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• Rybobranie ponownie zachwyciło,
• szpital wraca na właściwe tory,
• co dalej z opłatą za śmieci,
• otwarcie parku coraz bliżej.
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Nie masz czasu na załatwianie spraw admini-
stracyjnych osobiście? To już nie problem. Ko-
munikacja z Urzędem Miasta jest możliwa bez 
wychodzenia z domu! 

Wejdź na stronę https://euslugi.krosnoodrzanskie.pl 
i załóż konto. Wypełniając formularz postępuj zgod-
nie z pojawiającymi się komunikatami. Następnie 
loguj się i korzystaj m.in. z zalet indywidualnego 
panelu, za pomocą którego zagłosujesz w budżecie 
obywatelskim, czy zapłacisz podatki. Masz także 
możliwość sprawdzenia stanu opłat lokalnych, za-
łożenia i wysłania sprawy do Urzędu za pomocą 
udostępnionych formularzy oraz sprawdzania jej 
stanu załatwienia, złożenia deklaracji podatkowych 
i „śmieciowych”, rejestracji dziecka do szkół i przed-
szkoli czy też rezerwacji terminu ślubu - a to tylko 
niektóre z możliwości systemu. 

Chcesz więcej? Pobierz aplikację  
mobilną dla systemu Android

znajdującą się pod nazwą  
„e-Krosno Odrzańskie”.

Przypominamy, że w tym roku tracą ważność dowody osobiste 
wydane w roku 2009 i wcześniej. W celu wyrobienia nowego 
dokumentu tożsamości należy zgłosić się do Urzędu Miasta 
w Krośnie Odrzańskim, pokój nr 2 z jednym aktualnym zdjęciem 
(fotografia wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem 
złożenia wniosku) oraz obecnie używanym dowodem osobistym.
Wniosek można również złożyć w formie dokumen-
tu elektronicznego, za pośrednictwem platformy ePUAP  
(www.obywatel.gov.pl).

Wymiana dowodu osobistego jest bezpłatna.
Okres oczekiwania na dowód osobisty wynosi do 30 dni.

E-usługi to oszczędność czasu

Sprawdź ważność swojego dowodu osobistego

www.e-uslugi.krosnoodrzanskie.pl
Po wejściu na tę stronę można dokonać rejestracji

#

Kontakt:  media@krosnoodrzanskie.pl

Zdjęcia:  Michał Ciesielczyk, Krzysztof Gabrysz,
 Tomasz Browarczyk,  
 archiwum  Urzędu Miasta  
 w Krośnie Odrzańskim

Skład:  Adam Sobolewski 

Druk:  Fabryka Reklamy SANDMEDIA
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po chłodnym maju słońce wyraźnie zaznacza swoją obecność 
wprowadzając nas w atmosferę lata. Zachęcamy do lektury 
Mostu. Poruszamy w nim tematy ważne i ciekawe. Kondycja 
szpitala powiatowego to jeden z głównych wątków dyskusji 
wśród mieszkańców – po tym jak pogotowie znowu zaczęło 
działać w ramach szpitala, kolejnym krokiem jest otwarcie 
oddziału wewnętrznego w Krośnie Odrzańskim. Od 1 lipca 
powinien on już funkcjonować. W czasie druku tego wydania 
Mostu rozstrzygany jest konkurs NFZ. Nie mogliśmy również 
pominąć tematu odpadów i sposobu naliczania opłat -  
piszemy o nich wyjaśniając zawiłości systemu. 
Oczywiście sporo uwagi poświęciliśmy również Rybobra-
niu. Jesteśmy ciekawi jak oceniacie Państwo tegoroczny 
eksperyment związany z sięgnięciem po muzykę, której  
do tej pory na krośnieńskiej imprezie nie było? Mamy tutaj 
na myśli występ zespołu z nurtu disco polo. 
Chowając się w cieniu parkowych drzew przybliżymy Czytel-
nikom tajniki prac w Parku Tysiąclecia. Pierwszy etap ogrom-
nego przedsięwzięcia dobiega końca. Dlaczego warto było 
zrealizować tę inwestycję? O tym w artykule. Nie możemy 
też zapomnieć o sportowcach, którzy rozsławiają Krosno 
Odrzańskie na arenie krajowej. Mistrzostwa Polski w siatków-
ce młodzików zostały ocenione bardzo wysoko i pokazały  
na co stać organizatorów. Antoni Plichta bije kolejne rekordy, 
karatecy zdobywają medale Mistrzostw Europy, a piłkarze 
doskonale radzą sobie w IV lidze kończąc sezon na wysokim 
miejscu. Gratulujemy!

Drodzy Czytelnicy, Spis treści:

E-usługi to oszczędność czasu 2

Sprawdź ważność swojego dowodu osobistego 2

Chcesz być blisko ważnych informacji?  
Zainstaluj aplikację „BLISKO” 3

Pół miliona na karetkę. Krosno Odrzańskie czuje  
odpowiedzialność za szpital 4

Oddział wewnętrzny od 1 lipca? 6

Park Tysiąclecia perełką Krosna Odrzańskiego 7

Jesteśmy Polakami i jednocześnie Europejczykami 8

Seniorzy – to warto wiedzieć 9

Dziękuję, jesteście wspaniali! 10

System naliczania opłat za śmieci – RIO kwestionuje zapisy 12

Technologiczny skok. Z biblioteki do mediateki 13

Mieszkańcy wybrali sołtysów i Rady Sołeckie  14

Wolność. Demokracja. 30 lat temu i dzisiaj 14 

Gmina na 6 15

Trybański pod wrażeniem KO Streetball 16

„Chwytaj koło”. Kolarskie emocje sięgały zenitu 17

Jaguar zdobywa medale 17

Brawa dla siatkarzy i organizatorów. 
Kiedy kolejny taki turniej? 18

Tęcza-Homanit kończy sezon na 4. miejscu 19

Sportowcy – ambasadorowie Krosna Odrzańskiego 19

Sukces to jego drugie imię.  
Antoni Plichta kolejny raz zadziwia 19

Życzymy przyjemnej lektury
Redakcja

DLA TELEFONÓW  
Z ANDROIDEM:
Jeśli posiadasz w telefonie
skaner QR, zeskanuj kod,
który od razu przekieruje Cię
do sklepu z aplikacją BLISKO.

Chcesz być blisko ważnych informacji? Zainstaluj aplikację „BLISKO”
Warto ją mieć w swoim telefonie. Pośród wielu aplikacji, 
które instalujemy – ta niewątpliwie będzie jedną z bardziej 
użytecznych. Dlaczego? Ponieważ jest nie tylko „blisko” 
użytkownika, ale także poinformuje o najważniejszych wy-
darzeniach w regionie.

Informacje, które tam się pojawiają pochodzą 
z różnych źródeł. Swoje komunikaty zamieszczają 

tam organizatorzy imprez sportowych i kulturalnych, 
ważne dane przekazuje urząd. 
Aplikacja BLISKO należy do ogólnopolskiego sys-
temu SISMS, z którego korzysta ponad pół tysiąca 

polskich miast i gmin. Jego podstawową 
funkcją jest umożliwienie służbom administracyjnym 
masowego powiadamiania ludności w szybki i sku-
teczny sposób. W dobie rozwoju technologii i wynika-
jącego z tego szumu informacyjnego, przekazywanie 
wiadomości na telefon jest najbardziej efektywnym 
sposobem komunikacji, gwarantującym odczytanie 
treści. Urząd i inne podmioty przesyłają mieszkańcom 

lokalne aktualności i informacje o nadchodzących wydarzeniach 
a także ostrzeżenia i ważne komunikaty. 

Aplikacja jest bezpłatna, większość użytkowników smartfonów 
może ją pobrać z oficjalnych sklepów dystrybucyjnych Google 
Play (system Android) lub  AppStore (system iOS) oraz Windows 
Store (system Windows Phone). Po zainstalowaniu aplikacji 
należy wpisać swoją miejscowość, wybrać interesującego nas 
nadawcę (nadawców), a następnie zaznaczyć z jakich serwisów 
będą mogli przesłać do nas informacje. Aplikacja jest elastyczna, 
w każdej chwili pozwala na zmianę ustawień.
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Sformułowanie „odpowiedzialność za zdrowie mieszkańców” 
padało podczas sesji wielokrotnie.  Krośnieński samorząd prze-
kazał już szpitalowi w sumie półtora miliona złotych. Wierzymy, 
że pozostałe samorządy powiatu krośnieńskiego także zdadzą 
sobie sprawę z powagi sytuacji i będą partycypować w kosztach 
funkcjonowania placówki – mówili krośnieńscy radni. 
Opieka zdrowotna jest obszarem, o który każdy samorząd 
powinien dbać, nie ma nic ważniejszego niż zdrowie – mówił 
Tomasz Rogowski Przewodniczący Rady Miejskiej w Krośnie 
Odrzańskim poddając pod głosowanie projekt uchwały zakła-
dający przekazanie pół miliona złotych na ambulans.
Nowe Mercedesy już ratują życie wyjeżdżając do potrzebują-
cych natychmiastowej pomocy z baz w Gubinie oraz Krośnie 
Odrzańskim. Pogotowie ratunkowe jest jednym z najważniejszych 
elementów całego systemu opieki zdrowotnej, kolejną „składo-
wą” jest szpital, który wychodzi na prostą – podkreśla Starosta 
Krośnieński, Grzegorz Garczyński zwracając się do samorządów 
wszystkich gmin powiatu o pomoc. Starosta zaznacza, że szpital 
ratuje życie wszystkich mieszkańców. Takiemu podejściu wtóruje 
część samorządowców. Andrzej Iwanicki, radny powiatowy, 
jednocześnie wielki społecznik, nie wyobraża sobie odmowy 
ze strony samorządów na prośbę o pomoc finansową. Zgadza 

się z podawanym porównaniem dotyczącym oświaty. Wszystkie 
gminy powiatu krośnieńskiego dokładają do szkolnictwa ponad 
37 milionów złotych, do szpitala trzeba dołożyć mniej niż 10% 
tej kwoty, czyli ok. 3,5 miliona. Czy podmiot ratujący życie 
jest mniej ważny? Utrzymanie szpitala w powiecie 
jest istotne z punktu widzenia profesjonalnej 
pomocy mieszkańcom powiatu – mówi 
Andrzej Iwanicki, zaznaczając, że to 
w naszym szpitalu, nasi mieszkańcy 
otrzymają najlepszą opiekę po-
nieważ to w nim będą traktowani 
jako pełnoprawni pacjenci party-
cypujący w kosztach utrzymania. 
Dlatego tak kluczowe jest poczu-
cie współodpowiedzialności  
za placówkę wszystkich wój-
tów, burmistrzów, radnych. 
O tym, że jakość świadczonych 
usług w lecznicy jest coraz lep-
sza informuje nas pani Magda 
Lubińska pisząc „chciałabym 
przekazać podziękowania dla 

Pół miliona na karetkę. Krosno Odrzańskie czuje 
odpowiedzialność za szpital
Krośnieńscy radni przekazali dla szpitala powiatowego kolejne pół miliona złotych, dofinansowując w ten sposób zakup 
karetki. Burmistrz Marek Cebula podczas sesji pytał retorycznie: „Jaka jest alternatywa? Jeżeli nie będzie lecznicy 
w powiecie, mieszkańcy będą musieli dojechać do Zielonej Góry, Świebodzina lub np. Żar”. 

Wyposażenie nowych karetek 
zostało dobrane zgodnie  

z oczekiwaniami ratowników 
tak, by mogli ratować życie  

pacjentów w każdej sytuacji. 
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Nowe Mercedesy Pogotowia Ratunkowego, które trafiły 
do baz w Gubinie i Krośnie Odrzańskim mają sil-

niki o mocy 170 KM, automatyczną skrzy-
nię biegów. Podobne samochody 

jeżdżą w największych mia-
stach Polski.

osób, które w ostatnim czasie stały się bardzo bliskie 
mojej rodzinie, a bardzo często są niedoceniane. 
Składamy serdeczne podziękowania ordynatorowi 
oddziału chirurgii, lekarzowi o wielkim sercu Panu 
Doktorowi Jackowi Jasińskiemu, Panu Doktorowi 
Witoldowi Grabowskiemu oraz całemu zespołowi 
lekarzy oraz pielęgniarek za opiekę oraz pomoc 
w ciężkiej i trudnej chorobie mojego Męża, na-
szego Taty i Dziadka Czesława Sikory. Dziękujemy  
za pomoc, opiekę, wsparcie, rady oraz wyrozumia-
łość na każdym etapie leczenia. Prosimy o przy-
jęcie wyrazów wdzięczności i życzeń wszelkiej 
pomyślności w pracy zawodowej, a także życiu 
osobistym”. Kolejna z wiadomości, jakie dotarły 
do Urzędu Miasta brzmi: „byłam rano w szpitalu 
z moją mamą na badaniach, muszę powiedzieć,  
że personel jest super”.
Dodajmy jeszcze, że do szpitala trafiło sto specjali-
stycznych łóżek, których wartość szacowana jest na 
ponad 200 tys. zł. Łóżka dotarły z Holandii. Zarząd 
Powiatu postarał się także o bezpłatne pozyskanie 
wysokiej jakości specjalistycznego sprzętu medycz-
nego, który przyjechał do Polski z Niemiec.
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Pogotowie ratunkowe przy szpitalu, oddziały wewnętrzny 
i rehabilitacyjny w Krośnie Odrzańskim oraz Gubinie – 
plan naprawczy szpitala powiatowego jest sukcesywnie 
wprowadzany w życie. Jak on wygląda, pytamy Starostę 
Krośnieńskiego, Grzegorza Garczyńskiego.

Założone pół roku temu cele udaje się realizować?
GG: Niemal w 100 procentach. Krok po kroku realizujemy kolejne 
zadania. Jesteśmy zdeterminowani, nie pozwalamy ani sobie, 
ani współpracownikom na pracę „na pół gwizdka”. Oprócz 
podnoszenia jakości samych usług medycznych stawiamy także 
na zwykłą ludzką uprzejmość, zrozumienie potrzeb pacjentów, 
ich trudną sytuację życiową w danym momencie. Kadra, która 

pracuje w szpitalu – lekarze i pielęgniarki – to profesjonaliści 
i jestem przekonany, że uda nam się utrzymać ten poziom. 
Jednocześnie dziękuję za zrozumienie i pomoc. 

Od kilku miesięcy trwają usilne starania, by 
placówka, która zadłuża się w tempie 300 tys. 
zł miesięcznie, pracowała stabilnie...
GG: Tak. Kolejne, milowe kroki są robione – 100 
nowoczesnych łóżek i szafek, których może nam 
pozazdrościć każdy szpital w województwie, 
nowe karetki, powrót pogotowia ratunkowego 
do szpitala, sprzęt medyczny z zaprzyjaźnionej 
lecznicy w Niemczech. Teraz kolej na otwieranie 
oddziałów wewnętrznego oraz rehabilitacji. Już 
2 lata temu fachowcy wypowiadali się, że oddzia-
ły wewnętrzne samodzielnie są „niewydolne”, 
potrzebują „sąsiedztwa” innych oddziałów, la-

boratoriów, diagnostyki. Ważne jest również umiejscowienie, 
w centrum powiatu, w szczególności dla mieszkańców gmin 
Maszewo, Bytnica, Dąbie i Bobrowice. Z punktu widzenia także 
mieszkańca Gubina – najwyższy poziom świadczonych usług 
będzie możliwy tylko przy takim rozwiązaniu. Myślę, że lepiej 
mieć silny oddział w jednym miejscu, niż słaby oddział podzie-
lony na dwa miasta. Z kolei jeśli chodzi o oddział rehabilitacji, 
to jestem przez wielu przekonywany, że ten oddział może być 
ważniejszy dla pacjentów Gubina, ponieważ po pierwsze są duże 
kolejki na rehabilitację stacjonarną, po drugie często chorzy 
leżą tam dłużej niż na oddziale wewnętrznym i jest wygodniej 
odwiedzać swoich bliskich jeśli znajdują się na miejscu, w tym 
wypadku w Gubinie. 

Zachodnie Centrum Medyczne to spółka „szpitalna”, w któ-
rej udziałowcami są powiat oraz miasto Gubin. Jeszcze, 
ponieważ na specjalnej sesji gubińscy radni zdecydowali 
o opuszczeniu spółki. Jak wpłynie to na jej kondycję?
GG: W żaden sposób nie wpłynie, zakładając że Gubin, tak jak 
Krosno, będzie finansowo wspierał szpital. Przede wszystkim 
od kilku miesięcy działamy skutecznie w kierunku stabilizacji 
placówki: finansowej, sprzętowej i lekarskiej. Powoli wychodzimy 
na prostą, nie tylko radzimy sobie z „pożarami”, które dezor-
ganizowały pracę placówki, ale także wybiegamy do przodu 
patrząc dalekosiężnie. Przypomnę, że od dwóch miesięcy działa 
przy szpitalu pogotowie ratunkowe.

Kiedy więc możemy spodziewać się otwarcia oddziału we-
wnętrznego?
GG: Złożyliśmy ofertę na konkurs NFZ, po jego rozstrzygnięciu, 
które właśnie zapada, wszystko będzie jasne. My jesteśmy 
gotowi, by ruszyć 1 lipca. 

Dziękuję za rozmowę

Oddział wewnętrzny od 1 lipca?

Starosta Krośnieński 
Grzegorz Garczyński

Ordynatorem oddziału  
wewnętrznego Szpitala  

Powiatowego będzie doktor 
Mikołaj Mądry

#
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W tym przypadku liczby sięgają tysięcy. Mowa o materia-
łach i urządzeniach użytych do odbudowy Parku Tysiąc-
lecia w Krośnie Odrzańskim. Pierwszy etap rewitalizacji 
„zielonej wizytówki miasta” dobiega końca. Pozostały  
do wykonania prace porządkowe i wykończeniowe. Lipiec 
powinniśmy powitać siedząc w cieniu drzew na nowych 
ławkach delektując się widokiem pięknych nasadzeń.

Prawie cztery tysiące płyt betonowych, ponad tysiąc dwie-
ście płyt kamiennych, niemal trzy i pół tysiąca kostek bruko-
wych i kamiennych. Do tego sto dziewięć ławek odpornych 
na niszczenie, nowe, stylizowane kosze na śmieci oraz 
prawie 200 lamp, które po zmierzchu wprowadzą do parku 
niepowtarzalny klimat. - Naszym zamierzeniem była budo-
wa parku, który od początku do końca będzie perfekcyjny 
i przede wszystkim użytkowy – mówi burmistrz Krosna 
Odrzańskiego Marek Cebula. Prace były przerywane ponie-
waż nie zgadzaliśmy się na część rozwiązań narzucanych 
nam „z góry”. Dzisiaj mogę powiedzieć, że warto było „upie-
rać się przy swoim”, park jest przede wszystkim dla ludzi 

Park Tysiąclecia perełką Krosna Odrzańskiego

kostka granitowa  
na promenadę

płyty kamienne 
na promenadę

ławki parkowe

kosze na śmieci

chodniki z płyt 
betonowych  

i kostki brukowej

lampy 
(oprawy oświetleniowe 

i słupy)

nawierzchnia 
mineralna TerraWay ®

zrewitalizowana  
powierzchnia parku

nasadzenia  
drzew i krzewów

nasadzenia bylin

12 320 m2

8 640 m2

109 szt.

39 szt.

8 617 m2

197 szt.

1 530 m2

6,21 ha

9 406 szt.

20 223 szt.

i oceniam, że takim się właśnie staje – dodaje burmistrz. Główny zarys 
zagospodarowania przestrzeni opiera się na poprzednim szkielecie, 
wprowadzono jednak kilka modyfikacji – pojawiły się nowe ścieżki, 
w miejscach, które wcześniej wydeptywali w trawie przechodnie. Jest 
też tzw. aleja obwodnicowa oraz stylowa altana. Dużo pracy wyma-
gało samo przygotowanie terenu. Wbrew pozorom było tutaj bardzo 
nierówno, były wgłębienia, a nawet sporych rozmiarów dziury, mu-
sieliśmy to wyrównać, przywieźć dziesiątki ton ziemi pod trawę, która 
jest z Danii, odporna na różne warunki atmosferyczne – mówi jeden 
z wykonawców, Paweł Szwed z firmy Szwedzkie Ogrody. Roślinność 
obcą, inwazyjną czyli powodującą szkody w ekosystemie zastąpiliśmy 
rodzimą, która jest też przyjazna ptakom, owadom i ssakom wystę-
pującym w polskich parkach – dodaje Szwed. Wzmocnienie skarp, 
podbudowy, izolacje – metr po metrze wykonywano roboty ziemne 
zmieniające wizerunek parku – dodaje Marek Sukiennik, Naczelnik 
Wydziału Rozwoju, Inwestycji i Planowania Przestrzennego. 
Na rewitalizację udało się pozyskać ponad sześć milionów złotych, 
całość kosztowała nieco ponad siedem milionów trzysta tysięcy - 
mówi Anna Januszkiewicz, Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju 
Gospodarczego Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim podając dane 
finansowe projektu. To oznacza, że za ułamek pieniędzy z budżetu 
gminy zrealizowano jedną z największych inwestycji ostatnich lat. 
Takich okazji się nie marnuje, a co ważne – tych pieniędzy nie można 
było wydać na nic innego, potocznie się mówi, że były „znaczone” 
– zaznacza Anna Januszkiewicz. Kolejnym etapem rewitalizacji tej 
części miasta jest przebudowa promenady, która zostanie zakończona 
jeszcze w tym roku.

Pieniądze na realizację inwestycji były 
„znaczone”, nie można było ich wydać 

na nic innego

#
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Jesteśmy Polakami 
i jednocześnie Europejczykami
1 maja obchodziliśmy piętnastolecie naszej obecności w Unii Euro-
pejskiej. W tym ważnym dla Polski dniu podsumowywano miniony 
czas, a wojewódzki piknik zorganizowano w Krośnie Odrzańskim.

15 lat w Unii Europejskiej – to okazja do podsumowań. Jak się oka-
zuje,  o bilansie można mówić przede wszystkim z punktu widzenia 
zysków, które w skali kraju są ogromne i wiążą się przede wszystkim 
z inwestycjami, które rosły w Polsce jak grzyby po deszczu. W sumie 
zrealizowano ponad 200 tys. projektów infrastrukturalnych za olbrzy-
mią kwotę 675 miliardów złotych. 
Także Krosno Odrzańskie jest beneficjentem pieniędzy zewnętrznych. 
Był to filar działań inwestycyjnych, szczególnie po 2010 roku, kiedy 
to gmina wychodziła na finansową prostą. Wówczas – mając bardzo 
ograniczone możliwości ukierunkowaliśmy nasze działania na pro-
jekty, które pozwalały zasilić budżet dodatkowymi pieniędzmi – mówi 
burmistrz Krosna Odrzańskiego, Marek Cebula. 
Województwo Lubuskie przez cały czas bardzo intensywnie ko-
rzysta z funduszy unijnych. W tym okresie budżetowym, z samego 
tylko Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 wydano  
do tej pory prawie 3 miliardy złotych. Jesteśmy liderem – podkreślała 
Marszałek Województwa Lubuskiego, Elżbieta Anna Polak. 
Podczas krośnieńskich obchodów zorganizowano debatę w trakcie  
której poruszano niezwykle ważne kwestie dotyczące naszego człon-
kostwa. Zważywszy na fakt, że Polska jest na plusie biorąc pod uwagę 
wpłaty i wypłaty z unijnego budżetu – to aż 107 miliardów Euro – dzi-
siaj dyskusja o naszej obecności w strukturach unijnych wydaje się 
bezzasadna. Dodatnie saldo otrzymanych pieniędzy plasuje nasz kraj 
na pierwszym miejscu pośród wszystkich państw członkowskich UE.
Impreza w Krośnie Odrzańskim miała charakter pikniku, przygotowano 
wiele atrakcji, zarówno dla dzieci jak i dorosłych. Biorąc pod uwagę 
następujący po 1 maja dzień flagi narodowej, uroczystości były także 
okazją do podjęcia próby bicia rekordu długości flagi utworzonej przez 
krośnian. Niestety, w tym roku nie udało się tego uczynić.
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Katalog zniżek, uprawnień, preferencyjnych ofert jest jeszcze 
uzupełniany, zgłaszają się kolejne instytucje, które przed-
stawiają swoje oferty. Jolanta Adułło-Hoffmann, Naczelnik 
Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta w Krośnie 
Odrzańskim zachęca jednostki kultury, sportu i edukacji oraz 
prywatnych przedsiębiorców funkcjonujących na terenie gminy 
Krosno Odrzańskie do udziału w programie i zgłaszanie swoich 
propozycji rabatów i ulg dla Seniorów. Karta będzie wydawana 
przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze. 
Do skorzystania z karty uprawnieni są seniorzy z województwa 
lubuskiego, którzy ukończyli 60 rok życia. Efektem wprowadzenia 
Lubuskiej Karty Seniora ma być poprawa kondycji finansowej 
osób starszych oraz zachęcenie ich do korzystania z dóbr kultury, 
edukacji i sportu, a także umożliwienie rozwoju zainteresowań, 
promowanie wartości wieku dojrzałego oraz aktywne spędzanie 
czasu wolnego.

W gminie Krosno Odrzańskie doświadczenie seniorów jest wy-
soko cenione. Burmistrz Marek Cebula wielokrotnie podkreślał, 
że wiedza starszego pokolenia jest niezbędna do budowania 
samorządu, który jest przyjazny wszystkim grupom wiekowym. 
Trzeba zaznaczyć, że od 2012 funkcjonuje w Gminie Krośnieńska 
Rada Seniorów, która została utworzona z inicjatywy Uniwer-
sytetu Trzeciego Wieku. Do zadań Krośnieńskiej Rady Senio-
rów należy m.in. inicjowanie przedsięwzięć zmierzających do 
integracji społecznej seniorów, wsłuchiwanie się w potrzeby 
osób starszych w zakresie zabezpieczenia społecznego, opieki 
zdrowotnej, pomocy socjalnej i usług opiekuńczych, a także 
współpraca z organizacjami i instytucjami, które zajmują się 
problemami osób starszych. 
Członkiem Rady Seniorów może zostać osoba będąca miesz-
kańcem Gminy Krosno Odrzańskie. 

Zachęcamy do czynnego udziału w życiu seniorów naszej gminy.

Seniorzy – to waro wiedzieć
Od lipca tego roku wszystkie osoby, które ukończyły 60 rok życia mogą otrzymać Lubuską Kartę Seniora. Dlaczego warto 
ją mieć? Ponieważ m.in. gwarantuje zniżki w wielu miejscach, do których warto „zajrzeć”.

Nabór członków na kolejną kadencję 
Rady Seniorów prowadzony będzie 

w sierpniu br. 
Szczegółowe informacje można 

uzyskać w Wydziale Oświaty, Kultu-
ry i Sportu Urzędu Miasta w Krośnie 

Odrzańskim w budynku B pok. nr 10, 
telefonicznie pod nr 68 410 97 87 lub 

510 241 821.

#
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LUBUSKA
KARTA

SENIORA

Wszelkie informacje dotyczące pro-
gramu i możliwości przystąpienia  

do niego, udzielane są przez pracow-
ników Wydziału Polityki Społecznej 

ROPS pod nr tel. 68 323 18 85 lub dro-
gą elektroniczną: 

sekretariat@rops.lubuskie.pl
Więcej informacji oraz druki dostępne 

na stronie:
www.polityka-spoleczna.lubuskie.pl

#
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Dziękuję, jesteście wspaniali!

Zacznijmy od koncertów 
gwiazd – zespół M.I.G. prze-
tarł nowe muzyczne szlaki  
na Rybobraniu. Ekspery-
ment, który wprowadzono 
w tym roku udał się. Podział 
na dwa dni różnych stylów 
muzycznych przypadł widzom 
do gustu. Szał i zabawa pod-
czas koncertu zespołu disco 
polo pokazały, że kolejne 
edycje święta miasta muszą 
zawierać ten akcent, a być 
może powinien być to Akcent 
przez duże „A”. Drugi dzień  
to już pop na wysokim polskim 
poziomie, wprost z Opola do 

Krosna Odrzańskiego przyjechał zespół Varius 
Manx z Kasią Stankiewicz. Krótki problem z nagłośnieniem 

nie zdeprymował muzyków, któ-
rzy dali wspa-
niały koncert 
z bisem. Pod-
czas specjal-
nego wywiadu 
dla Krośnień-
skich Wyda-
rzeń Katarzyna 
Stankiewicz pod-
kreślała, że dla 
takich chwil 
warto żyć, a bli-

ski kontakt z publicznością, taką 
jak krośnieńska, jest dla zespo-
łu najważniejszy.
Sprawdził się także plan lokali-
zacyjny imprezy. Dzięki jasnemu 
podziałowi portu na strefy każdy 
wiedział gdzie udać się z dziec-
kiem, gdzie zjeść pyszną rybkę 
lub napić się zimnego napoju. 
Do tego gastronomia została 
umiejscowiona w części, która 
umożliwiała spokojne rozmo-
wy, bez zakłócania ich głośną 
muzyką. Kulinarnie także moż-
na mówić o przełomie – było 

więcej ryby pod różną postacią.
Parada rybobraniowa, rozpoczynająca święto była, mimo 
upału, barwna i kolorowa. Z roku na rok uczestniczy w niej 
coraz więcej osób, traktując ją jako wspaniałą zabawę. Uda-
na współpraca organizatorów ze służbami mundurowymi 
zaowocowała akcją „Mały Bohater Rybobrania”. Tomasz 
Miechowicz, dyrektor CAK Zamek wymienia to wydarzenie 
jako jedno z najważniejszych wśród tegorocznych nowości. 
Finał zawodów cross fit oraz funkcjonująca przez dwa dni 
strefa fitness zainteresowały pasjonatów zdrowego try-
bu życia i wysiłku fizycznego. Emocjonującym wyścigom 
smoczych łodzi pikanterii dodało wydarzenie związane 
w wywróceniem łódki i kąpielą załóg w porcie. 
Najważniejszy przekaz idący po imprezie artykułował wie-
lokrotnie burmistrz Marek Cebula – Rybobranie jest dla 
mieszkańców i z mieszkańcami. Zmiany, które dokonują 
się na etapie planowania święta są odpowiedzią na życze-
nia krośnian. Główna idea pozostaje jednak niezmienna 
– Rybobranie jest i będzie imprezą „z ikrą”.
Galeria zdjęć w tym artykule oddaje atmosferę, która pano-
wała podczas Rybobrania 2019.

Tymi słowami Kasia Stankiewicz zwróciła się do krośnieńskiej publiczności na koniec niedzielne-
go koncertu. Rybobranie 2019 przeszło do historii jako impreza, która kolejny raz odpowiedziała  
na zapotrzebowanie mieszkańców i gości, którzy licznie odwiedzili Krosno Odrzańskie w trzeci 
weekend czerwca.
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Nieprecyzyjne zapisy ustawy były powodem zakwestionowa-
nia przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Zielonej Górze 
uchwał krośnieńskiego samorządu w sprawie nowego sys-
temu naliczania opłat za odpady komunalne. Albo wliczacie 
do cen za śmieci liczniki ogrodowe, albo uchwała nie może 
wejść w życie – do takiego sformułowania można sprowadzić 
sens uwag kierowanych pod adresem zaproponowanego 
rozwiązania prawnego.

Przypomnijmy, Krosno Odrzańskie, jako 
pierwsza gmina w województwie lubuskim 
chciała wprowadzić opłaty za śmieci uzależ-
nione od ilości zużytej przez gospodarstwo 
domowe wody na cele bytowe. System 
eliminował tych, którzy zniknęli z ewidencji 
śmieciowej. W całej Polsce, w innych woje-
wództwach, obowiązują takie uchwały i są 
przez samorządy chwalone. Tyle, że w tym 
roku organy nadzorcze zaczęły bardziej 
rygorystycznie interpretować obowiązują-
ce przepisy, czego efektem jest uchylanie 
nowo podejmowanych uchwał, nie tylko 
w Lubuskiem. W przypadku Gminy Krosno 

Odrzańskie RIO zakwestionowała fakt, że samorząd chciał wyłą-
czyć z systemu liczniki ogrodowe oraz tzw. obliczanie ryczałtowe, 
w przypadku gospodarstw z własnym ujęciem wody. -Uznaliśmy, 
że byłoby to niesprawiedliwe - mówi burmistrz Marek Cebula. 
-Nie zgadzam się na to, by mieszkaniec, który używa wody  

do podlewania ogródka, pojenia zwierząt lub np. funkcjonowa-
nia gospodarstwa rolnego musiał, mimo podliczników, wliczać 
ją do systemu opłat za odpady. Naszym zdaniem powinna  
do niego „wchodzić” tylko woda zużyta na cele bytowe – pod-
kreśla burmistrz.
Co dalej? Na razie obowiązuje sposób naliczania opłat uzależniony 
od liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość. Szukane 
są rozwiązania umożliwiające wprowadzenie systemu, który nie 
będzie podważany przez żaden organ nadzoru, a jednocześnie 
zapewni właściwy poziom finansowania gospodarki odpadami. 
Do tematu będziemy wracać.

System naliczania opłat za śmieci – 
RIO kwestionuje zapisy

§
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Technologiczny skok. Z biblioteki do mediateki
Takiej popularności nowego miejsca spotkań i rozrywki nikt się nie 
spodziewał. Mediateka w Krośnie Odrzańskim przeżywa prawdziwe 
oblężenie – przede wszystkim dzieci i młodzieży. Wykorzystują 
okazję do tego, by przetestować multimedialny sprzęt, z konso-
lami do gier włącznie. Także dorośli coraz odważniej sięgają po 
zdobycze techniki.

To bez wątpienia jeden z najnowocześniejszych obiektów w woje-
wództwie – podkreślali zaproszeni na uroczystość otwarcia goście. 
Tradycja miesza się tutaj z najnowszymi technologiami i wychodzi 
to na korzyść wszystkich użytkowników. Jest więc księgozbiór dla 
zwolenników tradycyjnego czytania z szumem przewracanych kartek 
w tle, ale jest też oferta dla zwolenników czytania e-booków. Do tego 
miejsce, gdzie można obejrzeć produkcje filmowe, czy zagrać w gry 
komputerowe - każdy znajdzie tu coś dla siebie. - Wyznaczyliśmy 
sobie ambitne cele na początku naszej pracy w samorządzie – mówił 
burmistrz Marek Cebula i wymieniał kolejne zadania z działu kultury, 
sportu i oświaty, podnoszące komfort życia mieszkańców, które udało 
się zrealizować. Kort do squasha i kręgielnia były dużym krokiem  
naprzód, potem projekty „laptop dla każdego ucznia” i „najnowo-
cześniejsze szkoły w województwie”, siłownie fitness na świeżym 
powietrzu, rozwój infrastruktury sportowej, postępujące prace rewi-
talizacyjne w parku i kolejne projekty czekające w kolejce powodują, 
 że Krosno Odrzańskie jest już miastem, które tempem rozwoju 
przewyższa wiele innych, podobnej wielkości. Obecny w Krośnie 
Odrzańskim dyrektor Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Zielonej Górze Andrzej Buck był pod wrażeniem miejsca. Jak pod-
kreślał – dzisiaj biblioteki muszą się przeistaczać w miejsca atrakcyjne 
dla dzieci i młodzieży, muszą iść z duchem czasu, by nie świeciły 
pustkami. Ten model biblioteki uczy kreatywności, jest miejscem dla 
ludzi poszukujących informacji, daje możliwość przyjemnego i po-
żytecznego spędzenia czasu wolnego i rozwijania swoich zdolności, 
umiejętności oraz zainteresowań.
Mediateka jest ukoronowaniem wielu lat starań i wielu miesięcy 
prac budowlanych. Jest nowoczesna, dobrze wyposażona i „przy-
jazna” wielu grupom zainteresowanym nie tylko tekstem pisanym, 
ale także mówionym czy śpiewanym. To właśnie dlatego otwarcie 
placówki połączono ze spotkaniem z felietonistą, dziennikarzem 
i satyrykiem – Michałem Ogórkiem oraz koncertem muzyki filmowej 
w aranżacji jazzowej.
Mediateka mieści się obok hali sportowo-widowiskowej przy  

ul. Pułaskiego, czynna jest w poniedziałki od godziny 9 do 15.30, od 
wtorku do piątku w godzinach od 11 do 18 oraz w pierwszą 

i trzecią sobotę miesiąca od 8 do 13.
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W Gdańsku, kolebce Solidarności, odbyły się wielodniowe 
uroczystości poświęcone tej ważnej rocznicy. Reprezentan-
tem Krosna Odrzańskiego i lubuskich gmin był Marek Cebula, 
burmistrz Krosna Odrzańskiego i prezes Zrzeszenia Gmin 
Województwa Lubuskiego. -Tak podniosłej atmosfery dawno 
nie odczuwałem – mówił po powrocie. 
Przez kilka dni w stolicy Pomorza odbywały się debaty, kon-
certy i warsztaty. Udział w nich wzięły setki przedstawicieli 
samorządów całej Polski, a także uczestnicy obrad Okrągłego 
Stołu. Donald Tusk, Przewodniczący Rady Europejskiej mówił 
o historycznej chwili, która wówczas tchnęła inne narody  
do wyzwoleńczego zrywu. 

30. rocznica częściowo wolnych wyborów, była okazją  
do szczerych rozmów o chwilach przełomowych dla Ojczyzny. 
Władysław Frasyniuk, opozycjonista PRL-u, poseł na Sejm I, II 
i III kadencji podczas rozmowy z Markiem Cebulą podkreślał, 
że niezwykle ważne jest, by młodym ludziom przekazać istotę 
wydarzeń tamtych dni – zarówno 1980, 81 jak i 89-tego roku. 
Nie jest jeszcze za późno na edukację i wpajanie młodym 
ludziom zasad demokracji – przekonywali ludzie, którzy 
w latach PRL-u walczyli z komunizmem. 
W wyniku wyborów 4 czerwca 1989 roku wybranych zostało 
460 posłów na Sejm oraz 100 senatorów do nowo utworzo-
nego Senatu.

Sołectwo Sołtys Rada Sołecka

1 Bielów Mirosław Szkudlarek Marcin Mucha, Tomasz Hoffmann, Helena Kijewska, Monika Penczyńska,  
Stanisław Piotrowski, Krystyna Wagan

2 Brzózka Danuta Korona Piotr Soliwoda, Iwona Soliwoda, Katarzyna Dębska, Maria Siepiora,  
Aneta Michalicka, Elżbieta Surman

3 Chojna Monika Kamienik-Gamrat Magdalena Kamienik, Monika Zielińska, Emilia Maciołek, Ewa Rychlik
4 Chyże Robert Zając Fabian Adamczuk, Agnieszka Kiersztan, Krzysztof Pawlak

5 Czarnowo Krzysztof Grzelak Lidia Grzelak, Agnieszka Przygoda, Barbara Dalecka, Marek Dalecki,  
Krzysztof Dalecki, Sylwester Pokusa

6 Czetowice Andrzej Dogoda Paulina Gielnik, Krzysztof Kosowicz, Elżbieta Matusewicz, Kazimierz Rachwalik
7 Gostchorze Ewa Klepczyńska Renata Kunicka, Aleksandra Romanowska, Żaneta Żyłka, Grażyna Piątek
8 Kamień-Morsko Grzegorz Jarmonik Łukasz Kulka, Grzegorz Szurgot, Rafał Michałowski, Jan Szatkowski

9 Łochowice Sebastian Frencel Daria Kluk-Rogacewicz, Paweł Kondratowicz, Halina Nawrot, Jadwiga Ścisła,  
Jan Dereziński, Adrian Ścisły

10 Marcinowice Dawid Wiewiórowski Leonid Junik, Mariusz Taciak, Małgorzata Zientarska, Artur Baturo,  
Violetta Papp, Katarzyna Stryjek

11 Nowy Raduszec Adam Pacer Małgorzata Hołota, Patrycja Janiszewska, Katarzyna Kuprynowicz, Beata Woźniak

12 Osiecznica Paweł Szymczak Damian Ciesielski, Zofia Czaplińska, Błażej Grysztar, Agnieszka Jędrzejewska,  
Katarzyna Kościarz, Sławomir Sadowski

13 Radnica Anna Wziętek Natalia Mróz, Ewelina Kapuszyńska, Michał Lipiński, Wojciech Bujak,  
Krystyna Dzydzan, Dorota Lipińska

14 Retno Karolina Tararako Joanna Śniegowska, Daniel Siwiak, Angelika Rogozińska, Daniel Kaźmierczak, 
 Piotr Bielewicz, Bogumiła Siwiak

15 Sarbia Ryszard Maternia Radosław Wieczorek, Beata Paprzycka, Tadeusz Kurzynoga, Teresa Kaczmarek, 
Mariola Grodzicka, Sabina Maternia

16 Stary Raduszec Grażyna Myśliwiec Robert Narkun, Justyna Kasowska, Izabela Kłonowska, Renata Szachowicz,  
Jolanta Tutajewicz, Wiesław Witkowski

17 Strumienno Ewa Kobita Zofia Dopart, Piotr Magdziak, Anna Nowak, Katarzyna Nowak,  
Tadeusz Sudnik, Sylwia Towpik

18 Szklarka Radnicka Janusz Spyra Andrzej Piątak, Angelika Biereśniewicz, Halina Studzińska, Tadeusz Kiciński

19 Wężyska Kazimierz Kasowski Anna Kasowska, Lilla Busz, Grzegorz Kasowski, Szczepan Sosnowski,  
Jakub Szymanek, Bogumiła Pławiak

Mieszkańcy wybrali sołtysów i Rady Sołeckie

Wolność. Demokracja. 30 lat temu i dzisiaj

W kwietniu odbyły się wybory sołtysów i członków rad sołeckich. W tabeli prezentujemy wyniki rozstrzygnięć  
w poszczególnych sołectwach.

„4 czerwca 1989 roku w Polsce skończył się komunizm” - te słowa Joanny Szczepkowskiej przeszły do historii i będą 
cytowane każdego roku, 4 czerwca. Tego dnia, równo 30 lat temu, odbyły się wybory parlamentarne będące efektem 
Okrągłego Stołu. 
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To już kolejna edycja konkursu organizowanego przez największy 
lubuski dziennik – Gazetę Lubuską. Jego celem jest wyłonienie 
i wypromowanie najprężniejszych gmin województwa lubuskiego 
oraz pokazanie ich wkładu w rozwój regionu. Przypomnijmy, 
że dwa lata temu krośnieński samorząd zwyciężył w kategorii 
miejsca przyjaznego mieszkańcom. W ubiegłym roku kapituła 
konkursowa, przyznając Gminie zwycięstwo uznała, że Krosno 
Odrzańskie bryluje w rozwiązaniach związanych z ochroną 
środowiska. W tym roku, znowu w niekonwencjonalny sposób, 
burmistrz Krosna Odrzańskiego, Marek Cebula, przekonał jury, 
że realizowany od ośmiu lat plan przynosi efekty. W 2011 r. 
dokonano analiz, wyznaczono cele i rozpoczęła się mozolna 
praca związana z budowaniem marki Krosna Odrzańskiego. 
Wizja miasta rozwijającego się, przyjaznego mieszkańcom stała 
się priorytetem podejmowanych działań. Niespotykany w skali 
województwa projekt gospodarczy był kluczowym elementem 
walki o inwestora. Dodajmy, dbałość o każdy szczegół w pro-
cesie pozyskiwania nowych firm, najniższe stawki podatku  
od środków transportowych, stabilne i przejrzyste prawo lokalne 
oraz maksymalny, dopuszczalny prawem poziom ulg – i mamy 
przepis na sukces. Przyjazne otoczenie dla biznesu oraz moż-
liwość zaspokojenia pozazawodowych potrzeb pracowników 
(kręgielnia, squash, nowoczesne placówki oświatowe, żłobek, 
itp.) przyniosły w 2018 r. efekt w postaci otwarcia centrum 
logistycznego firmy Dirks o powierzchni ponad 41 tys. m2, 
oferującego docelowo 700 miejsc pracy. Obserwowany prężny 

rozwój rodzimych firm takich jak Homanit, Meblostyl, Krosno 
Metal, Kromet czy Polset oraz niespotykany od połowy lat 90. 
prawdziwy „boom” na rynku mieszkań jest najlepszym dowo-
dem na to, że Krosno Odrzańskie jest gminą wielu możliwości. 
Potwierdza to Grzegorz Widenka, prezes Polska Press, Oddział 
Zielona Góra, który jest pod wrażeniem inwencji, kreatywności 
prezentacji potencjału przez burmistrza Cebulę. Burmistrz nie 
boi się niekonwencjonalnych zachowań, ubiorów, rekwizy-
tów, przez co przekaz jest zapamiętywany, a do tego Krosno 
Odrzańskie ma się czym chwalić, to jest przepis na sukces – 
dodaje Grzegorz Widenka. 

Trzy lata z rzędu, trzy tytuły „najlep-
szej”. Gmina Krosno Odrzańskie po raz 
kolejny okazała się Przyjazną – tym 
razem inwestorom. 
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-Słyszałem o tym turnieju jeszcze zanim zostałem na niego 
zaproszony. W Polsce mówi się, że jest jednym z najlepszych 
w kraju – tak o KO Streetball wypowiadał się Cezary Trybański 
– pierwszy Polak w NBA, w tym roku gość specjalny imprezy. 

O tym, że to prawda niech świadczy fakt, że 32 drużyny wy-
czerpały limit zapisów w 720 sekund (12 minut). KO Streetball, 
czyli turniej koszykówki ulicznej przyciąga wielkie nazwiska, 
a jego organizacja udowadnia, że przez ponad dziesięć lat 
udało się w niewielkim mieście zachodniej Polski stworzyć 
„markową” imprezę. Radosław Sujak, prezes stowarzyszenia 
Młode Krosno sam nie wierzył własnym oczom. -Ruszyliśmy 
z zapisami o godzinie 20.00, a o 20.12 pula była zapełniona.  
To rekord – mówi z dumą.
Rywalizacja zaczęła się już od godzin porannych. Dynamiczne 
tempo, widowiskowe mecze i atmosfera pikniku na trybunach 
pokazały, że takie imprezy są potrzebne. Zabawa jest przednia 

mówił w trakcie turnieju burmistrz Marek 
Cebula zaznaczając, że organizatorzy po-
kazali możliwości i potencjał kilkunastoty-
sięcznego miasta. Radosław Sujak, dodaje, 
że kluczem do sukcesu jest systematycz-

ność. Pierwsze turnieje, w porównaniu z tegorocznym, były 
skromne, z roku na rok impreza się rozrastała, by osiągnąć 
status jednej z najlepszych w kraju – dodaje. 
W Krośnie Odrzańskim pojawił się także najlepszy dunker świata. 
Rafał „Lipek” Lipiński to zawodnik, którego wsady wywołują 
głośny aplauz. Niestety był kontuzjowany i podobnie jak Cezary 
Trybański, zasiadał w jury. Kolejne nazwiska, które pojawiły się 
w Krośnie Odrzańskim, znane przede wszystkim użytkownikom 
Internetu, to koszykarscy komentatorzy, youtuberzy, w tym 
Keepthebeat czyli Łukasz Szwonder. 
Turniej wsadów to najbardziej emocjonująca część KO Streetball. 
Zwycięzcami zostali Maciej „Paprot” Paprocki - I miejsce, Piotr 
„Grabo” Grabowski - II miejsce, Jakub „Sąsiad” Heyer - III miejsce.
Trzeba zaznaczyć, że KO Streetball to impreza, na którą orga-
nizatorzy zapraszają całe rodziny, a rozgrywkom towarzyszy 
atmosfera pikniku. 

Trybański pod  
wrażeniem KO 
Streetball
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„Tak emocjonującego etapu Grand Prix Kaczmarek Electric 
MTB w tym roku jeszcze chyba nie było. Czwarta odsłona 
cyklu w Krośnie Odrzańskim przyniosła walkę do ostat-
nich metrów, praktycznie na każdym dystansie, a także 
kilka zaskakujących rozstrzygnięć” – ten cytat z oficjalnej 
strony wyścigu nie pozostawia wątpliwości. Organizatorzy 
wyścigu, który odbył się w Krośnie i okolicach mogą być 
z siebie dumni.
Ostatnia niedziela maja ściągnęła do Krosna 
Odrzańskiego kilkuset kolarzy. 706 miłośni-
ków dwóch kółek stanęło do rywalizacji 
pokonując kilka dystansów: młodzik  
10 km, mini 20 km, mega 40 km, oraz 
giga, który miał 65 km. Wszyscy byli pod 
wrażeniem trasy, która była bardzo 
urozmaicona. Chwaliła ją m.in. najszyb-
sza w elicie pań – Marlena Drożdziok  
(KM Sport Pro Team) – Dała mi 
w kość. Sporo krótkich podjazdów, 
trawa, szutry. Jedna z ciekawszych,  
na jakiej się ścigałam – oceniła zwycięż-
czyni. Na najdłuższym dystansie, czyli giga, 
było szybko. Zwycięzca przyjechał na metę 
w czasie niespełna 2,38 godz. Adam Adamkie-
wicz (Strefasportu.pl MW Inwest) był minimalnie 

szybszy od Mariusza Gila (Euro 
Bike Kaczmarek Electric Team). 

– Nie chciałem się oglądać za 
siebie i od początku ruszy-

łem do przodu uciekając 
rywalom – opowiadał 
o swojej taktyce Adam-
kiewicz. – Mariusz go-
nił mnie i bałem się,  
że dojdzie mnie przed 

kreską, ale zawalczy-
łem do końca i udało się 

wygrać. A trasa wcale nie 
była taka płaska. Sporo było  

na niej podjazdów, które trudno 
było pokonać – dodał.

Organizatorzy krośnieńskiego wyścigu podkreślają ogromną 
pomoc wojska. -To żołnierze przez kilka godzin asystowali 
na trasie, pomagając poszkodowanym, wskazując kierunki, 
stojąc na straży bezpieczeństwa i dopingując - mówi Tomasz 
Struk, dyrektor OSiRu. Burmistrz Marek Cebula, który sam 
wziął udział w wyścigu zaznacza, że OSiR oraz miłośnicy dwóch 
kółek z Tomaszem Błyskoniem na czele zrobili tytaniczną pra-

cę przygotowując wyścig, a na żołnierzy i dowódcę  
5. kresowego Batalionu Saperów ppłk. Sławomi-

ra Osmelaka zawsze może liczyć. Dodajmy,  
że w miasteczku zawodów zorganizowana 

została specjalna strefa dziecka pod ha-
słem „Kolarski Dzień Dziecka”. Z roku na 
rok rośnie też zainteresowanie wyści-
giem wśród dzieci. W tym roku uczest-
niczyła w nim rekordowa liczba 260 
młodych miłośników dwóch kółek.
Pisząc o wyścigach kolarskich, nie 
możemy nie wspomnieć o „Nad-

odrzańskich Łąkach Umajonych”. Tak 
nazwany został rajd rowerowy, który 

został rozegrany w ramach cyklu Grand 
Prix Amatorów na szosie „Rowerem przez 

Polskę”. Był to już VI Rajd organizowany 
przez RBK Sports & Management oraz Fundację  

eRBeka z Krakowa. Impreza organizo-
wana przez miłośników dwóch kółek, 
którzy odkrywają przepiękne 
zakątki Polski to wspaniała 
okazja zarówno do podzi-
wiania uroków naszego 
kraju, jak również ak-
tywnego spędzania wol-
nego czasu. Cała trasa 
(pętla z zakończeniem 
w Krośnie Odrzańskim) 
miała 126 km (wersja mini  
82 km) i przebiegała pomię-
dzy Krosnem Odrzańskim, 
Cybinką i Torzymiem. 

 „Chwytaj koło”. Kolarskie 
emocje sięgały zenitu

Mamy ambitne cele, chcemy podnosić swoje umiejętności 
i z kolejnych mistrzostw wracać z jeszcze większą liczbą 
medali – tak swój występ w Mistrzostwach Europy podsu-
mowują zawodnicy Klubu Karate Jaguar. 
Trener Dawid Borodo przyznaje, że zawody tej rangi nigdy nie 
są „spacerkiem”. Europejska elita stawia poprzeczkę wysoko. 
Zawodnicy z województwa lubuskiego, z klubów Jaguar Krosno 
Odrzańskie oraz Karate Kontra Żary reprezentowali Polskę pod-
czas mistrzostw Europy w karate, które odbyły się w Czechach. 
W konkurencjach indywidualnych toczyliśmy zacięte walki, 
jednak nie udało się przebić do finałowej czwórki - dodaje 
Dawid Borodo. Najbliżej był Jakub Baranowski, który w ćwierć-
finale uległ reprezentantowi Rosji. Za to w konkurencji Kumite 
Drużynowe Dziewcząt 10-11 lat brąz zdobyły Natalia Jóźwiak 

i Iga Sakuta. W Kumite Drużynowym chłopców 10-11 lat brąz 
zdobył Jakub Baranowski.
23 medale Klub Karate Jaguar przywiózł z Pucharu Polski Na-
kayama CUP rozgrywanego 16 czerwca w Żarach. W zawodach 
uczestniczyło 175 zawodników z całej Polski. Gratulujemy!

Jaguar zdobywa medale
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Brawa dla siatkarzy i organizatorów. 
Kiedy kolejny taki turniej?

Impreza rangi mistrzowskiej w osiemnastotysięcznej gminie? 
Jeszcze dwa miesiące temu nikt nie śmiał o tym marzyć, 
a jednak! Marzenia się spełniają. Tyle, że czasami trzeba 
im pomóc. Tak też było w przypadku Krosna Odrzańskiego, 
któremu pomogła doskonała postawa siatkarzy.

W krośnieńskiej hali sportowo-widowiskowej odbyły się Mi-
strzostwa Polski młodzików w siatkówce. Zaprezentowało się 
tam osiem najlepszych drużyn. Wśród nich Tęcza-Volley Krosno 
Odrzańskie/Gubin. Był to historyczny awans drużyny lubu-
skich siatkarzy. Nic dziwnego, że podczas trzydniowego tur-
nieju krośnieńscy kibice pokazali  
na co ich stać. Na pewno zasłu-
gują na miano najlepszych wśród 
najlepszych. Doping dla wszyst-
kich drużyn niósł zawodników 
jak na skrzydłach. Najgłośniej 
i najradośniej było oczywiście 
podczas meczów Tęczy-Volley. 
Niestety, dwie pierwsze poraż-
ki uniemożliwiły włączenie się  
do walki o medale, jednak wola 
walki i nieustępliwość dały sukces 
w ostatnim meczu. Nasi siatkarze 
pokonali zespół z Warszawy zaj-
mując ostatecznie siódme miej-
sce. Stawiany w roli faworyta Jastrzębski Węgiel pokazał, że jest 
nie do pokonania, zostając Mistrzem Polski. Drugie miejsce zajął 
Chemik Bydgoszcz, a trzecie Enea Energetyk Poznań. 
Przygotowanie turnieju było na najwyższym krajowym poziomie 
– podkreślali to zarówno trenerzy, jak i zawodnicy przyjezdnych 

drużyn. Dbałość o każdy szczegół i gościna krośnian były wielką, 
miłą niespodzianką. 
-Zabiegi o przyznanie nam organizacji turnieju zaczęły się od 
razu po warszawskim półfinale – zdradza Tomasz Struk, dyrektor 
Ośrodka Sportu i Rekreacji. „Uruchomiliśmy” wszystkich wpły-
wowych przyjaciół, udowadnialiśmy nasze atuty, lobbowaliśmy 
na każdym szczeblu i udało się – dodaje. - Siatkówka w wydaniu 
krośnieńsko-gubińskim z roku na rok stoi na coraz wyższym 
poziomie. Należą się za to ogromne podziękowania zarówno 
kadrze trenerskiej, jak i wszystkim zaangażowanym w budowa-
nie infrastruktury, tworzenie dobrego klimatu do współpracy 

między dwoma ośrodkami spor-
towymi, a także rodzicom i samym 
zawodnikom - dodaje Ryszard Za-
krzewski, wicestarosta krośnieński 
i jednocześnie sekretarz Lubuskie-
go Związku Piłki Siatkowej. 
-Jesteśmy gotowi do organizacji 
turniejów wysokiej rangi siatków-
ki juniorskiej, a nawet senior-
skiej – mówi burmistrz Krosna 
Odrzańskiego Marek Cebula,  
dodając, że to nie tylko wyróż-
nienie i prestiż dla miasta, ale 
również dowód na to, że najlepsi 
sportowcy mogą wywodzić się 

z mniejszych ośrodków. Dziękuję naszym siatkarzom, dziękuję 
trenerom, dziękuję organizatorom i kibicom, jestem z Was dum-
ny – mówił po zakończeniu turnieju ze wzruszeniem w głosie 
burmistrz Krosna Odrzańskiego.

Jak ważne są takie turnieje w rozwijaniu 
kariery sportowej pokazuje powołanie 
zawodnika Siatkarskiego Klubu Sporto-

wego Tęcza Krosno Odrzańskie, Jakuba 
Jezierskiego do Kadry Regionalnej. 

Zawodnik reprezentował województwo 
w Ogólnopolskim Turnieju Nadziei  

Olimpijskich. 

#
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O sukcesach młodego, krośnieńskiego lekkoatlety mo-
glibyśmy pisać długo. Tylko ostatnie półrocze pokazuje,  
że talent Antoniego Plichty rozwija się w dobrym kierunku. 
Duża w tym zasługa jego trenera, Krzysztofa Wesołka.
Wymieniając wygrane, kwalifikacje, rekordy trzeba chyba za-
cząć od faktu, że nasz biegacz uzyskał minimum kwalifikacyjne  
na Mistrzostwa Europy pokonując 100 m w czasie 10,63 sek. 
Potem było jednak jeszcze lepiej ponieważ Antoni Plichta zajął 
II miejsce w Grand Prix Gliwic. Krośnianin na dystansie 100 m 
uzyskał bardzo dobry czas 10,49 sek. Dodajmy, że uległ tylko 
sprinterowi z Wielkiej Brytanii - Harrỳ emu Aikines-Aryeetey, 
którego rekord życiowy wynosi 10,08 sek., a biega w grupie 
seniorskiej. Antoni Plichta, słusznie postrzegany jest jako nowa 
nadzieja polskiej lekkiej atletyki ponieważ już systematycznie 
zachwyca osiągając znakomite wyniki w skali kraju i Europy. 

Przypomnijmy, że podczas Halowych Mistrzostw Polski U20 
w fantastycznym stylu wybiegał medal z najcenniejszego kruszcu. 

Sportowcy – ambasadorowie Krosna Odrzańskiego

Sukces to jego drugie imię. Antoni Plichta kolejny raz zadziwia

Tęcza-Homanit kończy sezon na 4. miejscu
Ten mecz decydował o wszystkim i zmienił układ w tabeli IV ligi 
piłki nożnej. W sobotę, 15 czerwca odbyła się ostatnia kolejka 
rozgrywek. Tęcza-Homanit Krosno Odrzańskie podejmowała  
na własnym stadionie Carinę Gubin.

Gospodarze byli gościnni dla sąsiadów. 
Carina wygrała spychając „tęczowych”  
na czwarte miejsce, a sama zajmując trze-
cie. Były to 52. derby drużyn, a dodajmy, 
że od 2014 roku naprzemiennie wygrywała 
raz jedna, raz druga drużyna. Tradycji stało 
się zadość.
W sumie, w sezonie 2018/2019 Tęcza-
-Homanit w rozgrywkach IV ligi rozegrała  
30 meczów, gromadząc na swym koncie  
56 punktów. Bilans bramkowy jest „in plus” 
ponieważ zawodnicy strzelili 75 bramek, 
tracąc przy tym 52. Układ tabeli do piątego 
miejsca przedstawia grafika obok.
Dodajmy, że ostatnim meczem z Cariną 
karierę piłkarską zakończyli utytułowany 
bramkarz Tęczy Kamil Duchnowski oraz 

kapitan Tomasz Przybylski. Dziękujemy im za lata poświeceń 
i wspaniałych meczów dla Krosna Odrzańskiego. 
Zwycięzcą sezonu 2018/2019 IV ligi okazał się Falubaz Zielona 
Góra, gromadząc na koncie 76 punktów. 

M Pkt Br Z.R.P. 
Razem

Z.R.P. 
Dom

Z.R.P. 
Wyjazd

1 Falubaz 
Zielona Góra

30 76 103-25 24-4-2 13-1-1 11-3-1

2 Dąb 
Przybyszów

30 63 72-40 19-6-5 11-2-2 8-4-3

3 Carina Gubin 30 58 47-25 18-4-8 8-3-4 10-1-4

4 Tęcza-Homanit 
Krosno Odrzańskie 30 56 75-52 17-5-8 11-1-3 6-4-5

5 TS Przylep 30 45 61-62 14-3-13 8-2-5 6-1-8

To były wzruszające podziękowania. Krośnieńscy spor-
towcy - osiągający najlepsze wyniki na arenie krajowej 
zostali uhonorowani. Podczas sesji rady miejskiej bur-
mistrz podkreślał ich zasługi nie tylko osobiste, ale także 
w aspekcie rozsławiania Krosna Odrzańskiego w całej 
Polsce. Podziękowania otrzymali Antoni Plichta, Krzysztof 
Wesołek, dyrektor OSiR Tomasz Struk  oraz zawodnicy, 
trenerzy i zarząd Tęczy Volley Krosno Odrzańskie/Gubin 
w składzie: Maciej Bąk, Patryk Cieciński, Jan Czerwiński, 
Jakub Jezierski, Adrian Kasperski, Mateusz Ostrowski, 
Oliwier Pirko, Wiktor Sienkiewicz, Przemysław Sobo-
lewski, Michał Zmaczyński (zawodnicy), Maciej Uderjan 
i Radosław Rzun (trenerzy), Agnieszka Sobolewska 
i Robert Siegel (prezesi).



Podopieczne Studia Tańca Calipso zajęły 1 miejsce na Otwartym Pucha-
rze Polski w nowoczesnych formach tańca, który odbył się w Karpaczu. 
Gratulujemy.

Tradycyjnie w maju uroczyście obchodzono święto Straży Pożarnej.Nadodrzański Oddział Straży Granicznej obchodził 10-lecie istnienia.

Szachy rozwijają. W Krośnie Odrzańskim to bardzo popularna dyscypli-
na sportu. Na zdjęciu finał rozgrywek turniejowych.

Krośnienie uczcili pamięć 14,5 tys. jeńców wojennych, oficerów i poli-
cjantów z obozów w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie zamordowa-
nych przez NKWD.

Może przy którymś ze stołów grał następca Lucjana Błaszczyka? XXVIII 
Otwarte Mistrzostwa Krosna Odrzańskiego w tenisie stołowym.

Ponad 160 absolwentów przedszkoli zostało symbolicznie pasowanych 
na Małych Obywateli Gminy Krosno Odrzańskie. We wrześniu rozpoczną 
naukę w szkołach podstawowych.

Noc Muzeów w Krośnie Odrzańskim. Duchy i zamknięte komnaty  
na Zamku Piastowskim.


