR-R

12:34
1
3)

PR-R

14:36
1
2)

PR-R

16:08
1
3)

PR-R

18:05
1
2)

PR-R

21:19
1
1)

Guben

PR-R

6:51
1
1)

PR-R

10:03
1
2)

PR-R

11:08
1
3)

PR-R

13:07
1
2)

PR-R

14:34
1
3)

PR-R

16:32
1
2)

PR-R

19:43
1

PR-R

22:57
1
1)

Zielona Góra 
Główna

objaśnienia skrótów / abbreviations
1) kursuje 1-7 / 24-26 XII, 31 XII-1

I; 
2) kursuje 1-5 / 26 XII, 6 I; 

objaśnienia skrótów / abbreviations
3) kursuje 67 + 26 XII, 6 I; 
/ oprócz

+ oraz

1w poniedziałki

objaśnienia skrótów / abbreviations
5w piątki

6w soboty

7w niedziele

objaśnienia skrótów / abbreviations
PR: POLREGIO S.A. - R: REGIO

PR - 703 20 20 20 (24h) opłata 1.29 zł/min. połączenia, 
realizator usługi: Progress Plus S.C.  / 703 20 20 20 (24h) 
charge of PLN 1.29 gross/min. of each call, service provider: 
Progress Plus S.C. 

www.polregio.pl

www.portalpasazera.pl
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^
Przyjazdy / Arrivals / Прибуття

Krosno Odrzańskie 11 XII 2022 – 11 III 2023
Aktualizacja wg stanu na 18 XI 2022

godzina
przyjazdu

arrival time

peron
tor

platform
track

pociąg

train

godziny odjazdów ze stacji pośrednich

departures from intermediate stops

5:08 1
1

PR - R
5460

Zielona Góra Główna 4:30, Zielona Góra Przylep 4:36, Czerwieńsk 4:41, Nietków 4:47, Laski 
Odrzańskie 4:51, Szczawno - Ciemnice 4:57 

~ 1-7 / 24-26 XII, 31 XII-1 I;

6:51 1
1

PR - R
5461

Guben 6:08, Gubin 6:15, Wałowice 6:22, Wężyska 6:38 

~ 1-7 / 24-26 XII, 31 XII-1 I;

8:25 1
1

PR - R
5464
5462

Zielona Góra Główna 7:47, Zielona Góra Przylep 7:53, Czerwieńsk 7:58, Nietków 8:04, Laski 
Odrzańskie 8:08, Szczawno - Ciemnice 8:14 

10:03 1
1

PR - R
5463

Guben 9:20, Gubin 9:27, Wałowice 9:34, Wężyska 9:50 

~ 1-5 / 26 XII, 6 I;

11:08 1
1

PR - R
5465

Guben 10:25, Gubin 10:32, Wałowice 10:39, Wężyska 10:55 

~ 67 + 26 XII, 6 I;

11:29 1
1

PR - R
5466

Zielona Góra Główna 10:50, Zielona Góra Przylep 10:56, Czerwieńsk 11:01, Nietków 11:07, 
Laski Odrzańskie 11:11, Szczawno - Ciemnice 11:17 

~ 1-5 / 26 XII, 6 I;

12:34 1
1

PR - R
5610

Zielona Góra Główna 11:56, Zielona Góra Przylep 12:02, Czerwieńsk 12:07, Nietków 12:13, 
Laski Odrzańskie 12:16, Szczawno - Ciemnice 12:22 

~ 67 + 26 XII, 6 I;

13:07 1
1

PR - R
5467

Guben 12:24, Gubin 12:31, Wałowice 12:38, Wężyska 12:54 

~ 1-5 / 26 XII, 6 I;

14:33 1
1

PR - R
5611

Guben 13:51, Gubin 13:58, Wałowice 14:05, Wężyska 14:20 

~ 67 + 26 XII, 6 I;

14:36 1
1

PR - R
5612

Zielona Góra Główna 13:57, Zielona Góra Przylep 14:03, Czerwieńsk 14:08, Nietków 14:14, 
Laski Odrzańskie 14:18, Szczawno - Ciemnice 14:24 

~ 1-5 / 26 XII, 6 I;

16:08 1
1

PR - R
5614

Zielona Góra Główna 15:30, Zielona Góra Przylep 15:36, Czerwieńsk 15:41, Nietków 15:47, 
Laski Odrzańskie 15:51, Szczawno - Ciemnice 15:57 

~ 67 + 26 XII, 6 I;

16:32 1
1

PR - R
5613

Guben 15:49, Gubin 15:56, Wałowice 16:03, Wężyska 16:19 

~ 1-5 / 26 XII, 6 I;

18:05 1
1

PR - R
5616

Zielona Góra Główna 17:28, Zielona Góra Przylep 17:34, Czerwieńsk 17:39, Nietków 17:45, 
Laski Odrzańskie 17:48, Szczawno - Ciemnice 17:54 

~ 1-5 / 26 XII, 6 I;

19:43 1
1

PR - R
5615
5617

Guben 19:00, Gubin 19:07, Wałowice 19:14, Wężyska 19:30 

21:18 1
1

PR - R
5618

Zielona Góra Główna 20:40, Zielona Góra Przylep 20:46, Czerwieńsk 20:52, Nietków 20:58, 
Laski Odrzańskie 21:01, Szczawno - Ciemnice 21:07 

~ 1-7 / 24-26 XII, 31 XII-1 I;

22:57 1
1

PR - R
5619

Guben 22:13, Gubin 22:20, Wałowice 22:28, Wężyska 22:43 

~ 1-7 / 24-26 XII, 31 XII-1 I;
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Zeskanuj kod QR aby uzyskać szczegółowe 
informacje dot. odjazdów na: 
www.portalpasazera.pl

Zeskanuj kod QR aby uzyskać szczegółowe 
informacje dot. przyjazdów na: 

www.portalpasazera.pl
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Mija 5 lat od momentu kiedy trwały pierwsze prace przy budowie obiektu firmy 
DIRKS, hali o powierzchni 42.000 m2.
Pojawiały się pytania co to za firma? Co będzie produkować? Czy pojawią się nowe miejsca 
pracy? W międzyczasie większość pytań znalazła odpowiedzi. Obecnie Ci, którzy pracują  
od początku będą obchodzić wkrótce 5-lecie pracy. Dzisiaj też mogą dostrzec, że ich 
praca została doceniona.
Zdobyte zaufanie i uznanie klienta zaowocowało decyzją o rozbudowie magazynu  
i powiększeniu jego powierzchni o kolejne 18.000 m2 oraz planowanemu zwiększeniu 
produkcji o około 40% zamówień.
Żeby sprostać temu zadaniu w powstającej hali pojawi się inwestycja w postaci 
automatycznego magazynu. Przyśpieszy to proces kompletacji zamówień. Będzie 
to rozwiązanie analogiczne do systemów w innych centrach dystrybucyjnych speł-
niające najwyższe wymagania w zakresie bezpieczeństwa obsługi i ergonomii pracy.
Pracownicy są informowani o nadchodzących zmianach i przyglądają się im ze spo-
kojem ponieważ wiedzą, że ich wdrożenie jest gwarancją przyszłej pracy.

Z OKAZJI ZBLIŻAJĄCYCH SIĘ ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA
ŻYCZYMY PAŃSTWU DUŻO ZDROWIA, SZCZĘŚCIA

ORAZ POMYŚLNOŚCI W NOWYM 2023 ROKU
ZARZĄD ORAZ PRACOWNICY 

FIRMY DIRKS SERVICE KROSNO SP. Z O.O. sponsor 
rybobrania

Obywatelski PARLAMENT SENIORÓW

Krosno Odrzańskie ma swoich przedstawicieli 
w Parlamencie Seniorów. 

7 listopada w Sali Plenarnej Sejmu odbyła 
się VIII sesja Obywatelskiego Parlamentu 
Seniorów. W obradach uczestniczyło kilkaset 
osób z całego kraju, w tym także przewodnicząca 
Krośnieńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, 
Halina Januszkiewicz oraz członek Lubuskiej Rady 
Seniorów - Andrzej Lambryczak.
Obywatelski Parlament Seniorów to pierwsze 
w historii Polski ogólnopolskie przedstawicielstwo 
osób starszych, a jednocześnie przykład 
korzystania przez obywateli z prawa do wyrażania 
poglądów swojego środowiska. To apolityczne, 
neutralne religijnie i światopoglądowo gremium, 
reprezentujące interesy 9 milionów seniorów 
w Polsce. Delegatami OPS są przedstawiciele 
wszystkich środowisk senioralnych w Polsce, 
w szczególności Uniwersytetów Trzeciego 
Wieku, Polskiego Związku Emerytów, Rencistów 
i Inwalidów oraz gminnych rad seniorów. Seniorów 
w Polsce przybywa, dlatego tak ważne jest, by 
przedstawiciele tej grupy mieli okazję powiedzieć co 

seniorom jest potrzebne. Bo przecież to oni sami doskonale zdają 
sobie sprawę z codziennych problemów dotykających osoby starsze. 
Jednym z siedmiu delegatów zaufania publicznego, wybranych 
przez zespół akredytacyjny został Burmistrz Marek Cebula.
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Sportowa strona Krosna

SUKCESY krośnian

Tradycyjnie, ostatnia niedziela sierpnia w Krośnie Odrzańskim 
należała do biegaczy. Ulicami Krosna Odrzańskiego i Łochowic 
ścigali się uczestnicy biegu Krośnieńska Dziesiątka. To była już  
8 edycja imprezy. Rozpoczęło się od zmagań najmłodszych. 
Dziesiątka na Piątkę – bo taką nazwę nosi bieg dziecięcy – odbyła 
się jeszcze przed biegiem głównym. W różnych kategoriach 
wiekowych ścigało się blisko 100 młodych biegaczy.
O godzinie 10.00 wystartowali uczestnicy biegu głównego, którzy 
zmierzyli się ze sobą na wymagającej, dziesięciokilometrowej 
trasie. Zwycięzcą okazał się Kamil Makos z Bolesławca, który nową 
trasę pokonał w czasie 33:26. Jak sam przyznał – tego dnia biegło 
mu się przyjemnie, a trasa, z wyjątkiem jednego podbiegu pod 
koniec zmagań, sprzyjała zawodnikom. Wśród kobiet najlepsza 
okazała się Ewelina Michnowicz z Krosna Odrzańskiego. 41:19 to 
jej wynik na mecie ósmej edycji biegu. 

Na początku grudnia młody zawodnik ALKS AJP Gorzów Wlkp 
/ Filia Krosno Odrzańskie, Marcin Bartoszewski wystartował 
w halowych zawodach ogólnopolskich Lekkoatletyka Dla Każdego 
w Spale - i to w jakim stylu! Podopieczny trenera Krzysztofa 
Wesołka w konkursie pchnięcia kulą 4kg, w kategorii U13, zajął 
III miejsce w Polsce. Uzyskał wynik 9.28, co jest nowym rekordem 
życiowym Marcina. W hali COS OPO Spała rywalizowało ponad 
700 młodych lekkoatletów z całej Polski. 

MKS Tęcza Homanit Krosno Odrzańskie zdobywcą Pucharu Polski 
w futsalu na szczeblu okręgu. W turnieju finałowym, rozgrywanym 
w Krośnie Odrzańskim, pokonali Sokół Dąbrówkę Wlkp. 16 – 0 
oraz Iskrę Małomice 9:1. Dzięki zwycięstwu w turnieju, awansowali 
do rozgrywek na szczeblu centralnym. W 1/32 zmierzą się z ASG 
Stanley Futsal Team Brzeg. 

Krośnianin, Hubert Gaudyn pokonał Piekło Czantorii, czyli – 
zdaniem biegaczy – jeden z najtrudniejszych biegów górskich 
w Polsce. „Przepieron” to 71 kilometrów i +5780 m przewyższeń. 
Te liczby robią wrażenie, porównując to tak, jakby wbiec 200 
razy na ostatnią kondygnację 10 piętrowego wieżowca. Hubert 

Gaudyn na trasie spędził 16 godzin 14 minut i 33 sekundy. Zajął 
46 miejsce spośród 76, którzy ukończyli zmagania. 

42 osoby latem oraz 39 jesienią – tylu śmiałków ukończyło 
minione etapy Krośnieńskiej ZaDychy 2022. To walka z własnymi 
słabościami, a także okazja, by zwiedzić Krosno Odrzańskie 
i okolice z nieco innej, terenowej strony. Jesienna ZaDycha 
rozpoczynała i kończyła się w Kamieniu, a do pokonania było 
12,5 km trasy. Latem ZaDycha zawitała w okolice jeziora Glibiel 
w Łochowicach. Pieszo, lub biegiem – byle o własnych siłach i na 
własnych nogach. Jaką trasą pobiegniemy zimą? O tym przekonamy 
się już wkrótce. 
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Podczas tegorocznej Krośnieńskiej Dziesiątki doszło do kilku 
zmian. Najważniejszą z nich była ta, związana z przebiegiem trasy. 
Organizatorzy postanowili, że zostanie odwrócona, a wybiegając 
z Placu Unii Europejskiej biegacze skierują się prosto na promenadę. 
Nowa trasa zebrała pozytywne opinie uczestników. Szczególnie do 
gustu przypadła im pierwsza, płaska i szybka połowa. Tegoroczne 
zmagania na trasie „Krośnieńskiej Dziesiątki” ukończyło 136 
uczestników, w tym 34 kobiety. 

Bardzo dobrze, w sezonie 2022/2023, w czwartej lidze rozgrywkowej 
radzą sobie tenisiści stołowi z Krosna Odrzańskiego. Jak do tej 
pory, mają znakomity bilans sześciu zwycięstw i zaledwie jednej 
porażki w siedmiu rozegranych kolejkach. Dzięki temu, w tabeli  
4. ligi mężczyzn – grupie południowej zajmują drugie miejsce. 
Mają taką samą liczbę punktów, jak liderzy z Drzonkowa, którzy –  
do tej pory – jako jedyni pokonali krośnian w tym sezonie. 
Po dwunastu latach przerwy, do Krosna Odrzańskiego powróciła 
siatkówka w wydaniu seniorskim. To za sprawą kilku zawodników, 
którzy reaktywowali seniorską SKS Tęczę Krosno Odrzańskie 
i rozpoczęli swoje zmagania w rywalizacji na poziomie III ligi. 
To w większości chłopaki z okolic, którzy znają się już dłuższy 
czas – przyznaje kapitan i grający trener Mariusz Matusewicz. 
I wcale nie dziwi się tym, że zmagania w III lidze rozpoczęli od 
dwóch wyjazdowych zwycięstw. Wielu z nich grało w SKS Tęczy 
w kategoriach młodzieżowych. Teraz mają szansę reprezentować 
klub jako seniorzy. Ich dwa pierwsze mecze to dwa zwycięstwa. 
W debiutanckim spotkaniu wygrali 3:0 z SMS Police. W drugim 
meczu 3:1 pokonali UKS OPP Powiat Kołobrzeski. W trzeciej 
kolejce rozegrali swój pierwszy mecz domowy. Po zaciętej 
rywalizacji ulegli 2:3 zespołowi KS ATAK Gorzów Wielkopolski. 
Po porażce z Gorzowem, przyszła druga porażka. Tym razem 
z UKS SMS VII LO Trzynastka Zielona Góra. Obecnie SKS Tęcza 
zajmuje trzecie miejsce w lidze. 

O tym, że jazda na rowerze, to przede wszystkim dobra zabawa, 
przekonują kolarze amatorzy. Wielu z nich zrzeszonych jest 
w K.O. Team MTB Krosno Odrzańskie, ale nie brakuje też fanów 
szosy. To właśnie oni – miłośnicy jazdy rowerem po asfalcie, byli 
bohaterami trzynastego etapu GRAND PRIX AMATORÓW 
NA SZOSIE „Rowerem przez Polskę”, który odbył się w Krośnie 
Odrzańskim. To był już trzeci raz, kiedy uczestnicy wyścigu 
organizowanego przez Rajdy dla Frajdy odwiedzili nasze miasto, 
gdzie zlokalizowane były start i meta zmagań. 
Kolarze mieli możliwość wyboru jednej z trzech tras. Podróżnicza 
o długości 200 kilometrów plus 1000 metrów przewyższeń, trasa 
sportowa o długości 126 kilometrów plus 600 metrów przewyższeń 
oraz trasa rekreacyjna o długości 86 kilometrów, w tym 350 metrów 
przewyższeń. W rajdzie wzięło udział blisko 50 kolarzy – zarówno 
mężczyzn jak i kobiet.
To był trzynasty etap GRAND PRIX AMATORÓW NA SZOSIE, 
z szesnastu zaplanowanych w sezonie 2022.

Spod Szkoły Podstawowej w Osiecznicy, prosto nad jezioro 
Moczydło. Nie jest to długa, ani wymagająca trasa, ale satysfakcja 
z jej pokonania jest ogromna. Tak właśnie wygląda każda edycja 
Rodzinnego Rajdu Rowerowego. W tym roku była to już dziesiąta 
odsłona. Na uczestników na mecie tradycyjnie czekało ognisko. 
W rajdzie udział biorą osoby w różnym wieku i z różnym 
doświadczeniem na rowerach. Są stali bywalcy tej imprezy, ale 
co roku pojawiają się także nowe osoby. 
Wśród tegorocznych uczestników znaleźli się także Burmistrz 
Marek Cebula i Radna Sejmiku Województwa Lubuskiego Anna 
Chinalska, była dyrektor szkoły w Osiecznicy. Tegoroczny rajd był 
także okazją do wspomnień. 10 lat temu, Gmina Krosno Odrzańskie 
okazała się być na tyle „rowerowa”, że znalazła się wśród 10 
finalistów Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu.

Piłkarską rundę jesienną zakończył zespół MKS Tęcza Homanit 
Krosno Odrzańskie. Zimę spędzą na drugim miejscu w ligowej 
tabeli zielonogórskiej klasy okręgowej. Jak przyznaje trener zespołu, 
Karol Widerowski, początek sezonu nie był łatwy, ale z kolejki na 
kolejkę zespół się rozkręcał i prezentował coraz lepiej. Choć Tęcza 
wygrała pierwsze spotkanie, to następnie pojawiły się dwie porażki 
z rzędu. Po tym jednak przyszła dobra seria gier. Przez jedenaście 
kolejek z rzędu nie przegrali spotkania, w tym czasie wygrywając 
aż osiem meczów. To pozwoliło im wskoczyć na drugie miejsce 
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w lidze, będąc za plecami tylko Stali Jasień. W ostatniej kolejce 
rundy jesiennej Tęcza przegrała jednak 1:2 z Sprotavią Szprotawa. 

Po piętnastu kolejkach Tęcza ma na swoim koncie 9 zwycięstw, 
3 remisy i 3 porażki. Przez całą rundę jesienną piłkarze zdobyli 
30 punktów. Zajmują drugie miejsce i tracą do lidera z Jasienia 5 
punktów. Za plecami zespołu z Krosna Odrzańskiego panuje duży 
ścisk. Zespoły z miejsc 3-5 tracą do „Multicolores” zaledwie 1 punkt, 
co zapowiada wiele emocji na wiosnę. W trakcie piętnastu kolejek 
Tęcza zdobyła 42 gole, a straciła 23. Więcej bramek w rundzie 
jesiennej zdobyli tylko piłkarze z Jasienia. 
Już we wrześniu Tęcza pożegnała się z rozgrywkami Pucharu 
Polski. Co prawda, w pierwszej rundzie pokonała 2:1 zespół Schnug 
Chociule, ale w drugiej rundzie zespół z Krosna Odrzańskiego 
przegrał 1:2 z Koroną Kożuchów.
Z roku na rok maleje liczba uczestników Krośnieńskiej Ligi 
Halowej. Na przełomie listopada i grudnia ruszyła XX edycja 
ligi futsalu w Krośnie Odrzańskim. W tym sezonie do rywalizacji 
przystąpiło początkowo pięć zespołów. Tuż przed inauguracją 
wycofał się obrońca tytuły – Hurtownia King. W grze o mistrzowski 
tytuł pozostały więc tylko cztery drużyny: 5 Batalion Saperów,  
HB Bruk Budachów, Pizzeria Roma i Paka. W zeszłym sezonie 
w naszej rodzimej lidze rywalizowało siedem zespołów. Zmieniła 

się także godzina rozpoczęcia spotkań. Środa pozostaje bez zmian, 
ale gry w Hali Sportowo-Widowiskowej rozpoczynają się o 18.00. 
Najpierw rozegrane zostaną spotkania w systemie każdy z każdym. 
Po rundzie zasadniczej odbędzie się faza play-off. 
Po dziesięciu latach współpracy ze sponsorem tytularnym Galerią 
Wyposażenia Wnętrz Meblostyl Ewy i Sylwestra Szymczaków, 
zakończył się pewien etap Krośnieńskiej Ligi Halowej. W sezonie 
2022/2023 nie będzie to już Meblostyl Liga Halowa, a właśnie 
Krośnieńska Liga Halowa. Każdą serię gier będzie można śledzić 
w Hali Sportowo-Widowiskowej przy ul. Pułaskiego 3 oraz na 
żywo w Internecie. 

Ligi OSiR na finiszu
W tym roku Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krośnie Odrzańskim 
zorganizował aż cztery różne sportowe ligi, które rozgrywane 
były w systemie wiosna – jesień. Przez kilka miesięcy, 
w Centrum Rekreacyjnym przy ul. Pocztowej, rywalizowano 
o miano najlepszych w squasha i w kręgle.

Wtorkowe wieczory należały do PSB Mrówka Krosno Odrzańskie 
Liga Squasha. Na początku sezonu do rywalizacji przystąpiło 10 
zawodników. Wszystkim jednak zdecydowanie odskoczyło dwóch 
pierwszych – Maciej Turowski i Roman Didyk. Pozostałym 
zawodnikom pozostała zaledwie walka o trzecie miejsce w tym 
sezonie PSB Mrówka Krosno Odrzańskie Liga Squasha.

W czwartki na kręgielni spotykali się mężczyźni, którzy 
rywalizowali w ramach Gama Krasowski Liga Kręgli Mężczyzn. 
Na czele tabeli Wiesław Musik, który na przestrzeni całego roku 
grał najrówniej ze wszystkich uczestników. 
Natomiast kobiety na kręgle przychodziły w środy. Rywalizacja 
w ramach Dirks Service Krosno Odrzańskie Liga Kręgli Kobiet już 
od samego początku zapowiadała się bardzo wyrównanie. I tak to 
się układało przez cały rok. O ostatecznym układzie tabeli mógł 
zadecydować pojedynczy rzut, a nawet jedno pudło. W tej lidze 
każdy mógł wygrać z każdym.
Po raz pierwszy ze swoją ligą kręgli ruszyli seniorzy powyżej 65 
roku życia. MTO Międzynarodowy Transport sp. z.o.o Liga Kręgli 
Seniorów dostarczyła uczestnikom wielu sportowych emocji. Nieco 
inny system punktowy niż w przypadku wcześniej wspominanych 
lig, dawał szansę absolutnie każdemu seniorowi, który wziął 
udział – nawet tym, którzy z pewnych powodów musieli czasem 
odpuścić jedną lub dwie kolejki.
Uroczyste zakończenie lig odbyło się już po oddaniu do druku 
obecnego wydania MOSTu. Zachęcamy jednak do śledzenia 
Krośnieńskich Wydarzeń, a także strony Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Krośnie Odrzańskim. Tam zostały zamieszczone ostateczne 
wyniki poszczególnych lig oraz relacja z zakończonych zmagań.



Most- Krośnieński Informator Samorządowy

Dotacje w programie

nadal dostępne

Gmina Krosno Odrzańskie, w porozumieniu z Wojewódzkim 
Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, nadal 
wspiera działania swoich mieszkańców zmierzające do poprawy 
jakości powietrza.

Uwaga: Przedsięwzięcia realizowane w ramach Programu 
„Czyste Powietrze” nie dotyczą budynków wielorodzinnych 
oraz budynków nowo budowanych. 

W Urzędzie Miasta w Krośnie Odrzańskim funkcjonuje Gminny 
Punkt Konsultacyjno - Informacyjny ww. programu, w którym 
można poznać więcej szczegółów dotyczących programu. 
Pracownik punktu pomaga zarówno w objaśnianiu zawiłości 
regulaminu programu, ale także w kompleksowym wypełnieniu 
wniosku o dotację jak i późniejszego wniosku o płatność.
Pod numerem telefonu 502 624 612 udzielane są informacje 
oraz możliwe jest umówienie się na wizytę. Nasze działania 
polegają w szczególności na:

 - wsparciu w zakresie przygotowania wniosku 
o dofinansowanie,

 - pomocy przy rozliczeniu przyznanego dofinansowania.
Punkt prowadzi Mirosław Kossowski, który podkreśla, iż 
warto skorzystać z konsultacji już przed podjęciem planów 
inwestycyjnych, gdyż jak pokazuje doświadczenie, bardzo często 
podejmowane są decyzje niezgodne z regulaminem programu 
„Czyste Powietrze”, co skutkuje nawet brakiem możliwości 
otrzymania dotacji. W wyjątkowych sytuacjach i uzasadnionej 
potrzebie pracownik punktu może ocenić sytuację w miejscu 
planowanej inwestycji. Mirosław Kossowski podkreśla, że punkt 
oferuje pełną asystę, czyli kompleksowe wsparcie.

Konsultacje w punkcie informacyjnym odbywają się:

- poniedziałek – od godziny 13:30 do 16:30;
- od wtorku do czwartku – od godziny 13:30 do 15:30;
- piątek – od godziny 13:30 do 14:30.

Obowiązuje wcześniejsza telefoniczna rezerwacja terminu 
spotkania – tel. 502 624 612.

„Czyste Powietrze” 


