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Krosno Odrzańskie było kiedyś miastem róż. Władze miasta postanowiy 
powrócić do tej tradycji.

To były ważne dni dla lubuskiego sportu. W Krośnie Odrzańskim zainau-
gurowano Dni Olimpijczyka.

Wszyscy kibicujemy reprezentacji Polski. Strefa Kibica działa w dolnej 
części miasta przy ulicy Pocztowej 27.

OSP w Wężyskach obchodziło jubileusz 70-lecia. To było dla maluchów wielkie przeżycie. Przedszkolaki zostały pasowa-
ne na Małych Obywateli Krosna Odrzańskiego.

Bez tego turnieju nie można sobie wyobrazić kalendarza imprez. TMZK 
zorganizowało zawody strzeleckie.

W Gminie Krosno Odrzańskie rozpoczęto prace nad stworzeniem plat-
formy ofert spdzania wolnego czasu.

Rozpoczęcie sezonu motocyklowego w Krośnie Odrzańskim. Z roku 
na rok impreza staje się coraz większa.
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wakacyjny wypoczynek, plany urlopowe, decyzje o termi-
nie i kierunku wyjazdu – już wkrótce tylko te kwestie będą 
zaprzątać głowy wielu z nas. Zachęcamy jednak do lektury 
czerwcowego wydania MOST-u, bowiem wiele się dzieje 
w gminie Krosno Odrzańskie. Zmiany, których świadkami 
jesteście Państwo na co dzień zmieniają życie i to dosłownie. 
Podczas inauguracji programu e-urząd zwycięzca konkursu 
powiedział, że dzięki możliwości kontaktu z magistratem 
przez Internet zaoszczędzi sporo czasu. To ważne. Podob-
nie jak i informacje o zmianach w oświacie. Rodziców tych 
najzdolniejszych uspokajamy – stypendia pozostaną, znale-
ziono rozwiązanie. Szukających pracy kierujemy do nowego 
pracodawcy, największa inwestycja ostatnich dekad jest już 
na ukończeniu. Kierowców narzekających na stan dróg in-
formujemy o planowanych remontach i nowym pomyśle na 
dziurawe, nieutwardzone ulice. I pewnie niektórzy malkontenci 
skomentują to słowami „wiadomo, rok wyborczy, to się dzieje”. 
Dla nas jest to jednak efekt strategicznego planowania, które 
świadczy o tym, że dobrze prowadzona przez ostatnie 7 lat 
polityka finansowa gminy, umożliwia konsumpcję środków 
europejskich. Kończy nam się najkorzystniejsza perspektywa 
unijna. W tym i następnym roku wykorzystamy najwięcej w hi-
storii pieniędzy zewnętrznych. Taka szansa może się już nie 
powtórzyć, więc kto ją zmarnuje, na długo pozostanie w tyle. 
Kilka lat temu zauważyło tą możliwość Krosno Odrzańskie 
i teraz ją wykorzystuje. Spokojnych wakacji, zachęcamy do 
śledzenia lokalnego profilu w mediach społecznościowych 
– będziemy informować o imprezach, których w trakcie lipca 
i sierpnia będzie sporo. 
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Projekt jest innowacyjnym na skalę województwa przedsięwzię-
ciem, w ramach którego każdy z mieszkańców Gminy będzie miał 
indywidualne konto, za pomocą którego zagłosuje w budżecie 
obywatelskim, czy zapłaci podatki. Ponadto będzie miał możli-
wość sprawdzenia stanu opłat lokalnych, założenia i wysłania 
sprawy do Urzędu za pomocą udostępnionych formularzy oraz 
sprawdzania jej stanu załatwienia, złożenia deklaracji podatko-
wych i „śmieciowych”, rejestracji dziecka do szkół i przedszkoli 
czy też rezerwacji terminu ślubu. A to tylko niektóre z możliwo-
ści systemu. Projekt zakłada także optymalizację zarządzania 
infrastrukturą teleinformatyczną poprzez budowę Centrum 
Zarządzania Siecią w Urzędzie Miasta. Całkowity koszt jego 

realizacji to 
2,7 mln zł, 
z czego 2,3 
mln zł zosta-
ło pozyskane 
z Europejskie-
go Funduszu 
Rozwoju Re-
gionalnego 
w  r a m a c h 
RPO – Lubu-
skie 2020, działanie 2.1. Rozwój społeczeństwa informacyjnego.

E-usługi. Można się już rejestrować
Komunikacja z Urzędem Miasta bez wychodzenia z domu jest już możliwa. Podczas rybobraniowego weekendu ruszyła 
realizacja projektu. Mieszkańcy Gminy Krosno Odrzańskie mogą się już zakładać swoje e-konta. Wystarczy wejśc na stronę 
www.e-uslugi.krosnoodrzanskie.pl

Już podczas Rybobrania mieszkańy mogli zakła-
dać konta w nowym systemie eUsług

Aby się zalogować należy wejść na stronę https://euslugi.krosnoodrzanskie.pl i kliknąć ZALOGUJ, w przypadku gdy nie posiadamy jeszcze 
konta należy kliknąć REJESTRACJA i wypełnić krótki formularz i postępować zgodnie z pojawiającymi się komunikatami.

Aby w pełni skorzystać z możliwości nowego systemu, zachęcamy do pobrania aplikacji mobilnej na platformę Android znajdującej się 
w Sklepie Play pod nazwą "e-Krosno Odrzańskie".
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Rybobranie hitem czerwcowego weekendu
„Fantastyczne pomysły, wielkie brawa”, „głos Maryli rozgonił chmury”, „Najlepsze Rybobranie” 

– te głosy mieszkańców są kilkoma z wielu, które pojawiły się po tegorocznym święcie Krosna 
Odrzańskiego. Także lokalne media rozpływają się w zachwycie. 

Czy może być jeszcze lepiej? Marek Cebula, burmistrz Krosna 
Odrzańskiego z uśmiechem odpowiada, że jest perfekcjonistą i już 
myśli o przyszłorocznej imprezie wsłuchując się w głosy nie tylko 
pochlebne, ale i te z uwagami. Wróćmy jednak do tegorocznego 
Rybobrania. 
Sobota. Krosno Odrzańskie. Bulwar Św. Jana Pawła II. Piękna 
pogoda i tłumy. Rybobranie ściąga nie tylko krośnian, ale i gości 
ze znacznej części województwa. Nowe rozplanowanie terenu, 
strefy tematyczne, sprawdzone punkty programu, atrakcyjniejsze 
wesołe miasteczko – widać, że impreza dojrzewa i z roku na rok 
jest coraz lepsza. Wyciągamy wnioski, wsłuchujemy się w głosy 
mieszkańców, podpatrujemy najlepsze rozwiązania stosowane nie 
tylko w Polsce, udoskonalamy nasze pomysły – mówi burmistrz 
Marek Cebula, który w tym roku zrobił furorę strojem Posejdona. 
Przemysław Corso przebrany za Wodnika kilkukrotnie żartował, 
że burmistrz znowu przebił go strojem. Rybobranie, jak co roku, 
rozpoczęło się paradą, która radośnie przemaszerowała spod 
hali sportowo-widowiskowej, przez most, do portu. I ten punkt 
„dojrzewa”, w tym roku pojawiły się grupy „tematyczne, stowarzy-
szeniowe”, np. pszczelarze. Strzałem w dziesiątkę były: podział na 
strefy, czy zmiana lokalizacji części gastronomicznej. Szczególną 
popularnością cieszyła się strefa dla dzieci, która zagwarantowała 
połączenie zabawy z nauką. Dużo miejsca, animatorzy pilnujący 
dzieci – to wszystko bardzo podobało się rodzicom, którzy na 
pewno oczekują podobnej atrakcji za rok. Nie zabrakło miejsca 
do wypoczynku – strefa chillout, w której główną rolę odgrywały 
leżaki, umożliwiła wypoczynek z widokiem na rzekę. Ubiegłoroczne 
uwagi dotyczące strefy gastronomicznej także zostały uwzględnio-
ne. To większy plac, więcej miejsca do siedzenia, pyszne ryby na 
kilka sposobów serwowane przez lokalne firmy. Ukoronowaniem 

pierwszego dnia był niezwykle energetyczny koncert zespołu 
Afromental. Organizatorzy z niepokojem przeglądali pogodę na 
niedzielę. Mogłaby być lepsza, ulewy nie pokrzyżowały planów, 
jednak co pewien czas zmuszały do szukania schronienia pod 
namiotami. Niekwestionowane gwiazdy niedzieli były dwie. Naj-
pierw Karol Okrasa, który ze znanym już w Krośnie Odrzańskim 
poczuciem humoru opowiadał anegdoty, przy okazji gotując. Po 
chłodnik, którego bazą był krem szparagowy z niespotykanymi na 
co dzień dodatkami ustawiła się długa kolejka. Ocena była jedno-
znaczna – pyszne. Karol Okrasa brylował także pod namiotami, 
gdzie rozgrywany był konkurs o Wazę Wodnika. Z drugiej strony 
„miasteczka” odbywał się Kongres Kobiet. Tam też przekonaliśmy 
się jak wiele może zdziałać ambicja i determinacja. Dwie krośnianki 
przez 80 dni przeszły istną metamorfozę. Zmieniły się nie do po-
znania dzięki nowej diecie i ćwiczeniach pod okiem specjalistów. 
Do historii przejdzie na pewno koncert Maryli Rodowicz. Nie tylko 
za sprawą występu królowe polskiej sceny muzycznej. Po tym jak 
na „wybieg sceniczny” spadł deszcz, Maryla Rodowicz poprosiła 
o wytarcie tego elementu sceny, nie chcąc ryzykować upadku. 
Z pomocą pospieszył Marek Cebula, który uczynił do swoją ko-
szulą. Publiczność była zachwycona, tym bardziej, że gwiazda nie 
miała pojęcia, że z pomocą pośpieszył jej sam burmistrz. Odkryła 
to dopiero na koniec występu, kiedy włodarz z bukietem kwiatów, 
pojawił się na scenie, by podziękować za wspaniały występ.
Tegoroczne Rybobranie było wyjątkowe jeszcze z jednego względu. 
W jego organizację zaangażowało się wiele lokalnych podmiotów 
i osób prywatnych. Wielkie wyrazy uznania i słowa wdzięczności 
należą się sponsorom, opiekunom stref, wolontariuszom i całemu 
zespołowi zaangażowanemu w organizację święta – podkreśla 
burmistrz Cebula. 
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Już podczas pierwszej edycji efekt przerósł oczekiwania orga-
nizatorów – zebrano 78 worków śmieci. Kolejna odsłona była 
równie udana. Przede wszystkim mile zaskoczyła frekwencja. 
Połączenie aktywności fizycznej z akcją poprawiającą estetykę 
sporej połaci terenu przypadło do gustu krośnianom. Biegnie-
my razem, nie tylko dla rzeki, ale także dla zacieśniania więzi 
sąsiedzkich – mówili „zawodnicy”. 

Współorganizator akcji, Maciej Szczepański z Ekofabryki jest 
wielkim fanem edukacji ekologicznej, która jak sam mówi - jest 
bardzo ważnym aspektem tego typu inicjatyw. Zarówno podczas 
pierwszej, jak i drugiej edycji przygotowano worki, rękawiczki 
i pojemniki do segregacji. 
Krośnianie w różnym wieku – od najmłodszych po seniorów, 
od osób które zrobiły sobie urozmaicenie spaceru po biegaczy 
– połączyli przyjemne z pożytecznym. Nie liczyła się szybkość, 
tylko spostrzegawczość. Część uczestników nie kryła zdziwienia, 
a nawet oburzenia, że śmieci wyrzucane są „gdzie popadnie” 
zamiast do koszy. Kultura wielu osób pozostawia wiele do 
życzenia – komentowali. Trasa ploggingu miała 3 kilometry. 
Burmistrz Marek Cebula postanowił zmierzyć liczbę spalonych 
kalorii. Okazało się, że szybkie zbieranie odpadów w ciągu pół-
torej godziny pozwala spalić tysiąc kalorii. 

Przyjemne z pożytecznym. Moda na plogging
Dwie edycje, świetna zabawa i mnóstwo zebranych śmieci. W Krośnie Odrzańskim zorganizowano akcję, która nosi nazwę 
plogging. Jest to połączenie joggingu ze zbieraniem śmieci.

Czy tworzy się nowa moda, która przynosi same korzyści? Na to wygląda.

Precastingi odbywały sie 
m.in. w Poznaniu. Studio 
Tańca Nowoczesnego Etna 
było w tym mieście na kon-
kursie tanecznym i gdy tylko 
tancerze i trenerzy dowie-
dzieli się, że jest szansa na 
występ w programie nie wa-
hali się ani chwili. Swoich sił 
spróbowały 4 grupy, jednak 
do kolejnego etapu przeszła 
tylko jedna. To i tak jest wiel-
ki sukces - zapewniają. Eli-
minacje do dalszych etapów 
Mam Talent odbędą się na 
początku lipca. Tancerze już 
szlifują choreografię, aby 
przed jurorami wypaść jak 
najlepiej i usłyszeć „jestem 
na tak”.

Tancerze ze Studia Tańca Nowoczesnego Etna wystąpią w programie Mam Talent. Przeszli etap prescastingów i już niebawem 
swoje umiejętności zaprezentuja przed jurorami tego popularnego show. Mogliśmy ich podziwiać podczas Rybobrania, 
wkrótce zobaczy ich cała Polska.

Etna w Mam Talent
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W sierpniu zostaną ustawione regały magazynowe, miesiąc 
później w hali pojawi się towar. Oznacza to, że na początku paź-
dziernika firma zacznie pracę pełną 
parą. Do grudnia angaż znajdzie tam 
około dwustu pięćdziesięciu osób, 
a wydajność zakładu do końca roku 
ma wynieść 250 tysięcy paczek na 
miesiąc. Docelowo zatrudnienie po-
winno wzrosnąć nawet trzykrotnie. 
Prezes firmy DIRKS Polska, operatora 
hali, Stefan Lasner był pod wrażeniem 
miasta i postępów inwestycyjnych. 
Podczas spotkania z burmistrzem 
Markiem Cebulą podkreślał znako-
mity klimat biznesowy, wysoko oce-
nił także obsługę i pomoc ze strony 
samorządu. 
Realizowana w Krośnie Odrzańskim 
budowa to efekt wielu miesięcy sta-
rań, zrealizowanych projektów pro-
mocyjnych, rezultat rozwoju całej 
Gminy. Krosno Odrzańskie ma silny zespół chwalony przez 

inwestorów. Pytani o szczegóły rozmów handlowych z urzę-
dem, z zadowoleniem przyznają, że tak duży projekt udało się 

zrealizować dzięki zaangażowaniu 
burmistrza i jego współpracowników. 
Wszyscy byli do dyspozycji praktycz-
nie dwadzieścia cztery godziny na 
dobę, każda prośba i zapytanie na-
tychmiast miały swój odzew. Poza 
tym Gmina Krosno Odrzańskie jako 
jedyna miała przygotowany i uzbro-
jony tak duży teren. 
Tak wielka inwestycja związana jest 
z dynamicznym rozwojem rynku pra-
cy – w Powiatowym Urzędzie Pracy 
w Krośnie Odrzańskim odbyły się 
już trzy spotkania, na których pro-
wadzone były rozmowy z osobami 
zainteresowanymi podjęciem pracy 
w nowej firmie. Pierwszy milowy krok 
inwestycyjny w Krośnie Odrzańskim 
właśnie się dokonuje. Czy pociągnie 

za sobą nowe inwestycje? Na to wygląda. Już widać spore oży-

42 tys. m2 pod jednym dachem –  
krośnieńska inwestycja wchodzi  
w decydującą fazę – zarówno 
budowlaną jak i związaną z na-

borem pracowników. Jedna 
z największych hal w wojewódz-
twie lubuskim, która będzie cen-

trum logistycznym, po wakacjach 
ma zostać oddana do użytku.

#

10 tysięcy paczek dziennie – ta liczba robi wrażenie. Podobnie jak i powierzchnia hali, która powstaje w Krośnie Odrzańskim. 
42 tysiące metrów kwadratowych oznacza, że jest to jeden z największych tego typu obiektów w województwie lubuskim. 
Inwestycja na strefie przemysłowej wkracza w decydującą fazę.

Inwestycja na ukończeniu. Trwa nabór pracowników
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wienie na rynku mieszkaniowym. Do 
tej pory ostatnim blokiem był budynek 
wybudowany w latach 90-tych przez 
spółdzielnię mieszkaniową, teraz jest 
przynajmniej pięć podmiotów stawiają-
cych mieszkania – zarówno na sprzedaż 
jak i wynajem. Poza tym na Strefie Prze-
mysłowej została sprzedana kolejna 
działka, są zainteresowani przetargami 
na następne. Marek Cebula, Burmistrz 
Krosna Odrzańskiego podkreśla, że 

do pełnego rozwoju gospodarczego 
potrzebna jest obwodnica. Nowe 
przedsiębiorstwo na krośnieńskiej 
mapie to także dodatkowe wpływy 
do budżetu gminy – czy to z lokalnych 
podatków, czy z wpływów będącym 
udziałem w PIT. Użytkownikiem hali, 
która ruszy jesienią będzie olbrzymi, 
internetowy sklep, który z magazynu 
w Krośnie Odrzańskim będzie zaopa-
trywać kilka krajów Europy. 

Marek Cebula (Burmistrz Krosna Odrzańskiego) i Stefan Lasner (Prezes 
DIRKS Polska) omawiają szczegóły współpracy. 

Inwestycja na ukończeniu. Trwa nabór pracowników
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Wkrótce rozstrzygnie się przetarg na przebudowę placu przy 
BZWBK. Jeeli oferty zmieszczą się w planowanym budżecie to 
na wakacje powinna rozpocząć si inwestycja. To wiadomość, 
która ucieszy mieszkańców oczekujących przeobrażenia się 
miejsca, przez które przewijają się codziennie setki krośnian. 
Nowe oświetlenie, nasadzenia, szlaki komunikacyjne oraz niespo-
dzianki dla najmłodszych to przygotowywane zmiany. Kumulacja 
inwestycji wynika ze zmian finansowych, które możliwe były 
dzięki restrykcyjnej polityce prowadzonej w Gminie w ostatnich 
latach. Zaciskaliśmy pasa wiedząc, że końcówka drugiej dekady 
będzie najkorzystniejszym czasem na konsumpcję środków ze-
wnętrznych – mówi burmistrz Marek Cebula, który strategiczne 
cele wyznaczał już kilka lat temu. Ilona Ogiba, Skarbnik Gminy 
dodaje, że nieskorzystanie przez samorząd z szansy na realiza-
cję inwestycji, na które możemy pozyskać od 50-85% środków 
bezzwrotnej pomocy byłoby dużym błędem. Zresztą dyscyplina 
finansowa w latach 2011-2016 miała zapewnić Gminie możliwość 
inwestowania w zadania, które obecnie można współfinansować 
wykorzystując wsparcie unijne. Jednak nie tylko. Część zadań, 
jak wspomniany remont placu, będą realizowane ze środków 
własnych. Trwa także poprawa stanu infrastruktury drogowej. 
Ulica Dąbrowskiego - na odcinku od Wakacyjnej do Kilińskiego 
budowana jest od podstaw nowa droga. Na terenach wiejskich 
także ruszają prace związane z położeniem tzw. płyt jumbo. Jest 
to rozwiązanie umożliwiające uporanie się z problemem dróg 
gruntowych, które po każdym opadzie deszczu są pełne dziur 
uniemożliwiających przejazd. Biorąc pod uwagę ogromny koszt 
budowy drogi asfaltowej jest to idealne rozwiązanie. Znacząco 
zwiększa komfort poruszania się po drodze, a jednocześnie 
zminimalizują koszty, dając jednak w przyszłości możliwość 
udoskonalenia drogi. 
W przypadku mediateki umowa została podpisana, prace się roz-
poczęły, a ich zakończenie planowane jest jesienią. Podzielono je 

na dwa etapy - naj-
pierw zrealizowana 
zostanie część bu-
dowlana, a potem 
wyposażeniowa, 
wykończeniowa. 
Wcześniej, bo we 
wrześniu ma na-
stąpić inauguracja 
działalności Klubu 
Seniora w budynku 
przy Piastów. 
Ruszają prace zwią-
zane z rewitalizacją 
Parku Tysiąclecia 
oraz budową nowej promenady. Na pierwszy rzut idzie etap 
„parkowy”, nowe alejki, oświetlenie, nasadzenia itp. Jednak 
to nie wszystko – nowa aranżacja przestrzeni miejskiej zakłada 
zamontowanie trampolin dla dzieci, budowę placu do minigolfa, 
miejsca na ognisko czy stojaków umożliwiających powieszenie 
hamaków. Chcemy by to miejsce przyciągało krośnian mających 
różne pomysły na spędzanie wolnego czasu – mówi Grzegorz 
Garczyński, zastępca burmistrza Krosna Odrzańskiego i zdra-
dza, że w południowo-zachodnim narożniku parku ma powstać 
pumptrack. Co kryje się pod tym hasłem? Jest to specjalnie 
przygotowany tor umożliwiający jazdę na rowerze. Zbudowany 
jest on z szybkich zakrętów i muld. Wyrabia refleks, zmysł rów-
nowagi oraz kondycję. W przypadku promenady – planowane 
jest jej poszerzenie do 7 metrów, będzie wyłożona granitem, 
oświetlona nowoczesnymi lampami LED, poszerzona zostanie 
także linia widokowa i przygotowane miejsce pod pawilon 
gastronomiczny. 

Inwestycje „idą do przodu”
Umowa na rewitalizację Parku Tysiąclecia podpisana, prace związane z budową 
mediateki rozpoczęte, żłobek ma być gotowy na początek roku, ulica Dąbrowskie-
go wielkim placem budowy, nowe parkingi, a także drogi na terenach wiejskich. 
Inwestycyjny charakter tegorocznego budżetu Krosna Odrzańskiego potwierdzają 
dodatkowe plany.  

Droga Krajowa nr 29 jest w zarządzie General-
nej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Do 
niedawna wydawało się, że remont placu nie 
będzie możliwy ze względu na koszty. Badania 
pokazały bowiem, że na kilka metrów w głąb 
ziemi, podłoże jest kompletnie zniszczone. 
Burmistrz Krosna Odrzańskiego, Marek Cebu-

Remont pilnie 
potrzebny
„Koń, jaki jest, każdy widzi” – ta, znana 
wszystkim, sentencja doskonale opisuje sy-
tuację z jaką mamy do czynienia na placu 
św. Jadwigi Śląskiej w Krośnie Odrzańskim. 
To słynny już przejazd po kostce brukowej, 
pomiędzy mostami. Dziura goni dziurę, a kie-
rowcy zjeżdżają już poza główny tor jazdy.

Remonty dróg  
(na zdjęciu ul. Dąbrowskiego), 

budowa nowych parkingów,  
inwestycje infrastrukturalne -  

to główne potrzeby wskazywane 
przez mieszkańców 
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Inwestycje oświatowe stanowią „lwią” część krośnieńskiego boomu. Ich 
realizacja wiąże się jednak z przejściowymi utrudnieniami. Urzeczywist-
niając cele, które zapewnią nową jakość w wychowaniu przedszkolnym 
oraz żłobkowym w gminie Krosno Odrzańskie staramy się, by nieodzowne 
w tym procesie przejściowe utrudnienia w jak najmniejszym stopniu 
wpływały na dzieci i rodziców. Nie uda się jednak dokonać zmian na lep-
sze bez chwilowych problemów, podkreśla Grzegorz Garczyński, zastępca 
burmistrza Krosna Odrzańskiego. Pierwszą wiadomością potwierdzającą 
dobry kierunek zmian jest nabór do przedszkoli. Każde zgłoszone dziec-
ko zostało przyjęte. Lista obejmująca około sześciuset nazwisk zawiera 
informacje o tym, które dziecko, do jakiego przedszkola się dostało. Nie 
ma ani jednego odrzuconego podania. To był cel, do którego przez kilka 
lat dążyliśmy – mówi Grzegorz Garczyński, zastępca burmistrza Krosna 
Odrzańskiego. Największym zainteresowaniem cieszyły się oddziały naj-
młodszych dzieci. Po wstępnej weryfikacji zdecydowano się na urucho-
mienie dwóch oddziałów przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 3, tak 
jak zresztą było to w roku poprzednim – dodaje Jolanta Adułło-Hoffmann, 
Naczelnik Wydziału Oświaty Kultury i Sportu Urzędu Miasta w Krośnie 
Odrzańskim. Do przedszkola mogą chodzić dzieci, które ukończyły 2,5 
roku. Najistotniejszy jest fakt, że od przyszłego roku w Krośnie Odrzańskim 
będzie funkcjonował żłobek. Od kilkunastu lat, kiedy to w 2003 roku została 
zlikwidowana taka placówka, nie było w Gminie wystarczającej liczby miejsc 
opieki dla maluchów, w związku z czym kolejnym ważnym celem stało 
się utworzenie miejskiego żłobka. W lutym bieżącego roku, pozyskaliśmy 
na to zadanie dotację w wysokości 1 mln 226 tys. zł z programu Maluch+, 
zaznacza Grzegorz Garczyński. W ramach inwestycji zostanie powiększony 
budynek Przedszkola nr 3 przy ul. Piastów 6d i do końca 2018 roku powinno 
powstać w nim 68 nowych miejsc żłobkowych, do których pierwszeństwo 
będą miały dzieci z bieżącej rekrutacji.

Po 15 latach przerwy w Kro-
śnie Odrzańskim będzie żło-
bek. Prace budowlane trwają
Nabór do przedszkoli zakończony sukcesem, każde dziecko z Gminy 
Krosno Odrzańskie, które zostało zgłoszone znalazło w nich miejsce.  
Żłobek ruszy na początku przyszłego roku. Oświatowe inwestycje 
wkraczają w decydującą fazę.

la spotkał się z dyrektorem zielonogórskiego 
oddziału GDDKiA. Szukaliśmy rozwiązania, które 
satysfakcjonowałoby obie strony, część placu 
należy do Gminy, więc zależy nam wszystkim, 
a przede wszystkim kierowcom, na poprawie 
stanu nawierzchni – mówi włodarz. Nie można 
tam położyć asfaltu, kostka brukowa musi zo-
stać, jednak trzeba przygotować teren pod nią 
tak, by po ponownym położeniu nie tworzyły 
się koleiny. Początek jednak da dokumentacja 
i tutaj tkwi „gwóźdź programu” polegające-
go na współpracy między instytucjami. Urząd 
wykonuje dokumentację, przygotowuje się do 
uzyskania pozwolenia na budowę i według pla-
nów GDDKiA zrobi remont. Ważne jest również 
zaprojektowanie i zbudowanie odwodnienia, 
które uchroni kościół św. Jadwigi Śląskiej przed 
podmywaniem. Wykonawcy muszą się jednak 
spieszyć, bowiem do końca roku zarządca drogi 
ma zaplanowane pieniądze na remonty. 

Praca wre w okolicach ulicy Pocztowej. 
Ruszył pierwszy etap rewitalizacji Dolne-
go Miasta, podzielono go na dwa zada-
nia – najpierw zrealizowane zostaną ciągi 
komunikacyjne – ulica Wąska i Mnichów 
oraz podwórka. Druga część to adapta-
cja budynku naprzeciwko poczty. Zakłada 
przygotowanie ośmiu mieszkań i lokalu 
dla organizacji pozarządowej działającej 
w obszarze przedsiębiorczości. Cel pro-
wadzonych prac jest konkretny - poprawa 
komfortu życia mieszkańców, zwiększenie 
bezpieczeństwa poprzez montaż kamer 
monitoringu, realizację przestrzeni publicz-
nej umożliwiającej miłe spędzanie czasu.
Inwestycja rozwizuje również problemy 
gospodarki wodno-ściekowej.
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Co prawda nie da się zadowolić wszystkich, a apetyt rośnie 
w miarę jedzenia, jednak nowe pomysły, które miały miejsce 
w trakcie ostatnich dni kwietnia i początku maja mają szansę 
na stałe pozostać w programach imprez, m.in. wakacyjnych. 
Jednym z nich jest zagospodarowanie portu nad Odrą. Przez 
ponad tydzień majówki, co wieczór odbywały się tam koncerty 
połączone z możliwością odpoczynku i konsumpcji. Wystawiono 
leżaki, były ławki, stoły i namiot, na wypadek deszczu. Szczególnie 
zależało nam na przedstawieniu wykonawców z regionu, którzy 
mogą zaprezentować swoje umiejętności – podkreślał dyrektor 
Centrum Artystyczno Kulturalnego Zamek. W ten sposób nie 
tylko mogliśmy docenić ich talent, ale także wysłuchać muzyki 
bardzo różnorodnej, której przekrój mógł przypaść do gustu 
każdemu – dodaje. Tańce, przyśpiewki, wspólne wykonawstwo 
największych szlagierów, które można było zobaczyć i wysłuchać 
pod namiotem wskazują na trafiony pomysł. Dodajmy, że była 

to też okazja do skosztowania dań przygotowywanych przez 
spółdzielnię socjalną Rzeka, która już wkrótce będzie prowa-
dzić nadodrzańską restaurację Rybosferę. Kolejną, krośnieńską 
premierą była rywalizacja taneczna. Przy hali OSiR, odbywa-
ła się widowiskowa uliczna bitwa. Prezentacje umiejętności 
kilkunastu startujących uczestników do muzyki były bardzo 
widowiskowe, a jury w wielu przypadkach miało problem ze 
wskazaniem zwycięzcy. Majówka nie mogłaby się odbyć bez 
krośnieńskiej tradycji – układania jednej, długiej flagi z kilkuset 
mniejszych, przyniesionych przez mieszkańców. W ten sposób 
uczczono – przypadający na 2 maja – Dzień Flagi. Odbył się także 
bieg – jakby inaczej – na 1918 metrów. Dzień później, Mszą Św. 
w intencji Ojczyzny oraz uroczystościami patriotycznymi na 
placu św. Jadwigi Śląskiej uczczono Święto Konstytucji 3 Maja. 
Majówkę zakończył sobotni koncert w porcie oraz niedzielny 
rajd rowerowy „Polami Nadziei”. 

9 dni majówki? To tylko w Krośnie Odrzańskim
Nadodrzański port tętniący życiem to cel jaki chcą osiągnąć organizatorzy wielu krośnieńskich imprez kulturalnych. 
Pierwszą okazją do zaprezentowania potencjału miejsca była tegoroczna majówka, która trwała ponad tydzień. 

Dyskusja o nadaniu nazw ulicom w tych miejscowościach trwa-
ła od dłuższego czasu. W ubiegłym roku odbyły się spotkania 
z mieszkańcami, podczas których rozmawiano o problemie, który 
ich dotykał. Chodziło o numerację i kłopoty z lokalizacją adresów 
po numerach domów. Mirosław Szwed, sołtys Łochowic nie miał 
wówczas wątpliwości, że nadanie nazw ulicom jest konieczne. 
W jego wiosce domy o sąsiadujących numerach rozrzucone są 
nawet w odległości kilkuset metrów. Do cyfr dokładane były 
już litery sięgające końca alfabetu. Po dwóch zebraniach wiej-
skich większość mieszkańców Łochowic była za ustanowieniem 
nazw ulic. – Przyjechał burmistrz, wyjaśnił wszystko spokojnie, 
podał ważne argumenty związane z trudnościami dojazdu 
służb ratunkowych, które nie mogą zlokalizować domu i to nas 
przekonało – mówił Szwed. W Marcinowicach i Bielowie była 
podobna sytuacja. Mieszkańcy mówią m.in. o listach trafiają-
cych pod niewłaściwe numery domów. Intensywnie rozwijające 
się nowe osiedla nie ułatwiały zadania i po zasięgnięciu opinii 
społeczności lokalnych przystąpiono do działania. W Bielowie 
nadano nazwy dwunastu ulicom, w Marcinowicach dwudziestu 
dwóm, w Łochowicach szesnastu. Ulice ma już Osiecznica. Soł-
tys tej miejscowości, jednocześnie radny Rady Miejskiej, Leszek 

Fijałkowski mówi, że na początku ludzie nie chcieli nazw, ale 
dzisiaj nie wyobrażają sobie życia bez nich. Za montaż tablic 
z nazwami odpowiedzialna jest gmina, która złożyła też wniosek 
do Starostwa Powiatowego o zmiany w księgach wieczystych. 
Nie ma potrzeby wymiany dowodów osobistych, dopóki nie 
stracą ważności. 

Nowe ulice w podkrośnieńskich miejscowościach
Do niedawna były same numery. Teraz są nazwy ulic. W porozumieniu z mieszkańcami dokonano nadania nazw ulic w Bie-
lowie, Marcinowicach oraz Łochowicach. 
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Największe potrzeby związane są z infrastrukturą. Krośnieńskie wsie 
z roku na rok stają się coraz ładniejsze. Duża w tym zasługa samych 
mieszkańców, którzy umiejętnie rozdysponowują pieniądze m.in. 
z Funduszu Sołeckiego czy też Budżetu Obywatelskiego. Najważniej-
sze jest wytyczenie sobie celów i stopniowa realizacja potrzebnych 
elementów – mówi sołtys Osiecznicy, Leszek Fijałkowski. W jego 
miejscowości realizowany będzie pilotażowy program budowy dróg 
z płyt jumbo. Nie od dzisiaj wiadomo, że grys nie spełnia zadania, 
na wiosnę pojawiają się dziury, przez które problemy z przejazdem 
mają nawet samochody terenowe. Niewiele jest gmin, które stać na 
budowę dróg tylko asfaltowych. Większość radzi sobie wysypując 

tłuczeń jednak w Krośnie Odrzańskim znaleziono zdecydowanie 
lepsze rozwiązanie. Są to płyty betonowe. Jeżeli spodobają się 
mieszkańcom – program budowy dróg w tej technologii będzie 
kontynuowany w kolejnych latach – zapowiada burmistrz Marek 
Cebula. W tym roku płyty zostaną położone w Kamieniu, Gostchorzu, 

Osiecznicy (Konopnickiej), zjazd do garaży przy Szosie Poznańskiej 
oraz przy Gubińskiej. W sumie prawie półtora kilometra. 
Jednak to nie koniec inwestycji na wsiach. Skoro mowa o drogach 
to muszą być też chodniki. Do pieniędzy już zaoszczędzonych, 
zarobionych zostaną dołożone kolejne, z budżetu i dzięki temu 
będzie można powiększyć zakres prac. Dotyczy to Osiecznicy, 
Czarnowa, Bielowa, Marcinowic, Szklarki Radnickiej oraz Radnicy. 
Powstanie ścieżka rowerowa z Łochowic w kierunku cmentarza, 
w Czetowicach droga, a Gmina dofinansowała ostatni etap remontu 
drogi powiatowej Krosno Odrzańskie - Łochowice. Przygotowana 
została dokumentacja na termomodernizację szkoły i świetlicy wiej-
skiej w Wężyskach, wykonany zostanie remont łazienek w drugim 
obiekcie. Nad jeziorem Cisek w Szklarce Radnickiej będzie nowe 
oświetlenie. 
Wkrótce ogłoszony zostanie nowy przetarg na budowę świetlicy 
w Starym Raduszcu. Pierwszy nie przyniósł rozstrzygnięcia ponieważ 
wpłynęło pięć ofert - wszystkie droższe niż zaplanowano w budżecie. 

Pilotażowy program w krośnieńskich wsiach
Nowe inwestycje, remonty, przygotowanie dokumentacji – podkrośnieńskie miejscowości stają się coraz piękniejsze, 
poprawia się komfort życia, realizowane są zadania, na które mieszkańcy czekali.

60 tysięcy złotych – taka kwota została przeznaczona na zakup 
i montaż placu zabaw dla dzieci, wymianę desek na pomostach, 
oraz przywiezienie trzystu ton świeżego piasku. Gospodarze tere-
nu nie zapomnieli również o rowerzystach – dla nich zakupiono 
nowe stojaki. Połowę pieniędzy pozyskano z Programu Inwesty-
cyjnego pn. „Rekreacja nad lubuską wodą” na 2018 rok. Drugą 
połowę wyasygnowaliśmy z naszego, gminnego budżetu – mówi 

Grzegorz Garczyński, zastępca burmistrza Krosna Odrzańskiego. 
Potrzeb jest wiele, ale małymi kroczkami poprawiamy stan 
infrastruktury i dostosowujemy ją zgodnie z oczekiwaniami 
mieszkańców oraz gości – dodaje dyrektor Ośrodka Sportu i Re-
kreacji, Tomasz Struk. W ubiegłym roku akwen ściągnął w sumie 
15 tysięcy plażowiczów. To o 20% więcej niż rok wcześniej. Około 
15% stanowili turyści spoza Gminy. Wyraźnie więc wzrosła liczba 

osób korzystających z plaży. Z pewnością wpływ na to 
miała zarówno wysoka estetyka i czystość wody oraz 
całego kąpieliska, konkurencyjne ceny biletów wstępu 
i wypożyczenia sprzętu pływającego (ceny w okolicznych 
ośrodkach są niemal dwukrotnie wyższe).
Kilka lat temu w Gminie postawiono na rozwój bazy 
rekreacyjno-turystycznej. Przypomnijmy tylko inwe-
stycje w kręgielnię, kort do squasha, wypożyczalnię 
rowerów, a następnie realizację wielkiego projektu 
„Odra dla turystów” ze statkiem „Zefir” na czele, w 2017 
roku oddano do użytku przystań w Gostchorzu, trwa 
rewitalizacja Dolnego Miasta - to wszystko wpisuje się 
w nurt rozwijania turystyki. 
Co istotne - kąpielisko nad jeziorem Glibiel, w 2017 
roku, było jednym z sześciu w województwie lubuskim, 
które zostało zatwierdzone przez Lubuski Państwowy 
Wojewódzki Inspektorat Sanitarny. 

Łochowice gotowe na przyjęcie gości
„Lato, lato wszędzie” – śpiewał niegdyś znany polski zespół. Ta pora roku zawitała też do Łochowic, na kąpielisko Glibiel. 
Wypoczynek nad jeziorem to doskonały sposób na regenerację sił. Są ku temu warunki ponieważ infrastruktura została 
przygotowana na przyjęcie plażowiczów. 
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To już kolejna edycja konkursu, którego celem jest wyłonienie 
i wypromowanie najprężniejszych gmin województwa lubu-
skiego oraz pokazanie ich wkładu w rozwój regionu. Przypo-
mnijmy, że w ubiegłym roku krośnieński samorząd zwyciężył 
w kategorii miejsca przyjaznego mieszkańcom. Tym razem 
kapituła konkursowa, przyznając Gminie zwycięstwo uznała, 
że Krosno Odrzańskie bryluje w rozwiąza-
niach związanych z ochroną środowiska. 
Racjonalne gospodarowanie zasobami, 
przeciwdziałanie zanieczyszczeniom, 
wprowadzanie nowoczesnych techno-
logii zostało docenione na bazie konkret-
nych przykładów. W gminie zrealizowano 
projekt wodociągowo-kanalizacyjny za prawie 60 milionów 
złotych. Była to prawdziwa rewolucja, która pozwoliła nie tylko 
uniknąć kar środowiskowych, ale przede wszystkim umożliwiła 
zminimalizowanie negatywnego wpływu na otaczającą nas przy-
rodę przy jednoczesnej budowie np. wodociągu obiegowego. 
Powstanie nowoczesnego systemu odprowadzania ścieków 
i dostarczania wody spowodowało, że woda z kranu często ma 
lepsze parametry od butelkowanej. Nie ma rozwoju gospodar-
czego i turystycznego bez dbałości o środowisko – podkreśla 
burmistrz Marek Cebula. Równolegle z projektami inwestycyj-
nymi musi być kładziony nacisk na cele ekologiczne. Nie ma 
wątpliwości, że nowoczesna, skanalizowana gmina jest atrak-
cyjnym miejscem dla potencjalnego 
inwestora. Dzisiaj nikt nie wybuduje 
nowego zakładu w regionie, gdzie 
nie ma zagwarantowanej dostawy 
odpowiedniej ilości wody i możliwości 
odprowadzania ścieków. 
Samorządy stały i nadal stoją przed 
ogromnymi wyzwaniami – związa-
nymi z dostosowaniem swojej infra-
struktury do wymogów XXI wieku. 
W tym roku w gminie wprowadzono 
najnowocześniejszy w województwie 
system wywozu odpadów. Rozwiąza-
nia teleinformatyczne i wykorzysty-
wanie GPS to tylko niektóre nowinki, 
które zagościły wraz ze zmianą opera-
tora na KPWK. Każdy pojemnik został 
„zaczipowany” i przypisany do danej 
nieruchomości. Dzięki systemowi GPS, kierowca sprawdza – 
gdzie, a przede wszystkim czy przy posesji stoi pojemnik. Tak 
samo Urząd Miasta ma podgląd na to, jak wygląda realizacja 
ustalonego harmonogramu wywozu odpadów. Dzięki pozy-
skanym pieniądzom unijnym zrewitalizowany zostanie park, 
a kolejnym krokiem będą inwestycje dotyczące np. wymiany 
ulicznych lamp ze standardowymi żarówkami na oświetlenie 
typu LED. To nie tylko oszczędność w gminnej kasie, ale także 
zwrot ku ochronie środowiska. W planach jest także pozyska-
nie dotacji na wykorzystanie odnawialnych źródeł energii do 
zasilania obiektów publicznych. 
Grzegorz Widenka, prezes Polska Press Oddział Zielona Góra – 
organizatora konkursu – podkreślał, że Krosno Odrzańskie zasko-
czyło jury różnorodnością działań proekologicznych, ale również 

oryginalnym pomysłem na prezentację, podczas której o walo-
rach środowiskowych gminy zaświadczała... „Wiosna”. Dodał, że 
członków kapituły najbardziej zaskoczyła informacja o współ-

finansowaniu przez gminę zakupu 
lekarstw dla pszczół. To wszystko 
sprawiło, że mimo sporej konkurencji, 
eksperci byli zgodni w swych ocenach 
i przyznali ten zaszczytny tytuł wła-
śnie Krosnu Odrzańskiemu. Tym sa-
mym gmina, jako jedyna, powtórzyła 
sukces sprzed roku zostając ponow-
nie jednym z laureatów plebiscytu. 
Nagrodą jest kampania promocyjna 
o wartości 15 tys. zł.

Gazeta Lubuska docenia rozwój Gminy 
Krosno Odrzańskie gminą przyjazną mieszkańcom. Co do tego nikt nie ma wątpliwości. Podobnie jest z określeniem „gmi-
na przyjazna środowisku” – a taki tytuł w tym roku nadała kapituła, która obradowała w ramach zorganizowanego przez 
Gazetę Lubuską plebiscytu „Gmina na 6”. 

To dla nas nie tylko okazja do 
pochwalenia się naszymi doko-
naniami, ale także możliwość 

sprawdzenia jak wypadamy na 
tle innych lubuskich samorządów 
oraz sposobność podpatrzenia 
pozostałych uczestników i korzy-
stania z dobrych praktyk – mówi 

Marek Cebula.

#

CHOJNA WĘŻYSKA

CZARNOWO

SARBIA RETNO

STRUMIENNO

NOWY
RADUSZEC

BRZÓZKA
SARNIE ŁĘGI

modernizacja SUW

likwidacja SUW

likwidacja SUW

Wodociąg obiegowy trwale wpłynął na poprawienie stanu 
środowiska w gminie Krosno Odrzańskie
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Krosno Odrzańskie pozostaje drugie na rezerwowej liście mini-
sterialnej do podziału środków, które umożliwiłyby realizację 
projektu „Piastowskie dziedzictwo św. Jadwigi Śląskiej”. Naczelny 
Sąd Administracyjny przyglądając się tylko procedurom, a nie 
kwestiom merytorycznym zapisanym w dokumentach, nie 
uznał odwołania. To nic – mówi Anna Januszkiewicz, Naczelnik 
Wydziału Promocji i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta 
w Krośnie Odrzańskim. Już znaleźliśmy kolejną możliwość 
i aplikujemy o fundusze z dwóch nowych projektów –dodaje. 
Pierwszy z nich jest partnerski – ze stowarzyszeniem z Cigacic 
oraz z Niemiec. Projekt zmierza do wzrostu potencjału transgra-
nicznego przez inwestycje w obiekty dziedzictwa naturalnego 
i kulturowego w Krośnie Odrzańskim (renaturalizacja skarpy 
nadodrzańskiej na winnicę wraz z budową tarasu widokowego 
i ziemnego, przebudowę fragmentu promenady widokowej) 
i Sonnenburgu (renowacja zabytkowego spichlerza i młyna) 
oraz połączenie ich pływającym domem kultury, będącym osią 
wspólnej oferty kulturalnej wykreowanej na bazie potencjału 
rzeki Odry. 
W związku z odradzającymi się tradycjami winiarskimi po-
mysłodawcy do-
strzegli potrzebę 
stworzenia prze-
strzeni publicznej 
nawiązującej do 
tradycji i historii 
przedwojenne-
go Crossen an 
der Oder i udo-
stępnienia jej na 
cele turystyczne. 
Uatrakcyjni to 
ofertę Gminy Kro-
sno Odrzańskie, 
a  tr zeba za -
z n a c z y ć ,  ż e 
w przypadku re-
alizacji - Krosno 
Odrzańskie po 
raz kolejny bę-

dzie liderem projektu i weźmie na siebie odpowiedzialność za 
sprawne wdrożenie zaplanowanych działań podkreśla Anna 
Januszkiewicz, Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Go-
spodarczego Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim. Równie 
ciekawym pomysłem może pochwalić się drugie stowarzyszenie, 
które chce wyremontować statek, na którym stworzy centrum 
multimedialne. W ramach tej części organizowane będą rejsy edu-
kacyjne realizujące aktywności z zakresu edukacji artystycznej 
i ekologicznej: warsztaty filmowe, teatralne, plenery malarskie, 
koncerty, dyskusje, wykłady i badania etnograficzne. Strona 
niemiecka chce wyremontować zabytkowy spichlerz i młyn. 
Trójstronny projekt pozwoli nie tylko poprzez rozwój koncepcji 
turystycznej na wzrost znajomości dziedzictwa znajdującego 
się w obszarze transgranicznym, a nade wszystko na powią-
zanie ze sobą oferty dziedzictwa kulturowego dwóch krajów 
i trzech partnerów. Burmistrz Krosna Odrzańskiego, Marek 
Cebula przyznaje, że współpraca ze stroną niemiecką układa 
się bardzo dobrze, wspólny projekt jest tego dowodem, a nie od 
dzisiaj wiadomo, że potencjał Krośna Odrzańskiego w obszarze 
turystyki jest ogromny. Trzeba go wykorzystać – dodaje.

 

Krośnieński zespół odpowiedzial-
ny za pozyskiwanie pieniędzy 

zewnętrznych szerzej rozwija skrzy-
dła i sięga po coraz to większe 

środki. Tym razem łączna kwota 
dwóch złożonych projektów prze-

kracza 17 milionów złotych. 

#

Kolejny projekt 
został złożony do 
Urzędu Marszał-
kowskiego. Za-
kłada on remont 
wieży kościoła 
i dostodowanie 
jej do potrzeb 
tur ystów oraz 
w y p o s a ż e n i e 
zamku Piastow-
skiego w multi-
media. Stanowi 
on pierwszy etap 
realizacji „Pia-
s t o w s k i e g o 
dziedzictwa św. 
Jadwigi Śląskiej.”

Rozpędzone Krosno Odrzańskie aplikuje po kolejne pieniądze
W Krośnie Odrzańskim wiedzą co to znaczy „nie składać broni”. Nie udało się w ministerstwie, znaleziono kolejną możli-
wość na pozyskanie pieniędzy zewnętrznych niezbędnych do m.in. uatrakcyjnienia turystycznego dolnej części miasta. 
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Przemiany ekonomiczne, gospodarcze, bardzo szybki postęp 
związany z nowymi technologiami sprawił, że seniorzy, jako 
grupa społeczna, byli tymi, którzy najwięcej stracili – szcze-
gólnie pod koniec ubiegłego i na początku tego wieku. Często 
musieli rezygnować z edukacji z powodów ekonomicznych lub 
losowych. Teraz mogą zaspokoić potrzeby związane z kształce-
niem, poznawaniem środowiska, uznaniem, podtrzymywaniem 
więzi towarzyskich, wypełnieniem wolnego czasu. Uniwersytet 
Trzeciego Wieku to nie tylko sposób na zdobycie wiedzy, ale 
także przywrócenie radości życia. Frekwencja i relacje słuchaczy 
pokazują, że okres kiedy został już zamknięty rozdział związany 
z pracą zawodową, także może być piękny. Burmistrz Marek 
Cebula podczas specjalnej gali podkreślał, że minione dziesięć 
lat to czas intensywnej pracy na rzecz środowiska krośnieńskich 
seniorów, którzy mieli szansę zdobywania cennych doświadczeń, 
uczestniczenia w licznych spotkaniach oraz ciekawych wykładach. 
Była to też okazja do rozwijania umiejętności i zainteresowań, 
a także zawierania nowych znajomości. 

Krośnieński Uniwersytet Trzeciego 
Wieku już dekadę uczy, 

rozwija, daje motywację do 
aktywności – właśnie minęło 

dziesięć lat od początku 
działalności tego, niezwykle 
ważnego stowarzyszenia na 

krośnieńskiej mapie organizacji 
pozarządowych. 

#

Prezes UTW, Wojciech Brodziński dodaje, że krośnieńskim se-
niorom przede wszystkim „chce się” brać czynny udział w inicja-
tywach podejmowanych przez stowarzyszenie. Nauka języków 
obcych, cykl wykładów i prelekcji medycznych, spotkania li-
terackie, teatralne, zajęcia sportowo-lecznicze - aktywności 
i zainteresowań jest mnóstwo – krośnieńscy seniorzy na każdym 
kroku udowadniają, że pozytywną energii mają więcej niż nie-

jeden młodzieniec. Podsumowanie naszych działań pokazuje, 
że było ich bardzo dużo, nawet nie zdawaliśmy sobie z tego 
sprawy – zaznacza Danuta Słomińska, wiceprezes Uniwersytetu.

 

Obecnie osoby starsze stanowią 
prawie 13% polskiego społeczeń-
stwa, a liczy się, że za 15 lat będą 
już stanowić 17% ogółu ludności 

w Polsce

#

Co ważne - UTW nawiązuje współpracę ze świetlicami terapeu-
tycznymi, oferuje pomoc ludziom, którzy z różnych przyczyn 
zagubili swoją drogę i szukają celu, dającego im szanse samore-
alizacji, odzyskania poczucia własnej wartości, świadomości, że 
mogą być potrzebni, docenieni i szanowani. Wspiera ich w tym 
samorząd. Staramy się by znikały bariery architektoniczne, by 
powstawały place fitness na wolnym powietrzu, a w tym roku 
otwarte zostanie Centrum Inicjatyw Społecznych, gdzie będzie 
Klub Seniora - podsumowuje Marek Cebula. Ważnym ciałem 
doradczym jest też Rada Seniorów. W Krośnie Odrzańskim działa 
ona coraz prężniej. 

Krośnieńskie UTW ma już 10 lat
Kto nadąża za szybko zmieniającym się światem? Kto prowadzi aktywne życie i rozwija się twórczo? Odpowiedź jest pro-
sta. To słuchacze Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Do korzyści z uczestnictwa w działaniach stowarzyszenia nie trzeba 
przekonywać krośnian zrzeszonych wokół lokalnego UTW. A ten obchodził dziesięciolecie istnienia.
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Scenariusz nakreślony powyżej staje się dużym problemem. 
Mimo szacowania kosztów robocizny na wyższym niż zwykle po-
ziomie i tak wykonawcy śrubują ceny 
wiedząc, że niewielu jest ich na rynku. 
Brak pracowników lub wysoki koszt 
zatrudniania tych, którzy pozostali – 
taki powód wzrostu kosztów podają 
właściciele firm. Bolączka dotknęła 
też Krosno Odrzańskie. Przypomnijmy 
etap rewitalizacji Dolnego Miasta – 
po trzech nieudanych przetargach 
udało się doprowadzić do wykonaw-
stwa w drodze negocjacji. Grzegorz 
Garczyński, zastępca burmistrza 
Krosna Odrzańskiego przyznaje, że 
zespoły odpowiedzialne za inwestycje 
pracują na pełnych obrotach. Pro-
blemy nas nie zniechęcają – dodaje. 
Opóźnienia w adaptacji budynku przy 
ul. Piastów na potrzeby Przedszkola 
nr 2 były sporym utrudnieniem, ale te 
kłopoty także udało się zażegnać. Niestety – jak plagi egipskie 
– skończyły się jedne, zaczęły drugie. 
Tym razem – problemy ma firma realizująca drogę Chyże-Gostcho-
rze. Wydawało się, że wszystko pójdzie zgodnie z planem. Wyko-
nawca przeorganizował ruch, wyciął kilka drzew przed sezonem 

lęgowym ptaków i… cisza. Kłopoty zaczęły się od Nowej Soli – pod 
koniec kwietnia dotarły do Krosna Odrzańskiego informacje, że 

sytuacja jest katastrofalna – ta sama 
firma złożyła już wniosek o upadłość, 
a prezydent Nowej Soli, Wadim Tysz-
kiewicz mówił wówczas „To dla mnie 
najgorzej prowadzona inwestycja 
przez wykonawcę w ciągu ostatnich 
16 lat”. W Zielonej Górze także – ten 
sam podmiot – nie wywiązywał się 
z umów. Fachowi wykonawcy drogowi 
są dzisiaj na wagę złota, niestety wiele 
firm ma problemy finansowe i wtedy 
dochodzi do bankructwa – przyznaje 
Grzegorz Garczyński. Samorządy nie 
maja wpływu na wybór wykonaw-
ców – wszystko odbywa się w drodze 
przetargu, nie naruszając przy tym 
zasady równego traktowania czy za-
sady uczciwej konkurencji. Zastępca 
burmistrza nie załamuje jednak rąk. 

Czas w jakim samorząd musi wykonać dofinansowaną z PROWu 
drogę został wydłużony. Trwa intensywne poszukiwanie nowego 
wykonawcy. 

Samorządy mają „pod górkę”. Brakuje wykonawców
Samorząd ogłasza przetarg na realizację np. budowy drogi i żadna z firm w nim nie startuje albo startuje jedna, dając 
propozycję finansową znacznie przekraczającą zarezerwowane środki. Taka sytuacja w lubuskich samorządach to już co-
dzienność.

Plajty, opóźnienia, brak pracow-
ników, szacowanie wartości kon-

traktu przekraczające wszelkie 
granice zdrowego rozsądku –  

to już jest prawdziwa plaga, która 
dotyka większość samorządów 
realizujących dużo inwestycji – 

czy to drogowych, czy infrastruk-
turalnych. 

#

Grzegorz Garczyński, zastępca burmistrza Krosna 
Odrzańskiego przyznaje, że zespoły odpowiedzialne  

za inwestycje pracują na pełnych obrotach.  
Problemy nas nie zniechęcają – dodaje. 
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Zacznijmy jednak od początku. W połowie wakacji 2017 roku 
krośnieńscy radni zmienili nazwy trzynastu ulic w mieście, 
jednego placu oraz nadali nazwę ronda. Wcześniej Instytut Pa-
mięci Narodowej dwukrotnie otrzymał do sprawdzenia listę ulic 
w Krośnie Odrzańskim. Ustawowy termin, po którym radni nie 
mogli już zmieniać nazw minął 2 września 2017 roku. Tymczasem 
dopiero 27 dni później wpłynęło pismo, które informowało, że 
nazwę ul. WOP też trzeba zmienić. Nie mogli już tego dokonać 
radni, mimo, że odbyły się konsultacje, które wskazały na ulicę 
Podgórną. Uczynił to Wojewoda Lubuski, który podjął decyzję 
o zmianie na ul. Aleja Solidarności Krośnieńskiej. 
Wywołało to ostry sprzeciw większości krośnian, którzy nie kryli 
oburzenia nazywając takie działania skandalem. Po tym, jak na 
tabliczkach informacyjnych pojawiła się nowa nazwa ulicy, jej 
mieszkańcy złożyli ponad osiemdziesiąt petycji do Wojewody 
Lubuskiego z prośbą o cofnięcie decyzji i zastąpienie jej Podgórną. 
Jednocześnie, ze względu na upływające terminy, krośnieński 
samorząd zdecydował o interwencji w sądzie administracyjnym. 
Wojewoda pod naporem argumentów zmienił zdanie pisząc: 
„Wyrażam zgodę na zmianę nazwy ul. Aleja Solidarności Kro-
śnieńskiej nadanej zarządzeniem zastępczym (…) na nazwę 
ul. Podgórna”. 

Głos mieszkańców jest dla nas najważ-
niejszy, skrzętnie wykorzystaliśmy błąd 

IPN-u i bez wahania nadaliśmy ulicy na-
zwę Podgórna – mówi Przewodniczący 

Rady Miejskiej, Tomasz Rogowski

#

Bartosz Zaborowicz, krośnieński radny, przewodniczący komisji 
ds. zmiany nazw ulic, podkreślał, że przy podejmowaniu każdej 
decyzji ważnej dla lokalnej społeczności trzeba brać pod uwagę 
jej zdanie. Gdy wydawało się, że sprawa jest już zakończona, do 
Urzędu Miasta wpłynęła opinia Instytutu Pamięci Narodowej, 
który burząc wszystkie dotychczasowe ustalenia, nie wyraził 
zgody na zmianę nazwy z ul. Aleja Solidarności Krośnieńskiej 
na Podgórną. Tyle, że IPN spóźnił się z interwencją ponieważ 

nie wypowiedział się w ustawowym terminie. Radni skrzętnie 
wykorzystali ten fakt i z powodu uchybień proceduralnych nie 
wzięli tego głosu pod uwagę. Na sesji nadzwyczajnej 18 maja, 
w drodze uchwały nadali ulicy nazwę Podgórna – zgodnie z wolą 
mieszkańców. Nazwa zaczęła już obowiązywać. Tyle, że to nie 
musi być koniec „zamieszania”, bowiem uchwała może zostać 
zaskarżona. Czy tak się stanie, o tym będziemy informować na 
bieżąco. Dodajmy tylko, że Krośnieńska Solidarność nie odcho-
dzi w zapomnienie. Powstaje o niej monografia, która będzie 
uhonorowaniem działaczy.

Radni przechytrzyli IPN. Wola mieszkańców najważniejsza
Furtka znaleziona, krośnieńscy radni nie ugięli się i uchwalili nazwę ulicy, o którą zabiegali mieszkańcy. Jest Podgórna. 
Wydaje się, że to koniec zamieszania wokół zmian, które następowały po sobie jak w kalejdoskopie. 

Burmistrz Marek Cebula pięć lat temu zdecydował o wprowadze-
niu nagród. W tym celu określono zasady przyznawania Stypen-
diów Burmistrza Krosna Odrzańskiego za wybitne osiągnięcia 
w nauce dla uczniów szkół, których organem prowadzącym jest 
Gmina Krosno Odrzańskie. Dwa razy w roku Burmistrz Krosna 
Odrzańskiego przyznawał uzdolnionym uczniom takie wyróżnie-
nia. Przyznawałby dalej jednak 19 marca tego roku wpłynęło do 
urzędu rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubuskiego, które 

stwierdziło nieważność uchwały i wstrzymało jej wykonanie, 
z dniem doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego. Taka sytuacja 
dotyczyła wielu gmin w województwie lubuskim. Od daty otrzy-
mania ww. rozstrzygnięcia, nie było możliwości przyznawania 
stypendiów. Nie z takimi problemami już sobie radziliśmy mówi 
Marek Cebula, dla którego motywowanie młodych ludzi do wy-
tężonej pracy jest bardzo ważne. Stąd natychmiastowe poszuki-
wanie rozwiązania umożliwiającego przyznawanie zakazanych 

Zakaz przyznawania stypendiów?  
Znaleziono rozwiązanie!
Nie można przyznawać stypendiów burmistrza? Trzeba znaleźć wyjście z sytuacji i w inny sposób nagradzać wybitnych 
uczniów. Z takiego założenia wyszli radni i władze Krosna Odrzańskiego. Po tym jak do Urzędu Miasta wpłynęło zarządzenie 
zastępcze wojewody znaleziono rozwiązanie, na którym zależało dzieciom i ich rodzicom.
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Najpierw było spotkanie mieszkańców i burmistrza przy ul. Wiej-
skiej, obok miejsca gdzie miałby stanąć nowy PSZOK. Potem był 
wyjazd studyjny do Szczecina, a potem kolejne spotkanie z kro-
śnianami. Udało się porozumieć, a diabeł tkwił w szczegółach, 
które wyjaśniał burmistrz Marek Cebula. Rewitalizacja terenów 
przyportowych to plan, który zakłada upiększenie kolejnych 
rejonów miasta – podkreślał. Po wprowadzeniu kontroli wywozu 
śmieci z posesji gminnych, kolejnymi elementami przeobrażania 
systemu gospodarki odpadami ma być budowa nowoczesnego 
Eko-Centrum połączona z rewitalizacją terenów nadodrzańskich 
przy ul. Wiejskiej w Krośnie Odrzańskim. Tam miałby powstać 
PSZOK. Nowoczesny, będący elementem ścieżki edukacyjnej. 
W ramach konsultacji, mieszkańcom, którzy do tej pory mieli 
wątpliwości związane z budową nowego obiektu zaproponowa-
no wyjazd do Szczecina, gdzie – w otoczeniu bloków – stoi tzw. 
Ekoport. Wrócili z całkowicie innym wyobrażeniem, niż mieli 
do tej pory. Bronisław Mierzwiak, mieszkaniec ulicy Wiejskiej 
przekonał się, że nie jest to miejsce szkodliwe dla ludzi i nie 
ma nieprzyjemnych zapachów. Jan Kleczkowski przyznał, że 
taki PSZOK jest czysty, wszystkie obiekty osadzono na stałym 
podłożu. Jeżeli taka infrastruktura będzie budowana w Krośnie 
Odrzańskim – nie są jej przeciwni. Jolanta Tarnowska-Jurkiewicz 
z ZUK Szczecin podkreślała, że w Ekoporcie są wydzielone miej-
sca, odpady są sortowane, nie ma więc mowy o uciążliwościach 
dla mieszkańców. 
Marek Cebula zaznacza, że istotą pomysłu jest ucywilizowanie 
zbiórki odpadów, które często zalegają w miejscach dookoła 

śmietników osiedlowych. Miejsce dla opon, przedmiotów wiel-
kogabarytowych jest w PSZOKu, a nie pod oknami mieszkańców 
– mówi burmistrz. 
Obecnie PSZOK funkcjonuje na terenie Zakładu Gospodarki Ko-
munalnej i Mieszkaniowej, nie odpowiada jednak standardom XXI 
wieku. Z tego względu Gmina chce postarać się o dofinansowanie 
budowy nowego, w pełni ekologicznego obiektu. Idea Eko-Cen-
trum związana jest z połączeniem elementów edukacyjnych oraz 
ścieżki ekologicznej, które będą służyć uczniom i mieszkańcom. 
Jej składowymi będą oczyszczalnia ścieków, farma fotowoltaiczna 
oraz PSZOK. W ramach inwestycji powstanie salka edukacyj-
na, dzięki czemu mieszkańcy Gminy, a szczególnie uczniowie 
będą zdobywać wiedzę z zakresu ochrony środowiska, energii 
odnawialnej oraz selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. 
Sposobem na zwiększenie atrakcyjności obiektu będzie aranżacja 
przestrzeni z placem dla najmłodszych, gdzie docelowo mogą 
być prowadzone zajęcia edukacyjne. Za granicą jest to niemalże 
obligatoryjny element punktu, w Polsce niestety bardzo często 
pomijany – tłumaczy Grzegorz Garczyński, Zastępca Burmistrza 
Krosna Odrzańskiego. Jednak i u nas pojawiają się przykłady 
godne naśladowania, jak chociażby ten w Szczecinie, który 
wizytowali urzędnicy wspólnie z mieszkańcami ul. Wiejskiej. 
Koszt budowy Eko-Centrum szacowany jest na 2,3 mln złotych. 
Realizacja inwestycji uzależniona jest od pozyskania dofinan-
sowania na ten cel. 

Krośnieńskie Eko-Centrum wzorem nowoczesnego 
PSZOKu? Takie są plany
Rozmowy, spotkania i wypracowywanie kompromisu – to są elementy, których nie może zabraknąć w samorządzie, który 
liczy się z głosami mieszkańców. Kolejnym dowodem na to, że Krosno Odrzańskie „mieszkańcami stoi” jest dyskusja 
prowadzona w ramach projektu budowy nowego Punktu Selek-
tywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. 

stypendiów. Jest, udało się – burmistrz z radością pokazywał 
nowy regulamin. Stypendia Burmistrza Krosna Odrzańskiego 
w roku szkolnym 2017/2018 będą przyznawane w oparciu o Lokal-
ny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży 
Uczniów Szkół Podstawowych zamieszkałych w Gminie Krosno 
Odrzańskie, który został przyjęty przez radnych. Przyjęcie doku-
mentu pozwoliło ustalić szczegółowe warunki udzielania pomocy 
dzieciom i młodzieży w formie stypendiów dla uzdolnionych 
uczniów oraz tryb postępowania w tych sprawach. Jesteśmy 
przekonani, że zastrzyk finansowy motywuje do wzmożonej 

pracy, pozwala na prowadzenie indywidualnej aktywności 
w danej dziedzinie zainteresowań, jest też dowodem na to, że 
gmina Krosno Odrzańskie stawia na rozwój dzieci i młodzieży 
– podkreśla Tomasz Rogowski, Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Krośnie Odrzańskim, dodając, że wszyscy radni bez wahania 
podnieśli dłonie za nową uchwałą. Szczegółowe zasady regulują 
uchwały, które można znaleźć na stronie internetowej urzędu 
www.krosnoodrzanskie.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej. 
Regulamin dostępny też jest bezpośrednio w urzędzie. 



MOST - KROŚNIEŃSKI INFORMATOR SAMORZĄDOWY

20

Prace budowlane już się rozpoczęły. Polegają na adaptacji po-
mieszczeń przylegających do hali sportowo-widowiskowej przy 
Pułaskiego. Tym samem biblioteka przeniesie się jeszcze w tym 
roku z obiektu przy Parkowej do całkowicie nowej przestrzeni. 
Obecnie zlokalizowana jest ona w budynku o złym stanie technicz-
nym, nieprzystosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych, 
do którego dojście jest utrudnione z uwagi na strome schody. 
Ponadto powierzchnia biblioteki jest zbyt mała w stosunku do 
posiadanego księgozbioru i oferty instytucji. Realizacja projektu 
pozwoli wyeliminować te problemy udostępniając mieszkańcom 
pozbawione barier miejsce spotkań, w którym przedstawiciele 
różnych grup społecznych będą mogli nie tylko korzystać z oferty 
czytelniczej, ale również rozwijać swoje kompetencje multi-
medialne m.in. poprzez udział w szkoleniach komputerowych. 
w budynku mieszczącym się w centrum miasta, w bezpośrednim 
sąsiedztwie Zespołu Szkół, Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz 
siedziby Uniwersytetu Trzeciego Wieku i powstającego przy ul. 
Piastów 2 Klubu Seniora, przez co zwiększy się jej potencjalne 
grono odbiorców. Będzie nowoczesnym obiektem, wyposa-
żonym w multimedia dostosowanym do potrzeb i oczekiwań 
mieszkańców. Oddział dla dzieci, oprócz tradycyjnego księ-
gozbioru oferował będzie nowoczesny sprzęt multimedialny 
umożliwiający interaktywne gry i zabawy. Zaplanowano również 
kilka stanowisk ze sprzętem do gier komputerowych. W oddziale 
dla dorosłych, oprócz książek wypożyczyć będzie można także 
multimedia – filmy, muzykę, oferowaną jednak nie na płytach CD 
czy DVD, ale w postaci plików do pobrania on-line. Funkcjonować 
będzie także kawiarenka, gdzie przy filiżance kawy będzie moż-
na oddać się spokojnej lekturze. W sąsiedztwie zlokalizowany 
będzie kącik prasowy oraz salka konferencyjna z dostępem do 
TV, gdzie organizowane będą spotkania, szkolenia i konferen-
cje. W dobie Internetu i masowego korzystania z komputerów 
konieczne jest dotarcie do mieszkańców z atrakcyjną ofertą 
związaną z promocją czytelnictwa i nowych mediów. Mediateka 
musi zapewniać szybki dostęp do aktualnych i potrzebnych 
informacji, odfiltrowanych z punktu widzenia edukacyjnego 
i poznawczego. Co istotne – w czasie napływu ogromnej ilości 
informacji niezbędna jest umiejętność efektywnego korzystania 
z nich. Jednocześnie osoby zatrudnione w mediatece muszą nieść 
fachową pomoc w uczeniu się i rozwijaniu zainteresowań. Nie 
można zapominać o innych funkcjach, które może realizować 
mediateka. Może to być doradztwo zawodowe, jak i rodzinne. 
Ogólnie – celem nadrzędnym jest organizowanie czasu wolnego.

Nowoczesna biblioteka coraz bliżej
Biblioteki odchodzą do lamusa? Ależ skąd. Przeobrażają się, dostosowując do potrzeb mieszkańców. W Krośnie Odrzańskim 
powstaje nowoczesna mediateka. 

Prace nad mediateką rozpoczęły się 
zaraz po podpisaniu umowy
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Nasz karateka brązowym 
medalistą Mistrzostw  
Europy w Serbii

Andrzej Duda w Krośnie Odrzańskim

Tęcza Homanit wiceliderem tabeli

Prezydent Andrzej Duda 25 kwietnia 2018 r. odwiedził Krosno 
Odrzańskie. Na Placu Unii Europejskiej spotkał się z mieszkańcami. 
Mieszkacie Państwo na pięknej ziemi – zaczął swoje przemówienie 
prezydent. Tak jak wszędzie są jednak problemy – kontynuował. 
W swoim przemówieniu odniósł się do jednego z nich, czyli do braku 
obwodnicy. Wspominał jednak o tym, że inwestycja ta została wpisa-
na do Planu Budowy Dróg, a pierwsze pieniądze na jej realizację już 
zostały wyasygnowane. Prezydent Duda wyraził na Placu Unii Euro-
pejskiej nadzieję, że wszystkie terminy związane z realizacją inwestycji 
zostaną dotrzymane, ponieważ obwodnica jest miastu potrzebna.
Andrzej Duda jest drugą głową państwa, która odwiedziła Krosno 
Odrzańskie. Przypomnijmy, że w 2013 r. miasto odwiedził prezydent 
Bronisław Komorowski.

W kadrze Polski na Mistrzostwach Europy wystąpiło aż pięciu 
reprezentantów K.S. Jaguar - Jakub Baranowski, Adam Cander, 
Natalia Jóźwiak, Kinga Jakubowska i Dawid Jatkowski. Brązowy 
medal w kategorii kumite dzieci 10-11 l. - razem ze swoją dru-
żyną - wywalczył Adam Cander. Dobry występ zaliczyła również 
Natalia Jóźwiak, wygrywając w kata walkę z reprezentantką 
Rumunii. Podczas dwudniowych zawodów Polakom udało się 
wywalczyć 5 brązowych medali. W Mistrzostwach Europy wzięli 
udział reprezentanci 15 krajów, a liczba zawodników wyniosła 
około 440. 
To nie jedyne sukcesy K.S. Jaguar. Podczas zawodów „Nakayama 
Cup”, które miały rangę Pucharu Polski Japan Karate Association 
17-osobowa ekipa zdobyła 6 złotych medali. Najlepszy występ 
zaliczyli kadrowicze, którzy niedawno brali udział w Mistrzostwach 
Europy. Medale dla K.S. Jaguar Krosno Odrzańskie zdobyli:
Złote: Natalia Jóźwiak (2 - kata i kumite), Kinga Jakubowska 
(kumite), Jakub Baranowski (kata), Adam Cander (kumite), 
Bartłomiej Suwald (kumite).
Srebrny: Bartłomiej Suwald (kata)
Brązowe: Alicja Samek (kata), Kinga Jakubowska (kata), Tymo-
teusz Lityński (2 - kata i kumite), Kamil Gołuch (kumite)

Artur Wołoszyn trzeci 
na Mistrzostwach Polski 
w kickboxingu 
Mistrzostwa Polski w kickboxingu Juniorów, Seniorów i Kadetów 
oraz Masters w formule Light - Contact (LC) odbyły sie w Kurzęt-
niku. Mieszkaniec Krosna Odrzańskiego oraz zawodnik z klubu 
Gwardia Zielona Góra Artur Wołoszyn wywalczył brązowy medal 
w kategorii wagowej do 84 kg w kat. Masters. W turnieju brało 
udział prawie 500 zawodników z około 80 klubów z całego kraju.

Wspaniały sezon w wykonaniu Tęczy. Debiut w IV lidze po dłuższej przerwie 
i od razu rewelacyjna druga pozycja. Przez większą część sezonu Multicolores 
byli niepokonani. Tak było również i w ostatnim meczu z Piastem Karnin, który 
Tęcza Homanit wygrała 6:1 umacniając swoje miejsce na pozycji wicelidera.
Tęcza wygrała 18 z 30 meczy, 5 razy zremisowała i 7 razy doznała porażki. 
Zawodnicy strzelili 81 bramek, najwięcej w lidze, tracąc przy tym 41 goli. Naj-
ważniejszy jednak jest fakt, iż całą kadrę Tęczy Homanit, jako jedynej IV ligowej 
drużyny w województwie lubuskim, stanowią wychowankowie klubu, łącznie 
z trenerem. Na uwagę również zasługuje doskonała współpraca ze strategicz-
nym sponsorem drużyny - firmą HOMANIT. Ostatni mecz sezonu był okazją 
do podsumowań i wręczenia wyróżnień. Paweł Cierech został uhonorowany 
pamiątkowym pucharem dla najlepszego strzelca IV ligii. Również w przerwie 
odznakę honorową za zasługi dla lubuskiego futbolu odebrał bramkarz Tęczy, 
Kamil Duchnowski. 
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Krosno Odrzańskie było debiutantem w tym prestiżowym cyklu. 
Organizatorzy starali się przygotować trasę tak, by była ona jak 
najbardziej atrakcyjna pod kątem kolarskim, jak i krajobrazo-
wym. Przede wszystkim cieszymy się, że malowniczo położona 
trasa przebiegająca przez lasy, w sąsiedztwie jezior, z licznymi 
wzniesieniami zachwyciła zawodników – mówi Tomasz Struk, 
dyrektor krośnieńskiego OSiR-u. Motywacją do jak najszybszego 
pokonania trasy były też nagrody rzeczowe o łącznej wartości 
ok. 20 tys. złotych. Wyścig odbył się na czerech dystansach, 10 
km w kategorii Młodzik, 32 km – Mini, 57 km – Mega oraz 82 km – 
Giga. To nie lada wyzwanie ponieważ doskonale przygotowana 
trasa była wymagająca, średnia prędkość kolarzy nie przekroczyła 
30 km/h co oznacza, że najlepsi, na najdłuższej trasie jechali 
w trudnych warunkach ponad 3 godziny.

W Krośnie Odrzańskim wystarto-
wało ponad 700 zawodników. 
Przy okazji zawodów odbył się 
Dzień Dziecka na sportowo. 

#
Wiele wysiłku włożono w przygotowanie zawodów - jeszcze na 
trzy dni przed maratonem na trasie spotkaliśmy Piotra Gar-
czyńskiego, który zakasał rękawy i grabiami szykował leśny 

przejazd. Takich zapaleńców było więcej – dodaje burmistrz 
Marek Cebula, który także wziął udział w zawodach. Na czele 
z Tomaszem Błyskoniem nie szczędzili czasu i sił, by Krosno 
Odrzańskie pokazało najwyższą klasę - dodaje. Maraton został 
wpisany do Kalendarza imprez PZKol 2018 i spełnił warunki 
umożliwiające start w nim zawodników posiadających licencje 
w kategorii elita. 
Cykl Grand Prix Kaczmarek Electric MTB to nie tylko rywalizacja, 
ale również pomoc i wzajemny szacunek. Poprzez akcję „Każdy 
Zawodnik Pomaga” wspierane są osoby potrzebujące, które 
liczą na wsparcie sportowców z wielkim sercem. Z tego względu, 
pięć złotych z każdej opłaty wpisowej jest przekazywane na cele 
charytatywne. Obdarowani zawsze pochodzą z miejscowości, 
w której odbywa się wyścig. 

Kolarskie święto w Krośnie Odrzańskim
Nie wszyscy ukończyli, a ci, którzy dojechali do mety przyznają, że wysiłek był wielki. Zmęczenie nikomu jednak nie prze-
szkadzało, a trudna trasa była dla zawodników jeszcze większą motywacją do rywalizacji. Takiego wyścigu MTB jeszcze 
w Krośnie Odrzańskim nie było. Z końcem maja odbył się trzeci etap z cyklu GRAND PRIX KACZMAREK ELECTRIC MTB 2018. 
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Niestraszny wam deszcz, w kilkanaście minut potraficie 
przenieść turniej z boiska na otwartym powietrzu do hali. 
Organizacyjnie pokazaliście klasę, sportowo także jeste-
ście zadowoleni?
Tegoroczny KO Streetball pokazał naszą dojrzałość, przez te kilka 
lat zespół organizacyjny się zgrał, robimy to z pasji i pewnie w tym 
tkwi sukces. Drużyny, które przyjeżdżają do Krosna Odrzańskiego 
też wiedzą już czego mogą się spodziewać…
Czego?
Wysokiego poziomu organizacyjnego, rywali grających profe-
sjonalną koszykówkę i wspaniałej zabawy.
Czy jest to już turniej dla „zawodowców”, czy nadal amatorzy 
koszykówki ulicznej mają szansę na dobrą zabawę?
Turniej się sprofesjonalizował. Dzisiaj, żeby go wygrać trzeba 
mieć bardzo dobrych graczy. Jednak wielu amatorów, którzy 
grają rekreacyjnie również bierze w nich udział – bardzo często 
z sukcesami. Dobra zabawa jest oczywiście zawsze. Budujemy 
pozytywną atmosferę tej imprezy i dlatego wielu zawodników 
chce do nas przyjeżdżać. 

„KO Streetball to najlepszy turniej w Polsce. 
W tej edycji organizatorzy obawiali się opa-
dów, więc zaprosili do wsółpracy Lubuskich 
Łowców Burz. Obsuwa z powodu deszczu 

i przeniesienia turnieju w połowie do hali trwa-
ła niecałe pół godziny. Coś pięknego...” - 

@kosmazatorski

#

Zamierzacie rozszerzać program w kolejnych latach? Jeżeli 
tak to o jakie elementy?
Widzimy potrzebę powiększenia ilości miejsc dla drużyn w turnie-
ju. Obecne 32 zapełnia się w niecałe 3 godziny. Zawsze chce się 
więcej, jednak trzeba przyznać, że trudno jest budować kolejne 
boiska za kilkaset tysięcy złotych na jedną imprezę. I tak wiele 
rzeczy udało się uzyskać. Burmistrzowie Cebula i Garczyński 
bardzo pomagają i interesują się przygotowaniami. Widzą po-
tencjał w tej imprezie w szczególności promocyjny. 
KO Streetball stało się marką rozpoznawalna w całej Polsce. 
Jak udało się to osiągnąć ?
Wszystkie turnieje zorganizowaliśmy absolutnie społecznie. 
Cieszymy się z tego co robimy i przy okazji dobrze się przy tym 
bawimy. Jednak markę z pewnością zbudowała rodzina KO 
Streetball. Wszyscy zawodnicy, którzy do nas przyjeżdżają są 
zadowoleni z naszego profesjonalizmu i podkreślają doskonałą 
atmosferę panującą na zawodach. Nie zapominamy również 
o tych najlepszych, którzy stają się automatycznie naszymi 
ambasadorami.  
Jaki jest cel tej imprezy - w jaki sposób chcecie go osiągnąć? 

Cel to oczywiście pro-
fesjonalne zawody 
i dobra zabawa. Trze-
ba pamiętać, że po-
mimo amatorskiego 
charakteru imprezy 
to zawodnicy którzy 
przyjeżdżają mają 
doświadczenie ligo-
we. Z początku chcie-
liśmy, aby to była po prostu impreza dla krośnian grających 
w kosza. Później zaczęli przyjeżdżać zawodnicy z miejscowości 
ościennych. Teraz jest to już mocny punkt na koszykarskiej mapie 
Polski. Nie był to nasz cel – samo wyszło. 
Przy okazji turnieju przygotowaliście kilka atrakcji dla dzieci. 
Wychodzicie z założenia, że „czym skorupka za młodu na-
siąknie…”?
Zdecydowanie, przecież trzeba też wychowywać następców. 
Jesteśmy coraz starsi i wokół nas pojawia się mnóstwo malu-
chów. Uznaliśmy, że przygotowanie dla nich specjalnej strefy, 
ale nie takiej jak zawsze z zamkami i malowaniem twarzy, lecz 
koszykarskiej będzie dobrym pomysłem. Z Wrocławia przyjechały 
dwa boiska dmuchane do koszykówki. Ponadto specjalni anima-
torzy prezentowali 20 gier i zabaw rodem z dawnych podwórek. 
Przygotowania do turnieju trwają wiele miesięcy przed 
rozpoczęciem - na czym polegają? 
Na każdy turniej mamy sporo pomysłów. Bardzo długo trwa faza 
koncepcyjna. Profesjonalizm polega również na ujednoliceniu 
kwestii graficznych. Wszystkie nasze materiały są realizowane 
w jednym stylu i tego typu działania też trwają długo. Do tego 
poszukiwanie sponsorów. Turniej bardzo się rozrósł. W 2005 roku 
zrealizowaliśmy turniej za 400 zł. W tym roku zawody kosztowały 
ponad 20 000 zł. Lwią część przeznaczono na nagrody - ponad 
6000 zł. 

Dziękuję za rozmowę.

Obrońca tytułu w konkursie „wsadów”, Piotr „Grabo” Gra-
bowski ponownie nie miał sobie równych. Konkurs rzutów 
za 3 pkt wygrał Mario Ristić. Główne zawody wygrała ekipa 
Kangoo Basket Gorzów Wlkp. Drugie miejsce zajęła drużyna 
CC Wrocław, natomiast trzecie - Blok Ekipa

Marka sama w sobie. KO Streetball ustawia wysoko poprzeczkę.
Niecałe trzy godziny wystarczyły, by „obsadzić” krośnieński turniej koszykówki „ulicznej”. KO Streetball znają już fani 
z całej Polski. 32 drużyny to już za mało, kolejne edycje będą wyzwaniem związanym z organizacją jeszcze większej im-
prezy. Nie tylko o planach na przyszłość rozmawiamy z jej organizatorem turnieju, Radosławem Sujakiem (Wiceprezydent 
Gorzowa Wlkp.).



Termin zajęć Miejsce

1
4 lipca – środa

9.00 - 13.00
Skansen Ochla w Zielonej Górze*

2
11 lipca – środa

9.00 - 12.30
Skokoloco - Park Trampolin*

3
18 lipca – środa

8.30 - 13.30
Centrum Nauki Keplera w Zielonej Górze*

4
25 lipca – środa

10.00 -13.00
Piknik Rycerski - Czetowice 

5
1 sierpnia – środa

8.30 - 13.30
Park Linowy w Łagowie Lubuskim*

6
8 sierpnia – środa

16.00 zbiórka - do 10.00 dnia następnego
Obozowisko  

(namioty i nocleg w porcie)*

7
15 sierpnia – środa

9.30 - 14.00
Lubuskie Muzeum Wojskowe w Drzonowie*

8
22 sierpnia – środa

10.00 -13.00
Piknik Rycerski - Sarbia

9
29 sierpnia – środa

10.00 -13.00

Piknik na zakończenie wakacji

przy hali (ul. Pułaskiego 3)
* wyjazd odpłatny - 10 zł

Zapisy i dodatkowe informacje w Centrum Artystyczno-Kulturalnym Zamek, tel. 68 383 89 94 
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00


