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Gmina Przyszłości z obwodnicą Krosna Odrzańskiego

Niewiarygodne! Obniżka cen za wodę i ścieki

ENEJ, Kwiatkowski, Gąssowski, Okrasa – Rybobranie tuż tuż

Zmiany w „mundurówce” – kto kogo zastąpił?

Ponadto w numerze:
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Szanowni Państwo, 

nadchodzi piękny czas radości z faktu Zmartwychwstania, 

która weźmie górę nad problemami życia codziennego.  

Za kilka dni wspólnie z rodziną i przyjaciółmi usiądziemy  

do wielkanocnego śniadania. Wszelkie nieporozumienia  

odejdą na bok, a przy naszych stołach zagoszczą spokój 

i miłość. Życzymy Państwu, by wspólnie spędzone chwile były 

niezapomnianym przeżyciem dającym pozytywną energię  

na kolejne miesiące roku. 

 Wierzymy, że nasza wspólna teraźniejszość będzie  

drogowskazem do lepszego jutra. Tylko działając razem  

możemy zawalczyć o lepszą przyszłość opartą na poszano-

waniu drugiego człowieka, jego przekonań i wyznawanych 

wartości. Z całego serca życzymy Państwu, aby te wyjątkowe 

święta przyniosły dobro i zrozumienie.     

Wesołego Alleluja!

Burmistrz Krosna Odrzańskiego

Marek Cebula

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Krośnie Odrzańskim

Tomasz Rogowski
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nadeszła wiosna, przyroda budzi się do życia, a wraz z nią 
wiara. Wiara w to, że dni będą coraz dłuższe oraz że słońce 
dostarczy nam witaminy D i na naszych twarzach zago-
ści uśmiech. Wiosna rozbudziła także nadzieję, że szpital 
w końcu zostanie otwarty. Życie i zdrowie to najważniejsze 
wartości. Trzymam za słowo prezesa szpitala, który powie-
dział, że po świętach krośnieńska część lecznicy otworzy 
swoje drzwi dla pacjentów. Cóż bowiem pozostało jeszcze 
w tej kwestii poza wiarą? 
Wierzę także w naszą obwodnicę. Liczę, że tak poważne 
deklaracje nie będą słowami rzuconymi na wiatr i że jeszcze 
w tym roku ruszy przetarg na przygotowanie dokumentacji. 
Pierwsze promienie wiosennego słońca obudziły także wiarę 
w rozsądek. Co roku borykamy się z problemem wypalania 
traw. Mimo wzrostu świadomości ekologicznej wiele osób 
uważa, że jest to dobry sposób na użyźnienie gleby. Błąd! 
Wypalanie powoduje wyjaławianie ziemi. Zabija zwierzęta 
i powoduje zagrożenie dla życia ludzi. Może warto skończyć 
z tą niechlubną tradycją - wypalał mój dziadek, wypalał mój 
ojciec, wypalam więc i ja? W tym wyjątkowym okresie kiedy 
wiosna budzi się do życia, a święta Wielkiej Nocy zbliżają 
się coraz większymi krokami pomyślmy nie tylko o sobie. 
Otwórzmy się na innych i na to co czują. Życzę Państwu 
wiary w lepsze jutro i nadziei, że raz dane obietnice zostaną 
spełnione. Życzę także, aby święta, które symbolizują nowy 
początek upłynęły w spokojnej i rodzinnej atmosferze. I tak 
zupełnie na koniec – słodkiego obżarstwa, po którym za-
praszam do krośnieńskiego portu na rejs naszym Zefirem. 

Szanowni Czytelnicy,
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Uprzejmie informujemy, że 2 maja 2017 r. (wtorek) Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim będzie nieczynny. 
Dzień ten zostanie odpracowany 22 kwietnia 2017 (sobota). Urząd Miasta będzie otwarty od 7.30 do 15.30. 
Pracownicy Urzędu Stanu Cywilnego i Wydziału Spraw Obywatelskich będą przyjmowali interesantów  
od 8.00 do 14.30, Kasa Urzędu będzie czynna od 8.30 do 14.00 (z przerwą od 10.30 do 11.30).

Z głębokim żalem informujemy, że w styczniu odszedł Honorowy Obywatel Mia-
sta Krosna Odrzańskiego dr Jan Muszyński. Uroczyste pożegnanie miało miejsce 
w Zielonej Górze. Pan Jan Muszyński urodził się 29 kwietnia 1932 roku w Gnieźnie. 
Ukończył studia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pełnił funkcję 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze. Był sekretarzem Lubu-
skiego Towarzystwa Naukowego, a także przez ponad 20 lat dyrektorem Muzeum 
Ziemi Lubuskiej. Był autorem monografii Krosna Odrzańskiego zatytułowanej 
„Krosno Odrzańskie. Przyszłość i teraźniejszość”. Tytuł Honorowego Obywatela 
Miasta Krosna Odrzańskiego otrzymał w 1997 roku. 
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Wyposażenie jednostki w nowocze-
sne urządzenia skutecznie poma-

gające w ratowaniu zdrowia i życia 
mieszkańców to priorytet  

mówi Marek Cebula

#

Uruchomienie placówki to kwestia jeszcze tylko kilkunastu dni. 
Zgodnie bowiem z deklaracjami szefostwa spółki otwarcie po-
winno nastąpić pod koniec kwietnia. Pozostaje jednak jeszcze 
kilka niewiadomych, ale odpowiedź na najważniejsze pytanie 
na szczęście jest znana. 
- Oprócz zabezpieczenia personelu, czyli podpisywania umów 
z lekarzami i pielęgniarkami bardzo istotne jest wyposażenie 
jednostki w nowoczesny sprzęt, który pozwoli na sprawne funk-
cjonowanie szpitala i ratowanie zdrowia i życia mieszkańców. 
Taka była intencja, gdy wspólnie z Radą Miejską już w styczniu 
zdecydowaliśmy, że chcemy wesprzeć szpital kwotą pół miliona zł 
– podkreśla burmistrz Marek Cebula. - Z mojego punktu widzenia 
nawet najlepszy lekarz nie zdziała wiele, jeżeli będzie musiał pra-
cować na starym sprzęcie – dodaje. Tuż przed zamknięciem tego 
numeru Mostu, z inicjatywy krośnieńskiego samorządu doszło 
do spotkania władz miasta m.in. ze starostą Mirosławem Glazem 
i prezesem spółki Zachodnie Centrum Medyczne Wojciechem 
Włodarskim, podczas którego ustalano szczegóły przekazania 
dotacji inwestycyjnej na zakup sprzętu. Gmina przekazała także 
do akceptacji projekt umowy, w oparciu o którą przekazane 
zostanie pół miliona złotych. - Cieszy mnie, że władze Krosna 
Odrzańskiego chcą dołożyć się do funkcjonowania powiatowego 

szpitala – poinformował po spotkaniu starosta Mirosław Glaz. – 
Dziękuję radnym i Burmistrzowi za finansowe wsparcie – dodał. 
Uruchomienie szpitala i jego prawidłowe funkcjonowanie to jeden 
z priorytetów, a podejmowane decyzje mają pomóc powiatowi 
i spółce ZCM w jak najszybszym starcie. I to bez falstartu. Bez 
zwłoki Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanaliza-
cyjne wykonało nieodpłatnie ocenę stanu technicznego instalacji 
kanalizacji sanitarnej w budynku szpitala i wskazało rozwiązania 
techniczne umożliwiające jej prawidłową eksploatację. KPWK 
wykonało także nowe podejścia instalacji kanalizacji sanitarnej. 
Prezes Aleksander Kozłowski zaznacza, że spółka zawsze jest 
gotowa do pomocy.
Kciuki trzymają także mieszkańcy Krosna Odrzańskiego, którzy 
uczestniczyli w marcowym spotkaniu szefostwa „szpitalnej” spółki 
zorganizowanym na wniosek Rady Seniorów. Prezes Wojciech 
Włodarski mówił wówczas, że jest wiele problemów, z którymi 
boryka się co dnia. Najtrudniejszym z nich jest brak pieniędzy 
wynikający m.in. z małego kontraktu z Narodowym Funduszem 
Zdrowia, a także opinia jaka „ciągnie się” za szpitalem. Z każdym 
kłopotem można sobie jednak poradzić konsekwentnie zmierza-
jąc do celu. Poinformował także o tym, co zostało już zrobione. 
Wiemy, że chirurgia, ginekologia, położnictwo i pediatria będą 
w Krośnie Odrzańskim, w miejscu byłego oddziału wewnętrznego, 
który teraz będzie zlokalizowany w Gubinie. Powoli rozwiązywane 
są również problemy kadrowe. - Mamy optymalną obsadę na 
chirurgii. Mamy praktycznie skompletowaną załogę na oddziale 
ginekologiczno – położniczym. Są anestezjolodzy. Borykamy się 
z oddziałem chorób wewnętrznych i pediatrią – informuje prezes 
Włodarski. Nie ma natomiast problemu z … urologami. – Chcieliby 
u nas pracować i otworzyć oddział urologiczny – dodaje prezes. 

Standard ma być wysoki
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Nowoczesny sprzęt, który pozwoli na sprawne funkcjonowanie szpitala. Na taki cel prawdopodobnie 
trafi pół miliona złotych, które Gmina Krosno Odrzańskie przekaże szpitalowi powiatowemu. 
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Lanie wody? Nie. W Krośnie obniżyli ceny
Gdy padła zapowiedź tych zmian, niektórzy krośnieńscy radni z niedowierzaniem patrzyli 
na burmistrza i prezesa przedsiębiorstwa wodociągowego. A jednak! Obniżka stawek 
za wodę i ścieki nie okazała się prima aprilisowym żartem. 
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Podczas marcowej sesji radni jednogłośnie zdecydowali, że po 
dwóch latach utrzymywania cen na tym samym poziomie – czas 
na … obniżenie cen wody i ścieków. Przystali tym samym na 
propozycję wypracowaną przez KPWK. - Jestem radnym od 23 
lat i pierwszy raz mogłem głosować za obniżeniem opłat za wodę 
i ścieki. Nigdy nie mieliśmy takiej sytuacji – przyznaje Mariusz 
Grycan, krośnieński radny. To dobra informacja dla mieszkań-
ców. - Ceny wody i ścieków kalkulujemy co roku, zawsze rzetelnie 
podchodzimy do tej analizy i wbrew pozorom nie chcemy „łupić” 
odbiorców. W tym roku mogliśmy sobie pozwolić na obniżenie 
cen i tak zrobiliśmy - mówi Aleksander Kozłowski, prezes KPWK. 
- Chcemy, żeby mieszkańcy utożsamiali się z Krośnieńskim Przed-
siębiorstwem Wodociągowo-Kanalizacyjnym i z samorządem, 
który robi wszystko, aby mieszkańcom żyło się lepiej – dodaje 
burmistrz Marek Cebula. 
Nowe ceny będą obowiązywały od 1 maja. – Za wodę zamiast 
4,27 zł zapłacimy 4,22 zł, a za ścieki zamiast 7,93 zł – 7,86 – infor-

muje Aleksander Kozłowski. Zgodnie z wyliczeniami, przeciętna 
rodzina powinna zaoszczędzić średnio ok. 100 zł rocznie. 
- W końcu coś poszło w dół. Bardzo dobra informacja. Można 
powiedzieć, że to prezent na zajączka - mówi pani Magdalena, 
mieszkanka Krosna. Wtóruje jej pan Zdzisław – Jestem działkow-
cem. Właśnie rusza sezon. Nie dość, że zapłacę mniej za wodę 
w domu, to jeszcze oszczędzę na podlewaniu roślin. 
Obniżenie cen wody i ścieków było możliwe m.in. dzięki inwe-
stycjom, które w ostatnim czasie zostały poczynione w KPWK. 
Unowocześnienie przedsiębiorstwa i zastosowanie innowacyjnych 
rozwiązań pozwoliło na zmniejszenie kosztów utrzymania firmy. 
Prezes Kozłowski mógł więc zwrócić się do radnych z propozycją 
obniżenia opłat. - Sprawdziłem ceny wody i ścieków w Szprotawie, 
Witnicy, Gubinie, Żaganiu i Świebodzinie. Za wodę płacą mniej 
tylko mieszkańcy Witnicy, a za ścieki w Świebodzinie i Gubinie 
– informuje prezes. - Mamy jedne z niższych cen w regionie i to 
mimo, że ukształtowanie terenu nie sprzyja niskim kosztom – 
dodaje burmistrz Cebula.

Chcemy, żeby mieszkańcy utożsamiali się z Krośnieńskim Przed-
siębiorstwem Wodociągowo-Kanalizacyjnym i z samorządem, 

który robi wszystko, aby mieszkańcom żyło się lepiej  
(Marek Cebula, Burmistrz Krosna Odrzańskiego)

#
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Krośnianie na obwodnicę czekają już 20 lat. Spotkania, protesty, 
konsultacje, wizyty w Warszawie. Tak wyglądały ostatnie dwie 
dekady. O konieczności wybudowania obwodnicy mówił już 
bowiem burmistrz Bolesław Borek. Z planu tego nie zrezygnował 
burmistrz Andrzej Chinalski, a obecny włodarz miasta Marek 
Cebula starania poprzedników kontynuuje. Dlatego deklaracja 
Marka Langera – dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad 
w Zielonej Górze – która po raz pierwszy padła 23 lutego 2017 r. 
podczas samorządowego spotkania „Gmina Przyszłości” - nie-
zmiernie cieszy. Tym bardziej, że dyrektor Langer zdradził kolejne 
szczegóły – przetarg na przygotowanie studium techniczno-eko-
nomiczno-środowiskowego zostanie ogłoszony w trzecim lub 
czwartym kwartale tego roku. Poinformował również, że dopiero 
gdy powstanie dokument będzie można rozmawiać o przebiegu 
drogi i jej kosztach. Prace nad nim potrwają dwa lata. 
Budowa obwodnicy jest koniecznością. Codziennie przez Krosno 
przejeżdża kilkanaście tysięcy samochodów, wiele z nich to kil-
kutonowe ciężarówki. Zabytkowy most jest bowiem częścią drogi 
krajowej nr 29, która biegnie od Słubic do Połupina i tam łączy 
się z drogą krajową nr 32 prowadzącą do Zielonej Góry. Centrum 
miasta jest więc jedyną drogą dla tranzytu w obu kierunkach. Nie 
wpływa to dobrze na samopoczucie mieszkańców, którzy od wielu 

lat narzekają na bezpieczeństwo 
drogowe. Wspólny wróg, którym 
w tym przypadku jest ogromny 
ruch, zjednoczył jednak krośnian, 
którzy od lat walczą o budowę 
obwodnicy. O potrzebie budowy 
drogi wiele razy było głośno m.in. 
z powodu blokady 112-letniego 
mostu na Odrze. - Mieszkańcy po-
trafili zebrać się razem i pierwsze 
konkretne deklaracje już są. Dzia-
łamy ponad podziałami – mówi 
burmistrz Cebula. 
Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie 
z deklaracjami Generalnej Dyrek-
cji Dróg Krajowych i Autostrad, 
obwodnica powinna być gotowa 
w 2025 r. 

Obwodnica coraz bliżej
Jeszcze w tym roku generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Auto-
strad Oddział w Zielonej Górze ogłosi przetarg na przygotowanie 
dokumentacji obwodnicy. To już kolejny krok ku budowie drogi, 
a przede wszystkim pierwsza tak poważna i zobowiązująca de-
klaracja, która padła podczas samorządowego spotkania „Gmina 
Przyszłości”. 

Mieszkańcy podzielili pieniądze na inwestycje
Niewiele jest inicjatyw społecznych angażuje tak liczną grupę mieszkańców. W przypadku gminy Krosno Odrzańskie w tym 
roku było to ponad osiem tysięcy osób. Mowa oczywiście o budżecie obywatelskim. Tradycyjnie już, podczas gali „Gmina 
Przyszłości”, rozstrzygnięto ten popularny plebiscyt.
Budżet obywatelski funkcjonuje 
w Gminie od 2013 r. W tamtym cza-
sie Krosno Odrzańskie było jednym 
z nielicznych samorządów, który dał 
mieszkańcom możliwość decydo-
wania o wydatkowaniu wspólnych 
pieniędzy. Warto przypomnieć, że 
4 lata temu Budżetem Obywatel-
skim mogło się pochwalić tylko 2% 
wszystkich samorządów. 
W czwartej edycji mieszkańcy zgłosili 
11 propozycji zadań inwestycyjnych. 
Dwa z nich nie przeszły weryfikacji 
formalnej, w związku z czym, pod-
czas głosowania, które trwało od 
16 do 27 stycznia mogli wskazać 1 
z 9 zadań. W konsultacjach wzięło 
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Obwodnica Krosna Odrzańskiego - 
przetarg na przygotowanie studium 
techniczno-ekonomiczno-środowi-

skowego zostanie ogłoszony  
w trzecim lub czwartym kwartale 

tego roku

#

Mieszkańcy podzielili pieniądze na inwestycje

udział 8045 osób, co stanowi 54,00% mieszkańców Gminy Krosno 
Odrzańskie, którzy ukończyli 16 rok życia.
Spośród 9 zadań 5 z największą liczbą głosów zostało wpro-
wadzonych do budżetu gminy i doczeka się realizacji do końca 
2017 r. Będą to:

Głównym pomysłodawcą zwycięskiego projektu jest Pan Tomasz 
Kucharski. Po ogłoszeniu wyników podkreślał, jak ważna jest 
to inwestycja. – Chciałbym serdecznie podziękować wszystkim 
osobom, które zdecydowały się oddać swoje cenne głosy. A było 
ich aż 1335, to bez wątpienia nowy rekord Budżetu Obywatel-
skiego – zaznacza.
Budżet Obywatelski to przedsięwzięcie, które warto kontynuować, 
podkreśla z kolei Wiesława Kołarzyk, dyrektor Zespołu Szkół 
w Krośnie Odrzańskim, przed którym już wkrótce rozpoczną 
się prace związane ze zwycięską inicjatywą. – To zadanie jest 
dedykowane przede wszystkim uczniom. Jesteśmy bardzo 
szczęśliwi, że będzie możliwa realizacja tego przedsięwzięcia. 

Niewiele jest inicjatyw społecznych angażuje tak liczną grupę mieszkańców. W przypadku gminy Krosno Odrzańskie w tym 
roku było to ponad osiem tysięcy osób. Mowa oczywiście o budżecie obywatelskim. Tradycyjnie już, podczas gali „Gmina 
Przyszłości”, rozstrzygnięto ten popularny plebiscyt.

1.
Bezpieczny i nowoczesny plac dla uczniów  
przed budynkiem Szkoły Podstawowej nr 3  

w Zespole Szkół w Krośnie Odrzańskim – etap I

2.
Zakup kostki brukowej pod budowę chodników  
w miejscowościach Osiecznica, Stary Raduszec,  

Nowy Raduszec, Bielów, Sarbia

3.
Budowa wydzielonego placu zabaw dla dzieci młodszych  

od 1 do 3 roku życia na placu przy Przedszkolu nr 1  
w Krośnie Odrzańskim

4. Budowa chodników w miejscowościach Wężyska  
i Czarnowo poprzez zakup kostki brukowej

5. Plac zabaw przy Szkole Podstawowej  
im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Radnicy
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Najlepsi z najlepszych ponownie nagrodzeni

– Dziś inwestujecie w siebie. Macie przed sobą bardzo dużo cza-
su, aby osiągać kolejne sukcesy. Nie zapominajcie, że możecie 
wszystko. Przyszłość zależy tylko od was. Bardzo się cieszę, że 
macie w sobie tyle pasji i pozytywnej energii – mówił podczas 
spotkania w Urzędzie Miasta burmistrz Marek Cebula.
Wyniki uczniów rzeczywiście robią wrażenie. – Warto podkreślić, 
że nie są to jednorazowe sukcesy. Wielu z nich jest nagradzanych 
co semestr. To świadczy o ogromnym zaangażowaniu i codziennej 
pracy, która przynosi tak fantastyczne efekty – zaznacza Barbara 
Groncik, naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu. – Tym 
razem stypendia za wyniki w nauce otrzymało 35 uczniów, za 
sukcesy sportowe nagrodziliśmy zaś trzy osoby – dodaje.
Z każdym semestrem zdolnych uczniów, osiągających doskonałe 
wyniki na polu naukowym i sportowym jest coraz więcej. Sala 
1000-lecia ponownie pękała w szwach. – Już od jakiegoś czasu 
zastanawiamy się nad przeniesieniem tego wyjątkowego wyda-
rzenia np. do Hali Sportowo-Widowiskowej. Zdolnych uczniów 
z każdym rokiem jest coraz więcej. To dla nas wszystkich powód 
do radości i dumy – podkreśla naczelnik Groncik.
Kolejne stypendia w wysokości kilkuset złotych zostaną przy-
znane po semestrze letnim. 

Stypendia burmistrza są przyznawane na wniosek 
dyrektora szkoły lub rodzica. Średnia ocen musi 

wynosić co najmniej 5,4, a zachowanie powinno być 
bardzo dobre. Pod uwagę brane są także punkty zdo-

bywane w olimpiadach na szczeblu wojewódzkim, 
ogólnopolskim czy międzynarodowym. Nagradzani 
są również uczniowie osiągający sukcesy sportowe 

na arenach wojewódzkich i krajowych. 

Młodzi radni zostali wybrani 
spośród uczniów gimnazjów 
i szkół ponadgimnazjalnych 
z gminy Krosno Odrzańskie. 
Przez najbliższe 3 lata będą 
przy wsparciu „dorosłego” sa-
morządu realizować zadania na 
rzecz krośnieńskiej młodzieży. 
Jak sami przekonują, maja wie-
le pomysłów, które zamierzają 
zrealizować. 
Nim jednak przystąpili do swo-
ich pierwszych obowiązków, 
burmistrz Marek Cebula podziękował za aktywne działania 
dotychczasowym radnym. - Serdecznie dziękuję za współpracę. 
Wierzę, że był to pożytecznie spędzony czas oraz okazja do nauki 
czegoś nowego – podkreślał podczas sesji burmistrz. – Będę 
bardzo dobrze wspominał trzy lata spędzone na pracy w Radzie. 
W tym czasie miałem możliwość poznania wielu fantastycznych 
osób, z którymi do dziś utrzymuję kontakt. Razem udało się nam 
zrealizować wiele zadań, które, mam nadzieję, zostały docenione 
zwłaszcza przez młodszych mieszkańców Gminy – mówi Bartosz 
Wojnarowski, przewodniczący MRM III kadencji.
Każda Rada musi mieć ustaloną strukturę. A przede wszystkim, 
rzecz jasna, przewodniczącego. Wybory były zatem jednym 

z pierwszych zadań nowych 
radnych. Procedura głoso-
wania była taka sama, jak 
w przypadku dorosłej Rady. 
Radni zdecydowali, że funkcję 
przewodniczącej obejmie Alek-
sandra Paliwoda. – Zależało 
mi na tym, aby dołączyć do 
Młodzieżowej Rady. Sądzę, że 
wspólnie możemy zrealizować 
wiele ważnych celów. Sama już 
teraz mam sporo pomysłów 
dedykowanych młodym miesz-

kańcom. Jednym z nich jest np. wykonanie trybun obok kortu 
zlokalizowanego przy Hali Sportowo-Widowiskowej – podkreśla 
nowa przewodnicząca.
Wiceprzewodniczącymi zostali Błażej Basaj i Weronika Michałow-
ska. Obowiązki sekretarza będzie pełniła Gabriela Komisarek. 
W skład Młodzieżowej Rady Miejskiej IV kadencji wchodzą: Bła-
żej Basaj, Natalia Bielewicz, Wiktoria Czarska, Julia Cyganiak, 
Wiktoria Drożdżyńska, Karolina Dunajska, Gabriela Komisarek, 
Weronika Michałowska, Jakub Nowak, Aleksandra Paliwoda, 
Maja Sylwanowicz, Klaudia Tarczewska, Wiktoria Wysocka, 
Izabela Mucha oraz Sandra Zaborowicz. 

Młodzi radni rozpoczęli IV kadencję
Nowi radni, nowe wyzwania i ambitne plany. 26 stycznia w Sali 1000-lecia Młodzieżowa Rada Miejska oficjalnie zain-
augurowała IV kadencję. Podczas uroczystej sesji wręczono zaświadczenia o wyborze. Jednym z pierwszych zadań był 
wybór przewodniczącego.

O tym, że gmina Krosno Odrzańskie może pochwalić się zdolnymi i ambitnymi uczniami, wiemy nie od dziś. Krośnieńska 
młodzież bez wątpienia zasługuje na najwyższe laury. Najlepsi z najlepszych ponownie zostali docenieni i otrzymali sty-
pendia burmistrza za doskonałe wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe w semestrze zimowym 2016/2017.
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Nazwa ulicy do zmiany Propozycje nazw wypracowane przez komisję

Armii Czerwonej
1. Armii Krajowej
2. Łochowicka
3. Wakacyjna

Armii Ludowej 1. Spokojna
2. Powstańców Wielkopolskich

ZBOWiD Zamkowa
22 Lipca Rzeczna
40-lecia PRL Osiedle Północne

Obrońców Stalingradu
1. Słubicka
2. Unii Europejskiej
3. Obrońców

Świerczewskiego 1. Ks. Stanisława Garncarza
2. Nadodrzańska

Żymierskiego 1. Głogowska
2. Trakt Książęcy

Walki Młodych Mnichów
Partyzantów Kamienna
Marksa Mennicza
20 lutego Komisja zdecydowała o wystąpienie o opinię IPN
17 Pionierów Komisja zdecydowała o wystąpienie o opinię IPN

Nazwy ulic  
do wymiany

Ulice w Krośnie 
Odrzańskim odzyskają 
dawne, nawet średnio-

wieczne nazwy

#

Zmianą nazw ulic zajmuje się specjalnie powołana do 
tego celu doraźna komisja Rady Miejskiej – Przejrzeli-
śmy nazwy krośnieńskich ulic zgodnie z wytycznymi 
z ustawy. Co do 11, nie było wątpliwości, że trzeba je 
zmienić. Odnośnie dwóch ulic – 17 Pionierów oraz 20 
Lutego wystąpiliśmy do Instytutu Pamięci Narodowej 
z pytaniem, czy zmiana jest konieczna. Nie chcemy, 
żeby doszło do nieporozumień – informuje Bartosz 
Zaborowicz, przewodniczący komisji. 

- Mając na uwadze rewitalizację Dolnego Miasta, któ-
ra ruszy jeszcze w tym roku, uzgodniliśmy, że będzie 
dobrze, jeżeli niektóre ulice odzyskają dawne, nawet 
średniowieczne nazwy - zaznacza Jerzy Szymczak, regio-
nalista, który pomagał podczas wyboru nowych nazw. 
Wtóruje mu historyk Tomasz Struk - Przede wszystkim 
skoncentrowaliśmy się na badaniach archiwalnych, 
zmierzających do odnalezienia pierwotnych uchwał. 
Chodzi tu o Dolne Miasto. W pozostałych przypadkach 
zostaną nadane nowe nazwy.
Nim jednak radni podejmą jakiekolwiek decyzje, przed-
stawiciele komisji spotkają się z krośnianami, aby zebrać 
opinie dotyczące nowych nazw. - W większości przy-
padków nie ograniczyliśmy się tylko do jednej nazwy, 
aby mieszkańcy mogli wyrazić swoje zdanie i wybrać 

tę, która bardziej do nich przemawia. Każda opinia jest 
ważna, ponieważ to większość mieszkańców danej ulicy 
zdecyduje, jaki będą mieli adres – informuje Zaborowicz.
Ustawa o zakazie propagowania komunizmu lub innego 
ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów 
i urządzeń użyteczności publicznej nałożyła na samo-
rządy obowiązek zmiany wszystkiego, co kojarzy się 
poprzednim ustrojem. Ustawodawca nie zaplanował 
jednak na ten cel pieniędzy. Agnieszka Czarnolewska, 
sekretarz Gminy, uspokaja - Osoby mieszkające na 
ulicy, której nazwa ma zostać zmieniona nie poniosą 
kosztów związanych z wymianą dowodów osobistych. 
Nie będzie bowiem konieczności ich wymiany do czasu 
utraty ważności. Z informacji udostępnionych przez Mi-
nisterstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wynika, 
że wpisy do KRS również będą zwolnione z opłat. Koszty 
poniosą jednak samorządy, przedsiębiorcy i organizacje 
pozarządowe. Trzeba będzie bowiem wymienić m.in.: 
szyldy, tablice informacyjne, tablice z nazwami ulic, 
pieczątki i papier firmowy. 
Konsultacje z mieszkańcami w sprawie zmiany nazw 
ulic rozpoczną się na przełomie kwietnia i maja (o har-
monogramie ustalonym prze Radę Miejską będziemy 
informować, pojawi się także informacja w lokalnych 
mediach oraz na stronie internetowej Urzędu). Do końca 
czerwca radni przyjmą uchwały zmieniające nazwy. 

Gmina musi zmienić nazwy 13 krośnieńskich 
ulic. Wszystko przez ustawę zakazującą pro-
pagowania komunizmu lub innego systemu 
totalitarnego. Nie będzie więc w Krośnie m.in. 
ani ulicy Armii Czerwonej, ani Partyzantów, ani 
Walki Młodych. A co w zamian?
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WOŚP z fantastycznym rekordem 
Tegoroczny Finał WOŚP przerósł wszelkie ocze-
kiwania. Sztaby WOŚP zarejestrowane w Krośnie 
Odrzańskim i Osiecznicy mają się czym pochwalić 
– łącznie udało się zebrać ok. 59 tys. zł. 

Wystarczy dodać, że podczas kwestowania na rzecz 
ratowania życia i zdrowia dzieci na oddziałach pedia-
trycznych oraz zapewnienia godnej opieki medycznej 
seniorom, udało się zebrać kwotę o ponad 33 mln 
większą niż w ubiegłym roku. W Krośnie Odrzańskim, 
dzięki ogromnemu zaangażowaniu sztabów oraz 

otwartym sercom mieszkańców, rekord także stał 
się faktem. W Krośnie do puszek oraz w ramach 
licytacji na konto WOŚP trafiły dokładnie 34 183,76 
zł (nie licząc waluty obcej). Osiecznica uzbierała zaś 
24 861,61 zł. 
Rekordy są ważne, jednak tym, co najważniejsze, jest 
bez wątpienia chęć niesienia pomocy. 
Gminny Finał nie mógłby się oczywiście odbyć bez 
licznych atrakcji. A ten w krośnieńskim wydaniu roz-
począł się już w sobotę za sprawą warsztatów fitness 
prowadzonych pod czujnym okiem Beaty Leśkiewicz. 

Cyfrowa gmina
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Stworzenie tzw. „karty mieszkańca”, dzięki której każdy 

zarejestrowany użytkownik będzie mógł np. zagłosować 

w budżecie obywatelskim, zapisać dziecko do przedszkola 

czy szkoły, dokonać płatności on-line oraz sprawdzić status 

swoich spraw urzędowych – to pakiet możliwości, które 

już wkrótce będą dostępne w gminie Krosno Odrzańskie. 

Na nowe technologie postawiono w Gminie już kilka lat temu. 
Urząd Miasta staje się coraz bardziej skomputeryzowany, gwa-
rantując mieszkańcom jeszcze lepszy kontakt z magistratem. 
Krośnieński samorząd pozyskał ze środków unijnych ponad 2,3 
mln zł na „Budowę Centrum Zarządzania siecią Gminy Krosno 
Odrzańskie wraz z pakietem e-Usług dla mieszkańców”. Projekt 
zapewni mieszkańcom dostęp do e-Usług. Dla wymiany da-
nych pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Gminy zostanie 
utworzona sieć światłowodowa. Powstanie również Centrum 
Zarządzania siecią oraz Data Center, które będzie przetwarzać 
i archiwizować wszystkie dane.
Projekt jest dofinansowany z Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Lubuskie 2020 w ramach Osi Priorytetowej 2 Rozwój 
Cyfrowy i Działania 2.1 Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego. 
To nie koniec cyfryzacji. Nie sposób sobie dziś wyobrazić biblio-
teki, która nie dysponuje nowoczesnym zapleczem technicznym 
oraz systemem elektronicznym. Do grona „cyfrowych” placó-
wek dołączyła także krośnieńska książnica. Proces był żmudny 
i długotrwały, ale pod koniec stycznia można było oficjalnie 
ogłosić pełen sukces. – Przyznaję, że spełniło się jedno z moich 
zawodowych marzeń, którym od lat była komputeryzacja naszej 
biblioteki. Przypomnę, że w 2003 r. placówka przystąpiła do 
Centrum Przetwarzania Danych Bibliotecznych, które wówczas 
było tworzone przy Bibliotece Wojewódzkiej w Zielonej Górze. 
To właśnie od tamtego momentu rozpoczęliśmy wprowadza-

nie zbiorów do katalogu elektronicznego – mówi Danuta Gzik, 
dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Krośnie Odrz. 
Dalszy proces był możliwy dzięki dotacji w wysokości 50 600 
zł, jaką placówka otrzymała od Gminy. – Jesteśmy niezmiernie 
wdzięczni za tę pomoc, ponieważ dzięki tym funduszom mo-
gliśmy zakupić 6 dodatkowych licencji umożliwiających dalsze 
wprowadzanie zbiorów do katalogu elektronicznego. To ogromny 
postęp, zwłaszcza, że na samym początku dysponowaliśmy za-
ledwie jedną tego typu licencją – podkreśla Danuta Gzik. – Poza 
tym wyposażyliśmy bibliotekę w nowy sprzęt komputerowy, 
czytniki, drukarki kodów kreskowych, drukarki kart dla czytel-
ników – wymienia.
Karty to słowo klucz. Na pierwszy rzut oka niepozorne, ale 
w praktyce ułatwiające pracę bibliotekarzy, a także zapewniające 
większy komfort czytelnikom. To jedna z tych nowości, które od 
stycznia funkcjonują w bibliotece i powoli zastępują tradycyjne, 
papierowe karty czytelnicze. 
Dzięki kartom pracownicy biblioteki mogą mieć stały wgląd do 
wypożyczonych pozycji. Ale uwaga – zapominalscy i spóźnial-
scy czytelnicy muszą się mieć na baczności, bowiem za brak 
zwrotu książek, automatycznie na koncie danego użytkownika 
będą naliczane kary. Sam proces rejestracji i wydrukowania 
spersonalizowanej karty czytelnika trwa zaledwie kilka minut.
Krośnieńska biblioteka już teraz planuje dalszy rozwój, o czym 
będziemy informować na bieżąco.

Pakiet e-usług  
to kolejny krok  

ku nowoczesnej gminie 
Krosno Odrzańskie#
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KROSNO ODRZ.

SŁUBICE

REJSY / czasy przepływów

 dni wolne od pracy

KWIECIEŃ 2017 

Wynajem statku od poniedziałku do piątku poza planowanymi godzinami rejsów. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania 
rejsów lub zmiany harmonogramu w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych lub z przyczyn od niego niezależnych. 
Cennik oraz więcej informacji na stronie www.odradlaturystow.pl

Kontakt
biuro@odradlaturystow.pl

www.odradlaturystow.pl

www.facebook.com/odradlaturystow

+48 531 013 193

Rejs 1h Rejs 2h
z miasta

 do miasta

normalny

ulgowy

grupowy (pow. 20 osób)

rodzinny (2 os. + 1 dziecko)

dodatkowe dziecko 
do biletu rodzinnego

18 zł 23 zł 18 zł

14 zł 19 zł 14 zł

13 zł 15 zł 13 zł

40 zł 45 zł 40 zł

5 zł 5 zł 5 zł

Cennik rejsów 

N16

PN17

WT18

ŚR19

CZ20

PT21

SO22

N23

PN24

WT25

ŚR26

CZ27

PT28

SO29

N30

16:00 - ok. 2h

15:00 - ok. 1h

15:00 - ok. 1h

15:00 - ok. 1h

15:00 - ok. 1h

17:00 - ok. 1h

17:00 - ok. 1h

17:00 - ok. 1h

17:00 - ok. 1h

17:00 - ok. 1h

12:00 - ok. 2h

12:00 - ok. 2h

12:00 - ok. 2h

12:00 - ok. 2h

12:00 - ok. 2h

12:00 - ok. 2h

15:00 - ok. 2h

15:00 - ok. 2h

15:00 - ok. 2h

15:00 - ok. 2h

15:00 - ok. 2h

15:00 - ok. 2h

18:00 - ok. 1h

18:00 - ok. 1h

18:00 - ok. 1h

18:00 - ok. 1h

18:00 - ok. 1h

18:00 - ok. 1h

18:00 - ok. 1h

18:00 - ok. 1h

KROSNO ODRZ.

KROSNO ODRZ.

KROSNO ODRZ.                                  FRANKFURT N/O REJS ok. 5,5h15:00

KROSNO ODRZ.                                  FRANKFURT N/O REJS ok. 5,5h10:00

FRANKFURT N/O

FRANKFURT N/O

FRANKFURT N/O

FRANKFURT N/O

SŁUBICE

SŁUBICE

EISENHÜTTENSTADT

SŁUBICE                                 EISENHÜTTENSTADT REJS ok. 5h10:00

EISENHÜTTENSTADT                                  KROSNO ODRZ.  REJS ok. 4,5h10:00

14

15

PT

SO

15:00 - ok. 1h

15:00 - ok. 1h

17:00 - ok. 1h

17:00 - ok. 1hKROSNO ODRZ.

KROSNO ODRZ. / Wielki Piątek

 / Wielka Sobota

 / Wielkanoc

 / Poniedziałek Wielkanocny

Zefir i Laguna idą jak burza

sezon 2017

Plan rejsów statku ZEFIR

Nagroda dla projektu „Odra dla tury-
stów 2014 - rozwój turystyki wodnej na 
transgranicznym obszarze Doliny Środ-
kowej Odry - etap II” to sukces wszyst-
kich nadodrzańskich samorządów oraz 
osób, którym od lat przyświeca idea 
ożywienia Odry i wykorzystywania jej 
potencjału na rzecz mieszkańców i tu-
rystów.
Należy do nich także gmina Krosno 
Odrzańskie. – Wielokrotnie podkreśla-
łem, że jednym z naszych celów jest 
popularyzacja turystyki. Zależy nam 
na tym, aby coraz więcej osób zwróciło 
twarz ku Odrze. Niewątpliwie ogromną 
inspiracją dla wszystkich gmin zloka-
lizowanych nad Odrą byli pasjonaci 
związani z Flisem Odrzańskim, który 
każdego roku mamy przyjemność wi-
tać także w naszej gminie – podkreśla 
burmistrz Marek Cebula. – Zefir i Laguna 
stały się ważnymi elementami oferty, 
którą kierujemy do wszystkich turystów 
odwiedzających nasze miasto – dodaje. 

Warto dodać, że w ciągu trzech lat z wy-
cieczek po Odrze skorzystało już blisko 
70 tys. osób. Sam projekt wybrano zaś 
spośród ponad 1200 inicjatyw realizo-
wanych po obu stronach Odry w latach 
2007-2013. - Zależy nam na dalszym 
rozwijaniu oferty korzystania z możli-
wości podróżowania na pokładzie Zefira 
i Laguny i odwiedzania interesujących 
miejsc na terenie gminy. Do tych z pew-
nością należy m.in. klif w okolicach 
Gostchorza. Przypomnę, że istnieje już 
możliwość zacumowania w tej miejsco-
wości dzięki świeżo wybudowanej przy-
stani – podkreśla burmistrz. Przystań 
jest jedną z dziesięciu, które powstały 
w ostatnim czasie w województwie lu-
buskim na odrzańskim szlaku. 
Teraz pozostało już czekać na inau-
gurację sezonu, który rozpocznie się  
14 kwietnia. Wtedy po raz pierwszy 
w tym roku Zefir zawita do krośnień-
skiego portu. Bilety kosztują od 14 do 
23 zł (w zależności od długości rejsu). 
Możliwy jest także zakup karnetu ro-
dzinnego oraz grupowego. 

Nagroda w ministerialnym konkursie „Polska Pięknieje – 7 Cudów Funduszy 
Europejskich” w kategorii turystyka aktywna, następnie 1 miejsce w kon-
kursie na najlepszy produkt turystyczny w Polsce za rejsy na pokładzie 
Zefira i Laguny, w marcu zaś tytul najlepszego z najlepszych w prestiżowym 
konkursie w ramach programu Interreg IVA w latach 2007-2013. Projekt 
„Odra dla Turystów” jest doceniany w kraju i zagranicą. Włodarze gmin 
nadodrzańskich nie zamierzają spocząć na laurach.

W niedzielę, mimo zimowej aury, dzielni wolontariusze ruszyli 
w miasto. Tego samego dnia wystartował również marsz nordic 
walking „Policz się z cukrzycą”. Tuż po godz. 15 tradycyjnie zain-
augurowano WOŚP-ową imprezę w krośnieńskiej Hali, która, jak 
zawsze pękała w szwach. Organizacja Finału w naszym mieście 
ruszyła już kilka tygodni wcześniej, wszystko musiało zostać 
bowiem przygotowane w najdrobniejszym szczególe. Stałym 
elementem są rzecz jasna licytacje. Dzięki ogromnemu wsparciu 
m.in. naszych wybitnych sportowców mogliśmy przekazać wy-
jątkowe dary na rzecz Orkiestry – podkreśla Tomasz Browarczyk, 
członek krośnieńskiego Sztabu WOŚP. Wśród nich znalazły się takie 
„perełki”, jak np. mistrzowska koszulka z autografami koszykarzy 
zielonogórskiego Stelmetu, zdjęcie z podpisem Rafała Sonika, 
zwycięzcy Rajdu Dakar, gadżety od Radosława Kawęckiego, 

Mistrza Świata w pływaniu grzbietem na 200 m, a także koszulka 
Sławomira Szmala. Tradycyjnie można było także wylicytować 
dzień w fotelu burmistrza Krosna Odrzańskiego.
Osiecznica była równie aktywna. Miejscowość gra z WOŚP od 2001 
r. Od tego czasu zebrano tam łącznie ponad 150 tys. zł. Organi-
zatorzy liczyli, że uda się pobić ubiegłoroczny rekord i tak też się 
stało! 19 wolontariuszy z Zespołu Edukacyjnego kwestowało na 
rzecz Orkiestry w Osiecznicy, Czetowicach, Bielowie, Marcinowi-
cach, Łochowicach, Strumiennie oraz Krośnie Odrzańskim. Finał 
tradycyjnie odbył się zaś w świetlicy wiejskiej. Główne atrakcje 
programu to m.in. występy dedykowane babciom i dziadkom, 
taneczne rytmy zumby oraz zespołu Etna, a także pokazy karate. 
Nie zabrakło również przepysznej zupy rybnej po osiecznicku 
i domowych wypieków.

Kontakt: 
biuro@odradlaturystow.pl

tel. +48 531 013 193
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RYBOBRANIE 2017

Enej, Kwiatkowski, Gąssowski, a na de-
ser Okrasa – będzie wielopokoleniowo, 
będzie skocznie, będzie z łezką w oku 
i na pewno smacznie. Rybobranie nie 
tylko zapowiada się atrakcyjnie – pa-
trząc na zestaw gwiazd i przygotowany 
program można stwierdzić, że będzie 
wystrzałowo. - Ta impreza jest naszym 
imprezowym produktem eksportowym 
– podkreślał burmistrz Marek Cebula po 
zapoznaniu się z planem święta przygo-
towanym przez CAK Zamek. Dyrektor 
placówki, Tomasz Miechowicz zdradza, 
że przyjazd grupy Enej zaplanowany 
był już w ubiegłym roku, wtedy jednak 
gwiazdom przeszkodził występ w Opolu. 
- Nie spoczęliśmy na laurach i ponownie 
przystąpiliśmy do negocjacji. Tym razem 
udało się – opowiada. 
Kolejne gwiazdy na pewno połączą po-
kolenia – Wojciech Gąssowski to teore-
tycznie artysta starszego pokolenia. Tylko 
teoretycznie, bo już ubiegłoroczny wy-
stęp Haliny Frąckowiak pokazał, że przy 

Zestaw gwiazd jakich mało. 
Takiego zestawu gwiazd Ziemia Lubuska dawno nie widziała. Rybobranie - określane 
mianem jednej z najlepszych imprez plenerowych w Lubuskiem – także w tym roku ścią-
gnie rzesze wielbicieli dobrej zabawy z całego regionu. Data, którą trzeba zapamiętać 
to 3 i 4 czerwca. 

Karol OKRASA Dawid KWIATKOWSKI
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Baby ach te baby...

„Kochane baby, ach te baby!”. Refren szlagieru śpiewa-
nego przed laty m.in. przez Eugeniusza Bodo w marcu 
może kojarzyć się tylko z jednym. Podobnie jak i goździki, 
kawa oraz rajstopy. Z Dniem Kobiet. W Krośnie Odrzańskim 
skojarzenie jest jeszcze jedno - „Babski Wieczór”.

Choć Dzień Kobiet przypada 8 marca, krośnianki (i nie tylko) mogły 
świętować już kilka dni wcześniej. W ubiegłym roku do Krosna 
przyjechał cygański zespół Terno, w tym zaś blisko pięćset pań 
bawiło się przy największych przebojach polskiej i zagranicznej 
muzyki filmowej w wykonaniu Teatru Fame. Na powitanie był 
tradycyjny goździk, a później wspólne śpiewy, uroczysty toast 
i moc życzeń. A tych nigdy zbyt wiele. - Drogie Panie, jesteście 

dla nas, mężczyzn, największą inspiracją. Cieszę się, że możemy 
Wam podziękować właśnie w taki sposób, poprzez zabawę i ra-
dość – podkreślał burmistrz Marek Cebula. Po czym… zatańczył 
kankana. Taki był bowiem cały „Babski Wieczór” – pełen pozy-
tywnych emocji i śpiewu. A jak wrażenia? Entuzjastyczne. „To był 
super wieczór, dziękuję”, „takiego koncertu mogą nam zazdrościć 
wszystkie kobiety świata!!!”, „wspaniała impreza, pełne uznanie 
dla organizatorów, dziękujemy” – to tylko niektóre z komentarzy. 
8 marca to rzecz jasna Dzień Kobiet, jednak należy pamiętać, 
że dwa dni później przypada Dzień Mężczyzn. Obecni podczas 
Babskiego Wieczoru panowie przypominali o tym wielokrotnie, 
chcąc zapewne zwrócić uwagę na potrzebę bycia chwalonym. 

tej muzyce bawią się wszyscy. Z kolei 
Dawid Kwiatkowski to idol nastolatek. 
Zmiana nastąpi w „kuchni”. Dotych-
czasowy „kucharz” Rybobrania, Robert 
Makłowicz ustąpił miejsca młodszemu 
koledze. 
Rybobranie to także tradycyjna parada, 
na którą zapraszamy wszystkich miesz-
kańców, konkurs kulinarny o wazę Wod-
nika, liczne stoiska dla smakoszy oraz 
wiele, wiele więcej. 
Rybobranie to również loteria, podczas 
której emocje z pewnością sięgną ze-
nitu. Jednak już wcześniej, bo 27 maja 
odbędzie się Rybkobranie, dedykowane 
najmłodszym mieszkańcom Gminy. 
Impreza odbędzie się na placu parkin-
gowym przy Hali Sportowo-Widowi-
skowej przy ul. Pułaskiego w Krośnie 
Odrzańskim. Na ten dzień przygotowa-
no wiele atrakcji dla dzieci starszych 
i młodszych: mnóstwo zabawy, warsz-
taty artystyczne, animacje, plac zabaw, 
stoiska gastronomiczne. Odbędzie się 
również przegląd artystyczny dzieci 
i młodzieży z przedszkoli i szkół z gminy 
Krosno Odrzańskie. 
Organizatorzy zwracają się z prośbą 
o zgłaszanie do występu na Rybko-
braniu grup wokalnych, tanecznych, 
teatralnych z placówek oświatowych. 
Aby wziąć udział w przeglądzie, należy 

wypełnić formularz zgłoszeniowy (www.cak-zamek.pl) i ode-
słać na adres e-mail: sekretariat@cak-zamek.pl lub dostarczyć 
bezpośrednio do siedziby Centrum Artystyczno-Kulturalnego 
„Zamek”, ul. Szkolna 1 do 12 maja 2017 r. 

Dawid KWIATKOWSKI

Wojciech
GĄSSOWSKI

Punkty sprzedaży kuponów Terminarz otwarcia punktu 
w dn.27.05.2017 r. - 3.06.2017 r.  

CAK „Zamek” w Krośnie Odrzańskim,  
ul. Szkolna 1

• pn.-pt.  8:30 - 15:00 
• sob. - niedz. 12:00 – 17:00

OSiR w Krośnie Odrzańskim – Biuro,  
ul. Pułaskiego 3

• pn.-pt.  8:00 – 21:00 
• sob. 9:30-16:00, z wyjątkiem: 

   27.05.2017 r.  – 9:00 – 18:00 
• niedziela 9:00 – 16:00 

OSiR w Krośnie Odrzańskim – Kręgielnia, 
ul. Pocztowa 27

• pn.-pt. 9:00 – 22:00; 
• soboty 11:00 – 22:00; 
• niedziela 11:00 – 22:00; 

OSiR w Krośnie Odrzańskim– targowisko 
miejskie, ul. Parkowa • pn.-sob.  9:00 – 15:00

Sklep „Żabka” w Krośnie Odrzańskim, ul. 
Kościuszki 2

• pn.-niedz.  6:00 – 23:00Sklep „Żabka” w Krośnie Odrzańskim, ul. 
Poznańska 31

Sklep „Żabka” w Krośnie Odrzańskim, ul. 
Kopernika 12

Sklep „Freshmarket” w Krośnie Odrzańskim, 
ul. Poznańska 49 • pn.-niedz.  6:00 – 23:00

Sklep „Freshmarket” w Zielonej Górze, 
ul. Zamenhofa 58 • pn.-niedz.  6:00 – 23:00

Szczegóły sprzedaży losów w loterii rybobraniowej

Ponadto zostaną uruchomione dwa punkty sprzedaży w porcie 
rzecznym w trakcie Rybobrania, które czynne będą 3 czerwca  
od godz. 14.00 do 22.00 i 4 czerwca od godz. 10.00 do 17.30.



MOST - KROŚNIEŃSKI INFORMATOR SAMORZĄDOWY

14

Krośnieńscy sołtysi 
wzorem dla innych

Przełom roku 2016 i 2017 przyniósł wiele zmian, także w struk-
turach służb mundurowych. Ostatnia z nich dotyczy Komendy 
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krosnie Odrz. Na 
stanowisku komendanta bryg. Piotra Radnego zastąpił mł. 
bryg. Bogdan Śnieżek, dotychczasowy komendant powia-
towy PSP w Sulęcinie.

Przekazanie obowiązków miało miejsce 27 lutego w komendzie 
PSP podczas uroczystego apelu. Bryg. Piotr Radny oficjalnie 
zakończył wieloletnią, czynną służbę i przeszedł na emeryturę. 
Po zdaniu obowiązków przez dotychczasowego komendanta, 
funkcję tę objął mł. bryg. Bogdan Śnieżek.
To nie jedyna zmiana, jaka w ostatnich miesiącach miała miejsce 
w szeregach służb mundurowych. Przypomnijmy, że w 2016 r. 
dotychczasowego komendanta NoOSG, gen. bryg. SG Andrzeja 
Kamińskiego zastąpił na tym stanowisku ppłk SG Jacek Szczą-
chor. Do zmian doszło także w krośnieńskiej policji. Po tym, jak 
insp. Mirosław Kruszelnicki otrzymał nominację na zastępcę 
komendanta wojewódzkiego policji w Gorzowie Wielkopolskim, 
funkcję komendanta objął mł. insp. Robert Konieczny. Także 
w 44. Wojskowym Oddziale Gospodarczym doszło do „zmiany 
warty”. Po 35 latach ze służbą pożegnał się ppłk Artur Połczyński. 
Jego miejsce w roli komendanta zajął ppłk Władysław Ostrowski. 

Zmiana warty wśród 
mundurowych

Aktywność i ogromne zaangażowanie w pracę na rzecz lokal-
nych społeczności to cechy, które śmiało można przypisać 
krośnieńskim sołtysom. Okazją do podziękowania za ich 
działalność był Dzień Sołtysa, obchodzony 11 marca.

- Zadowolenie mieszkańców to powód do ogromnej satysfak-
cji. Pracujemy dla naszych lokalnych społeczności – wyjaśnia 
Grażyna Myśliwiec, sołtys Starego Raduszca. - Zdarza się, że 
sołtys pełni nawet rolę negocjatora, bowiem to właśnie do niego 
w pierwszej kolejności zwracają się mieszkańcy – mówi z kolei 
Leszek Fijałkowski, sołtys Osiecznicy.
Bycie sołtysem to nie jest prosta sprawa. Odpowiedzialność jest 
duża, a jak zaznacza Marta Małysz, sołtys Szklarki Radnickiej 
– głównym celem jest to, aby wioska prężnie funkcjonowała. 
- Państwa zaangażowanie jest czymś więcej, niż tylko pracą. To 
wasza misja, powołanie, pasja i za to, w imieniu krośnieńskiego 
samorządu, serdecznie dziękuję – podkreślał podczas spotkania 
z sołtysami burmistrz Marek Cebula. - Bądźmy razem, nasze 
działania pokazują, że w jedności siła – dodał.
Rozwój poszczególnych wiosek na terenie gminy jest widocz-
ny gołym okiem. To zasługa m.in. funduszu sołeckiego, który 
funkcjonuje w Gminie od 2010 roku. Został on wprowadzony 
z inicjatywy ówczesnego klubu radnych Marek Cebula.

„Nie” dla zmian w samorządach
Rada Miejska w Krośnie Odrzańskim wyraża zdecydowany sprzeciw wobec zapowia-
danych zmian prawa samorządowego w Polsce. Podczas marcowej sesji radni przyjęli 
specjalną uchwałę.

Jeżeli wejdą w życie zapowiadane 
zmiany w prawie samorządowym, 
Marek Cebula nie będzie mógł już 

kandydować na burmistrza

#

- Nie zgadzamy się z formą z jaką rząd chce wprowadzać jakie-
kolwiek zmiany – informuje Tomasz Rogowski, przewodniczący 
Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim. – Wizja Polski, która zmienia 
się na naszych oczach niezbyt korzystnie dla samorządów nie 
napawa optymizmem. Tym apelem zwracamy się do instytucji, 
które mają wpływ na zmiany, żeby tak się nie stało, żeby nie 
było zamachu na samorządność - dodaje radna Danuta Cierpisz. 
W przyjętej uchwale radni apelują o respektowanie podczas prac 
nad zmianami prawa samorządowego obowiązującego prawa, 
w szczególności możliwości decydowania przez społeczność lokal-
ną o najważniejszych sprawach dotyczących ich wspólnoty samo-
rządowej, w tym o wyborze osób, 
które wchodzą w skład organów 
jednostek samorządu terytorial-
nego. Sprzeciwiają się również 
brakowi konsultacji podczas 
prac nad ustawą. - Proponowane 
zmiany mogą naruszać ustawę 
zasadniczą – dodaje burmistrz 
Krosna Odrzańskiego, Marek Ce-
bula. - Jest to naruszenie swobód 
obywatelskich, które należą się 
wszystkim – wtóruje mu Tomasz 
Rogowski, przewodniczący Rady 
Miejskiej. 62 art. Konstytucji gwa-

rantuje każdemu 
mieszkańcowi pra-
wo do wybierania 
swoich przedstawi-
cieli do samorządu 
terytorialnego. Zda-
niem krośnieńskich 
radnych prawo to 
zostanie złamane, 
ponieważ możliwość 
wyboru zostanie 

ograniczona przez wprowadze-
nie kadencyjności. 
- Jeżeli coś dobrze funkcjonuje 
po co to zmieniać? Dlaczego 
rząd nie mówi o kadencyjności 
w parlamencie? Są przecież oso-
by, które zasiadają w poselskich 
ławach od 20 lat. Nie może być 
tak, że są równi i równiejsi. Pra-
wo powinno być takie samo dla 
wszystkich i nie powinno działać 
wstecz - komentują krośnianie.
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Zmiany, zmiany, zmiany. Czy będą dobre dla dzieci?
Krośnieńscy nauczyciele przyłączają się do protestu przeciwko reformie oświaty. „Oświa-
towa rewolucja” zakłada likwidację gimnazjów, powrót 8-letnich szkół podstawowych, 
4-letnich liceów i 5-letnich techników. Nauczyciele, a także wielu rodziców mówią jednak 
„NIE” zmianom i nawołują do przeprowadzenia referendum. 

W druga sobotę marca w Krośnie Odrzańskim zbierano podpisy 
pod referendum dotyczącym zmian w oświacie. – Akcja została 
przeprowadzona w kilku miejscach. Podjęliśmy tę inicjatywę, 
ponieważ nie zgadzamy się z założeniami wynikającymi z refor-
my, która wbrew temu, co mówi pani minister, nie była w żaden 
sposób konsultowana – ani ze środowiskiem nauczycielskim, ani 
z rodzicami – podkreśla Jolanta Cebula, wiceprezes ZNP w Krośnie 
Odrzańskim dodając, że przeobrażenia, jakie przewiduje reforma 
mogą doprowadzić do katastrofy w polskim systemie edukacji.
Co o zmianach sądzą mieszkańcy? Część z nich z sentymentem 
wraca np. do 4-letniego liceum. Zdecydowana większość ma jed-
nak negatywną opinię o reformie, oceniając ją jako niedorzeczną 
– takie opinie były wyrażane podczas akcji zbierania podpisów. 
Zarówno przeciwnicy, jak i zwolennicy reformy podkreślają jed-
nak, że tego typu procesy powinny być wcześniej konsultowane.
Krośnieński samorząd już od dłuższego czasu jest przygotowany 
do „oświatowej rewolucji” i czyni wszelkie starania, aby była ona 
możliwie jak najmniej dotkliwa dla nauczycieli, uczniów i rodzi-
ców. - Wyprzedziliśmy reformę już rok temu dostosowując nasze 
placówki poprzez utworzenie np. zespołów szkół. Tylko w ten 
sposób mogliśmy przeciwdziałać skutkom zmian. Zapewniam, 
że zrobimy wszystko, aby żaden z pedagogów nie stracił pracy, 

a wiem, że niestety tak dzieje się w innych miastach – podkreśla 
burmistrz Marek Cebula.
Kolejnym etapem protestu był strajk nauczycieli 31 marca. Miał 
on miejsce także w krośnieńskich placówkach. Wg danych ZNP 
wzięło w nim udział 59% pracowników oświaty.

Reforma jest nieuzasadniona i nie-
przemyślana, wprowadza wieloletni 
chaos organizacyjny i programowy, 
naraża dziesiątki tysięcy nauczycieli 
na utratę pracy, a koszt jej wdroże-
nia poniosą samorządy – twierdzi 

ZNP

#
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Jeżeli Gmina otrzyma środki zewnętrzne działania rozpoczną 
się od połowy roku. Jak podkreśla burmistrz Marek Cebula, 
konkurencja jest spora, ale nie 
ustajemy w staraniach o za-
pewnienie seniorom godnych 
warunków do aktywnego i bez-
piecznego spędzania czasu pod 
okiem specjalistów dbających 
o ich rozwój. Przyznane środ-
ki pozwoliłyby na stworzenie 
kompleksowej oferty na rzecz 
społecznej aktywizacji senio-
rów, w tym na realizację działań 
prozdrowotnych, edukacyjnych, 
kulturalnych, rekreacyjnych 
i opiekuńczych. – Cieszę się, że 
takie przedsięwzięcie jak dzien-
ny dom pobytu dla seniorów ma 
szansę na realizację – mówi pan 
Stanisław, mieszkaniec Krosna 
Odrzańskiego. – Krośnieńscy seniorzy zasługują na najlepszą 
opiekę. Jesteśmy osobami aktywnymi, które nadal chcą rozwijać 
swoje pasje. Takie miejsce pomogłoby nam się jeszcze bardziej 

zintegrować i zainspirować do wspólnego działania także innych 
mieszkańców. Życie nie kończy się bowiem po sześćdziesiąt-

ce – dodaje z uśmiechem pani 
Krystyna. 
Według wstępnych planów 
swoiste centrum aktywności 
lokalnej znajdować się bę-
dzie w budynku gminy Krosno 
Odrzańskie, który już wstępnie 
został zaadaptowany do reali-
zacji celów społecznych. Na 
parterze i pierwszym piętrze 
funkcjonować będzie przed-
szkole. Na potrzeby seniorów 
i innych organizacji pozarządo-
wych zostanie przeznaczona 
trzecia kondygnacja budynku, 
która będzie posiadała odręb-
ne wejście z klatką schodową, 
oddzielną strefą użytkową na 

powietrzu oraz windą obsługującą wszystkie kondygnacje i przy-
stosowaną do potrzeb i możliwości osób niepełnosprawnych. 

Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach wieloletniego programu „Senior+” 
na lata 2015-2020. W przypadku pozyskania dotacji, w ramach projektu zrealizowane 
zostanie zadanie polegające na utworzeniu lub wyposażeniu dziennego domu pobytu 
dla krośnieńskich seniorów.

Jest szansa, że Seniorzy już wkrótce 
będą mogli skorzystać z oferty  
na rzecz integracji i rozwoju ich  

środowiska. Wszystko zależy od pozy-
skania środków zewnętrznych na ten 

cel. Stosowny wniosek czeka  
na rozpatrzenie.

#

Seniorzy będą mieli swoje 
miejsce spotkań
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Futsalowy zawrót głowy

Przed rokiem zwycięzcą MLH została drużyna Football Academy, 
która ponownie chciała udowodnić swoją doskonałą dyspo-
zycję. Już po kilku kolejkach okazało się jednak, że na drodze 
do obrony tytułu staną im „Królewscy”, czyli Hurtownia King. 
Pretendenci do mistrzostwa ruszyli z kopyta, notując niemal 
hokejowe wyniki. Kibice powoli zaczęli się przyzwyczajać nawet 
do kilkunastu bramek strzelanych przez Hurtownię. Pozazdro-
ściło im Mikubi, które także ostrzyło sobie zęby na ostateczne 
zwycięstwo w rozgrywkach. Zapowiadała się pasjonująca wal-
ka, tym bardziej, że nogi postanowiły nie odstawiać także inne 
drużyny, w tym Urząd Miasta, prezentujący się zdecydowanie 
lepiej, niż w ubiegłym roku.
Walka o miejsca na podium toczyła się niemal do ostatniego 
spotkania, w którym losy złota rozstrzygnął mecz pretendenta 
z obrońcą tytułu. Po zaciętym spotkaniu Hurtownia King pokonała 
Akademików 2:1 i mogła już oficjalnie zaśpiewać słynne „We 
are the Champions”. W walce o drugie i trzecie miejsce, mimo 
identycznego dorobku punktowego, Fottball Academy musiało 
uznać wyższość Mikubi, ze względu na rezultat bezpośredniego 
spotkania. To właśnie zespół Mikubi został wicemistrzem. Tuż 
poza podium uplasował się Urząd Miasta.
Tradycyjnie w ramach podsumowania rozgrywek MLH przyznano 
także nagrody indywidualne. W klasyfikacji strzelców zwyciężył 
Kamil Adamów (Mikubi) z dorobkiem 35 bramek.

Najlepszym bramkarzem uznano Arkadiusza Trelewskiego 
z Hurtowni King. Najcenniejsze indywidualne trofeum – MVP, 
czyli najbardziej wartościowy zawodnik MLH, trafiło w ręce Rado-
sława Bogdanowicza z Wełmic, wicekróla klasyfikacji strzelców. 
Drużyną FAIR PLAY została ekipa SPARTAKUSA, której piłkarze 
nie otrzymali w trakcie 420 minut gry żadnej kartki. 
Przypomnijmy, że w ramach rozgrywek ponownie była pro-
wadzona także Liga Typerów. Najlepsza intuicją wykazała się 
Małgorzata Michał Witasik z 76 punktami. Nowością w tym roku 
była możliwość śledzenia rozgrywek na żywo za pośrednictwem 
kanału YouTube.

15 kolejek, 105 spotkań, 651 bramek ze średnią 6,2 gola na mecz. Statystyki robią wra-
żenie. Tym, co zapamiętamy będą jednak niesamowite futsalowe emocje. Meblostyl 
Liga w sezonie 2016/2017 ponownie mogła się podobać.
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Jerzy Lewandowski - jedna z legend KPWK

Projekt „Uporządkowanie go-
spodarki…” jest bez wątpienia 
jednym z największych przed-
sięwzięć w dotychczasowej 
historii gminy – zarówno pod 
względem liczby inwestycji, 
jak i pozyskanych środków 
zewnętrznych. Dzięki projek-
towi, gmina może się pochwa-
lić nowoczesnym, a przede 
wszystkim bezpiecznym sys-
temem wodno-kanalizacyj-
nym na miarę XXI w. Jednym 
z ojców tego sukcesu jest 
właśnie Jerzy Lewandowski. 
– Pracę, jako kierownik działu 
wodociągów i kanalizacji roz-
począłem w 1973 r. w ówcze-
snym MPGK. Te ponad 40 lat 
to okres wytężonych działań, 
których efektem jest m.in. ten 
ponadczasowy projekt – pod-
kreśla. 
Ale krośnieńska Hydrofornia 
to nie jedyny sukces osiągnię-
ty przy współudziale Jerzego 
Lewandowskiego. – Wszystkie 
urządzenia, służące do zaopatrywania w wodę, zostały zmodernizowane po 2009 r. Część prac ruszyła jednak już kilka lat wcze-
śniej – przypomina. Ponad 50 przepompowni ścieków, modernizacja oczyszczalni, skanalizowanie całej prawobrzeżnej aglome-
racji, wieże ciśnień czy nowoczesny sprzęt monitorujący prace poszczególnych urządzeń – to tylko niektóre przykłady. Jednak, 
jak się okazuje, na emeryturze Jerzy Lewandowski nie będzie z dala od wody i natury. – Przede wszystkim jestem zapalonym 
wędkarzem, teraz z pewnością będę miał więcej czasu, aby oddawać się swojej pasji. Bez wątpienia będę częściej przebywał na 
łonie natury – zapewnia z uśmiechem. Nam pozostało życzyć wszystkiego dobrego. Do zobaczenia na wspólnym wędkowaniu 
np. podczas Rybobrania. 

Hydrofornia to jedna z najważniejszych inwestycji zrealizowanych w ramach przedsięwzięcia pn. „Uporządkowanie gospo-
darki ściekowej w aglomeracji Krosno Odrzańskie – etap I”. Ogromny wkład w jej powstanie, podobnie jak w cały projekt, 
miał Jerzy Lewandowski, żywa legenda Krośnieńskiego Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego. W marcu, po 
ponad 40 latach pracy, odszedł na zasłużoną emeryturę.

KOMUNIKAT
Informujemy, że w związku z pogorszeniem jakości usług świadczonych przez firmę A.S.A. Eko  

Polska Sp. z o.o., zgodnie z zapisami umowy, Gmina nałożyła kary umowne na Wykonawcę  

w łącznej wysokości 40 200 zł. Środki te zostaną przeznaczone m. in. na polepszenie funkcjonowa-

nia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Ponadto informujemy, że w przypadku kolejnych istotnych zastrzeżeń do jakości świadczonych 

usług Gmina Krosno Odrzańskie podejmie działania w kierunku rozwiązania umowy z firmą A.S.A. 

Eko Polska. 

Nieprawidłowości w odbiorze odpadów należy zgłaszać pod nr tel. 68 410 97 79.
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Tęcza błyszczy na wiosennym niebie 
Seniorzy piłkarskiej Tęczy na dobre wrócili na ligowe boiska. 
Lider okręgówki, po sumiennie przepracowanym okresie 
przygotowawczym i bardzo dobrych wynikach w meczach 
sparingowych już w pierwszych dwóch kolejkach rundy 
wiosennej udowodnił, że ponownie zmierza po awans do IV 
ligi. Choć początki nie należały do łatwych.

Mowa o spotkaniu pucharowym, które Tęczowi rozegrali na ty-
dzień przed powrotem ligowych emocji. Do Krosna Odrzańskiego 
przyjechali dobrzy znajomi, czyli Stilon Gorzów. Stawką był 
awans do ćwierćfinału Pucharu Polski na poziomie okręgu. 
Mecz rozpoczął się wręcz idealnie dla podopiecznych Macieja 
Kulikowskiego, którzy już w 2. min. wyszli na prowadzenie za 
sprawą niezawodnego Marcina Pieca. Niestety, podrażnieni 
Stilonowcy szybko powetowali sobie stratę gola i w kolejnych 
minutach w pełni dominowali na krośnieńskim boisku, rozwią-
zując worek z bramkami. Tęczowi byli w stanie odpowiedzieć 
jedynie golem powracającego do drużyny „Urbiego”, czyli Tomasza 
Urbańskiego. Końcowy wynik to 2:6 i minorowe miny naszych 
piłkarzy. – Nie zagraliśmy tak, jak powinniśmy. Stilon był druży-
ną o klasę lepszą. To dla nas zimny prysznic – komentował po 
meczu Maciej Kulikowski.
Terapia wstrząsowa podziałała. W pierwszym wyjazdowym 
spotkaniu Tęcza mierzyła się z czwartym w tabeli Piastem Iłowa. 
Piłka dosłownie „fruwała” po całym boisku, jednak nie zawsze za 
sprawą piłkarzy, a porywistego wiatru, który dawał się we znaki 
obu drużynom. „Wichrowe wzgórza” zostały jednak zdobyte 
przez Multicolores, którzy wrócili do domu z trzema punktami 
zdobytymi po wyśmienitej grze, która zaowocowała strzeleniem 
czterech bramek.

W kolejnej rundzie Tęcza zamierzała potwierdzić dobrą dyspozycję 
z inauguracji rundy. Na własnej murawie zmierzyła się z Odrą 
Nietków. – Choć Odra zajmuje w tabeli dopiero 9. lokatę, to do 
spotkania musimy podejść z pełnym zaangażowaniem. Nie 
można lekceważyć rywala, który ma przecież w swoim składzie 
doświadczonych zawodników, mogących się pochwalić grą w III 
i IV lidze – przestrzegał trener. Obawy okazały się jednak nieuza-
sadnione. Tęczowi odnieśli pewne zwycięstwo 3:1. 
Tęcza umocniła swoją pozycję w fotelu lidera i z dorobkiem 
43 „oczek” (stan na 04.04.2017 r.) może się także pochwalić 
rewelacyjnym dorobkiem bramkowym (56:13), będąc zarazem 
najbardziej „rozstrzelaną” drużyną ligi. Oby tak dalej, aby na 
koniec sezonu cieszyć się z awansu do IV ligi i móc krzyknąć 
„Nigdy więcej okręgówki!”. Tym bardziej, że na trudnym wyjaz-
dowym terenie pokonali wicelidera, Promień Żary, 1:3. Było to 
spotkanie „na szczycie”, które udowodniło, że Tęczowi są na 
najlepszej drodze do upragnionego awansu.

Zlot odbędzie się w dniach od 19 do 21 maja 2017 r. w Szkole Podstawowej w Osiecznicy. 
Swój udział zgłosiło 18 szkół z całej Polski. Swój przyjazd potwierdził Rzecznik Praw Dziecka 
Marek Michalak oraz Kawalerowie Orderu Uśmiechu: Lech Krychowski, Gerhard Schulz, Krzysztof 
Bramorski, Kazimierz Pleśniak, Zofia Marcinek, Ryszard Kiełek i ks. Piotr Sadkiewicz. 

Serdecznie zapraszamy! 

XIII Ogólnopolski Zlot Szkół i Placówek  
im. Kawalerów Orderu Uśmiechu 

XI
II 

Zl
ot

 S
zk

ół
 i P

lacówek im. Kawalerów Orderu Uśm
iechu

OSIECZNICA 2017
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Szachowe i brydżowe potyczki

- Renoma festiwalu sięga już poza granice województwa. Śmiało 
można powiedzieć, że jest to jedno z największych tego typu wy-
darzeń w naszym regionie. W tym roku do Krosna Odrz. przyjechali 
także pasjonaci gier umysłowych m.in. z Wrocławia, Szczecina 
czy Poznania - informuje Mariusz Kudlak z KSGU Tęcza Krosno 
Odrzańskie, współorganizator Festiwalu. - Wysoka frekwencja 
niezmiernie nas cieszy, pobiliśmy kolejny rekord. Najbardziej 
zależy nam jednak na tym, aby wydarzenie już na stałe wpisało 
się do sportowego kalendarza. Zmierzamy do tego i jak widać 

nasze działania 
przynoszą efekt - 
dodaje.
Festiwal cały czas 
się rozwija. Orga-
nizatorzy z każdą 
edycją podnoszą 
poprzeczkę. I to 
właśnie organi-
zacja oraz poziom 
turnieju zrobiły na 
uczestnikach naj-
większe wrażenie. 
- Lubuski Związek 

Szachowy mógłby się uczyć od Krosna Odrzańskiego. To bez 
wątpienia jedna z najlepszych imprez w województwie. To nie 
tylko rywalizacja, ale także rodzinna atmosfera - podkreśla Wal-
demar Szylko, prezes Lubuskiego Klubu Szachowego „Caissa”. 
- Po raz pierwszy biorę udział w Festiwalu, ale już teraz mogę 
zapewnić, że w przyszłym roku ponownie przyjadę do Krosna. 
Organizacja była perfekcyjna. Wszyscy stanęli na wysokości 
zadania - dodaje Jan Purzycki, jeden z laureatów turnieju sza-
chowego w kategorii OPEN.
Na szczególne uznanie zasługują najmłodsi uczestnicy, którzy 
dzielnie radzili sobie przy szachowym stole. To dowód na to, 
że „królewska gra” ma się coraz lepiej. Ogromne znaczenie 
w kontekście popularyzowania tej dyscypliny ma pionierski 
projekt pn. „Edukacja przez szachy w szkole” wprowadzony 
przez Gminę. - Jestem przekonany, że młodzi zawodnicy, bio-
rący udział w turnieju, wkrótce będą osiągali sukcesy na arenie 
wojewódzkiej, a nawet krajowej. Już teraz możemy pochwalić 
się mistrzami pochodzącymi właśnie z Krosna Odrzańskiego - 
podkreśla Mariusz Kudlak.
Organizatorem Festiwalu były KSGU Krosno Odrzańskie oraz 
Ośrodek Sportu i Rekreacji. Szczegółowe wyniki można znaleźć 
na stronie chessarbiter.com. 

IV edycja Festiwalu Gier Umysłowych ponownie okazała się ogromnym sukcesem. 
Liczby nie kłamią: 224 zawodników, w tym aż 156 szachistów ponownie udowodniło, 
ze szachy i brydż mogą dostarczyć wielu sportowych emocji. 

Ledent Cup to już praw-
dziwe piłkarskie święto! 
Potwierdziła to III edycja, 
która ponownie zachwy-
ciła zarówno uczest-
ników, jak i kibiców. 
Efektowne zagrania, wi-
dowiskowe parady bram-
karzy, a przede wszystkim 
ogromne zaangażowanie 
i rywalizacja w duchu fair-
-play prezentowana przez 
młodych zawodników. 

Kto wie, być może to wła-
śnie podczas Ledent Cup 
możemy po raz pierw-
szy zobaczyć przyszłych 
następców Roberta Lewandowskiego, Arkadiusza Milika czy 
Wojciecha Szczęsnego. – Głównym celem turnieju jest popula-
ryzacja aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży. Dla wielu 
zawodników z naszego regionu to zarazem jedyna możliwość, 
aby zagrać z rówieśnikami reprezentującymi największe polskie 
marki piłkarskie – wyjaśnia Tomasz Błyskoń, współorganiza-
tor zawodów.
W turnieju wzięło udział 10 drużyn: Śląsk Wrocław, UKS „Czwór-
ka” Kostrzyn, UKS Czarni Żagań, UKS Polonia Słubice, Pogoń 
Szczecin, UKP Falubaz Zielona Góra, Stilon Gorzów, Odra Opole 

oraz krośnieńskie Football Academy i MKS Tęcza. W tym roku 
już po raz drugi najlepsza okazała się Pogoń Szczecin. Piłkarze 
z zachodniopomorskiego wzięli także udział w turnieju AOK Ju-
niorenmasters, grając z takimi potęgami jak Bayern Monachium 
czy Borussia Dortmund. Pogoń w swoje grupie zajęła 5 miejsce. 
Tegoroczna edycja Ledent Cup była również okazją do pomocy 
Powiatowemu Domowi Dziecka w Krośnie Odrzańskim, któremu 
przekazano 1000 zł zebrane podczas zawodów.
Więcej szczegółów o turnieju można znaleźć na profilu facebook.
com/ledentcup.

Lewandowski i Milik mają następców
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Zmiany w „Dziewiątce” 

– Nie będę ukrywał, że pojechaliśmy do Torunia mierząc w złoty 
medal. W ubiegłym roku zabrakło naprawdę niewiele. Teraz, 
można powiedzieć, że „wzięliśmy” wszystko – stwierdził Antoni 
Plichta. Tytuł Mistrza Polski uświetnił bowiem również rekordem 
życiowym. - Jestem z niego bardzo dumny – mówi Krzysztof Weso-
łek, trener LKS Lubusz Słubice – filia Krosno Odrz. Antoni podczas 
Halowych Mistrzostw Polski Juniorów i Juniorów Młodszych na 

swoim koronnym dystansie 60 m wyśrubował czas 6 sekund i 99 
setnych. Sport nie znosi próżni, dlatego Antek wyjechał na kolejne 
zawody. I to o szczególnej randze. – Jako członek kadry narodo-
wej Antoni wziął udział w prestiżowym mityngu Orlen Cup 2017 
w Łodzi. Tam zaprezentował się z bardzo dobrej strony, startując 
wśród gwiazd najwyższego formatu – podkreśla trener Wesołek. 
Antoni w Łodzi wybiegał na dystansie 60 m czas 7 sekund, które 

ostatecznie dały mu 10 miejsce. 
Do ponownego pobicia życiówki 
zabrakło naprawdę niewiele. – 
Podsumowując, jeszcze dużo 
pracy przede mną, lecz patrzę 
z optymizmem przed sezonem 
na stadionie – podsumował 
Antoni na swoim facebooko-
wym profilu.
Zachęcamy do śledzenia star-
tów wszystkich podopiecznych 
Krzysztofa Wesołka. Ekipa jest 
świetnie przygotowana i moż-
na być pewnym, że już wkrótce 
usłyszymy o kolejnych rewe-
lacyjnych wynikach, a gablota 
z medalami i pucharami stale 
będzie się powiększać. 

Bieg po złoto. Antoni Plichta Mistrzem Polski!
Przed rokiem do szczęścia zabrakło zaledwie 6 tysięcznych sekundy. W tym więc musiało się udać. Antoni Plichta, słusz-
nie postrzegany jako nowa nadzieja polskiej lekkiej atletyki ponownie zachwycił. Podczas Halowych Mistrzostw Polski 
Juniorów i Juniorów Młodszych w fantastycznym stylu wybiegał medal z najcenniejszego kruszcu.

Koło pod wodzą prezesa Cieślaka przez ostatnie 16 
lat zorganizowało wiele imprez, które zintegrowały 
byłych żołnierzy, m.in. jubileusz 60- i 70-lecia 4. 
Dywizji Pancernej. Z inicjatywy Związku oznako-
wano także w Krośnie Odrzańskim Skwer 4. Dywizji 
Zmechanizowanej. Członkowie Koła nie ustają 
w działaniach, których celem jest podtrzymywanie 
pamięci o byłych żołnierzach, którzy „odeszli na 
wieczną wartę”, monitorowanie sytuacji socjalno-
-zdrowotnej środowiska wojskowego oraz kulty-
wowanie historii polskiego oręża. Józef Cieślak 
zrezygnował z pełnienia funkcji prezesa z przyczyn 
osobistych. Na swojego następcę rekomendował 
mjr. w st. spocz. Tadeusza Przybytka. 

Zarząd Koła nr 9:
Prezes – mjr w st. spocz. Tadeusz Przybytek. 
Wiceprezesi – ppłk Grzegorz Kopacz i ppłk Józef 
Cieślak, 
Sekretarz – kpt. rez. Jan Bardziński, 
Skarbnik – st. chor. szt. Ryszard Oksiński 
oraz chorążowie: Wiesław Brodziński i Stani-
sław Szumiński.

Koło nr 9 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego im. „Kilińszczaków” ma nowego prezesa. Po 16 latach pełnienia tej funkcji 
przez ppłk w st. spocz. Józefa Cieślaka, przyszedł czas na zmianę. 
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Kickboxer. To słowo z pewnością przywoła wspomnienie Jean-
-Claude Van Damme’a z kultowego już filmu z roku 1989 pod tym 
samym tytułem. O ile film cieszy się sławą wśród kinomanów, 
o tyle my wolimy ze Stanów Zjednoczonych przenieść się nasze 
podwórko. Krosno Odrzańskie ma bowiem swojego kickboxera, 
Artura Wołoszyna, który odnosi kolejne sukcesy. Jedno z najważ-
niejszych to Mistrzostwo Polski wywalczone w grudniu ubiegłe-
go roku w Starachowicach. Podopieczny trenerów Jarosława 
Biernackiego i Leszka Wojciechowskiego najpierw powalczył 
o wejście do finału z Pawłem Stróżczykiem z FightFabric Łódź, 
a w decydującym starciu pokonał Jerzego Kolendę z Legionu 
Głogów. W obydwu starciach sędziowie nie mieli wątpliwości 
i jednogłośną decyzją wskazywali na krośnianina trenującego na 
co dzień w zielonogórskiej Gwardii. – Trenuję kickboxing od blisko 
3 lat. Ze sportami walki jestem jednak związany znacznie dłużej, 
bowiem w młodości swoją sportową przygodę rozpocząłem od 
karate kyokushin. Pierwszy poważny sukces udało się odnotować 
podczas zawodów Lubusz Open, wówczas wywalczyłem srebrny 
medal. Później zająłem jeszcze m.in. 3 miejsce podczas turnieju 
dla służb mundurowych – mówi Artur Wołoszyn. 
Jesteśmy przekonani, że to nie ostatnie sukcesy krośnieńskiego 
kickboxera. Oczywiście, tytuł Mistrza Polski jest jak dotąd tym, 
który smakuje najlepiej.

Mistrz kickboxingu z Krosna Odrzańskiego

Lekcja z Mistrzem i to wyjątkowym. W ramach zajęć wy-
chowania fizycznego Patryk „DuZers” Dudek, żużlowiec 
zielonogórskiego Falubazu, odwiedził uczniów z Zespołu 
Szkół w Krośnie Odrzańskim. 

– Nasza szkoła słynie z aktywności fizycznej i licznych sukcesów 
sportowych. Lekcje z Mistrzem to sposób na dodatkową moty-
wację uczniów oraz promowanie zdrowego tryby życia. 
Z pewnością będziemy kontynuować tę inicjatywę – podkreśla 
Beata Leskiewicz, wuefistka i pomysłodawczyni przedsięwzięcia.
Sam Mistrz był przed spotkaniem nieco tajemniczy i nie chciał 
zdradzić, co przygotował dla uczniów. Ci szybko się jednak prze-
konali, że lekcja nie będzie „spacerkiem”. Po rozgrzewce DuZers 
zaprezentował ćwiczenia, które z pewnością dały uczniom energię 
na cały dzień. – Wielu z nich nie wykonujemy na co dzień, była 
to dobra okazja, żeby nauczyć się czegoś nowego, choć nie było 
łatwo – mówili uczniowie.
Wiadomo, Mistrzem nie zostaje się z dnia na dzień, ale z takim na-
uczycielem lekcja wychowania fizycznego to sama przyjemność.
Organizatorzy już planują spotkania z kolejnymi wybitnymi 
sportowcami. 

Z motocykla na parkiet, czyli w-f z DuZersem
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Krośnieński Uniwersytet Trzeciego Wieku po raz kolejny nie miał sobie 
równych podczas Mistrzostw Lubuskich UTW w kręgle. 

Członkowie Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów świętowali 
wspólnie Dzień Kobiet i Mężczyzn.

Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy zorganizowane z inicjatywy  
krośnieńskiego MotoForum dostarczyło uczestnikom umiejętności  
ratowania zdrowia i życia.

Początek roku to tradycyjnie czas zebrań sprawozdawczych w gminnych 
jednostkach OSP.

X Festiwal Piosenki Szkolnej „Marzanna 2017” zorganizowany  
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych obfitował w wiele atrakcji.

Odra coraz bardziej kusi turystów. Do krośnieńskiego portu przypływają 
statki wycieczkowe m. in. z Austrii i Niemiec.

Już wkrótce boiska przy ul. Pocztowej zostaną doświetlone. 
Inwestycja trwa. 

III Krośnieński Turniej Karate Tradycyjnego cieszył się bardzo dużym  
zainteresowaniem adeptów tej sztuki walki.



Lp. Oznaczenie nieruchomości  
wg ewidencji

Powierzchnia 
działki

Cena nierucho-
mości netto (zł) Wadium (zł)

1. 1225/4 965 m2 65 500,00 7 000,00

2. 1225/5 773 m2 53 100,00 6 000,00

3. 1225/6 800 m2 54 100,00 5 500,00

4. 1225/7 753 m2 51 500,00 6 000,00

5. 1225/8 791 m2 53 600,00 5 500,00

6. 1225/9 741 m2 50 600,00 5 500,00

7. 1225/11 732 m2 50 000,00 5 500,00

8. 1225/21 946 m2 64 800,00 6 500,00

9. 1225/22 1084 m2 73 600,00 7 500,00

10. 1225/24 1140 m2 77 700,00 8 000,00

11. 1225/26 1068 m2 72 750,00 7 500,00

12. 1225/28 965 m2 66 100,00 7 000,00

ATRAKCYJNE DZIAŁKI  
POD BUDOWĘ DOMÓW

działki 
już sprzedane

działka 
na sprzedaż

1225/1  

1225/3

1225/4
1225/5

1225/6 1225/7

1225/8
1225/9

1225/10 1225/11

1225/12
1225/13

1225/14 1225/15

1225/16
1225/17

1225/18 1225/19 1225/27
1225/28

1225/26
1225/25

1225/23
1225/24

1225/22
1225/21

1225/20

1225/2

 Wpłać wadium do dnia 10.05.2017 r.

  Staw się na przetargu w dniu 16.05.2017 r. (dla działek nr 1225/8; 1225/9; 1225/24)
  w dniu 17.05.2017 r. (dla działek nr 1225/6; 1225/11; 1225/26) 
  w dniu 18.05.2017 r. (dla działek nr 1225/4; 1225/22; 1225/28) 
  w dniu 19.05.2017 r. (dla działek nr 1225/5; 1225/7; 1225/21) 
 w Urzędzie Miasta przy ul. Parkowej 1 w Krośnie Odrzańskim, budynek B, pokój nr 20
 Przystąp do licytacji i wygraj
 Podpisz protokół z przetargu
 Staw się u notariusza w wyznaczonym terminie w celu podpisania aktu notarialnego

Kupno działki w 5 krokach

Szczegółowe informacje na 
www.krosnoodrzanskie.e-mapa.net 

w zakładce „Działki na sprzedaż”

Zapraszamy do udziału w innych przetargach:
dz. nr 106/1 - ul. H. Pobożnego w Krośnie Odrzańskim; dz. nr 856/10 - ul. Obrońców Stalingradu 
w Krośnie Odrzańskim, dz. nr 258/5 i 340/2 w Wężyskach; dz. nr 261/4 w Radnicy; 
dz. nr 96/4 w Starym Raduszcu.


