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Absolutorium dla Burmistrza.
Zmiany nazw ulic faktem.
Co z rewitalizacją Dolnego Miasta?
Dożynki i Święto Karpia imprezami sierpnia.
Tęcza z sukcesami w IV lidze!

Ponadto w numerze:

4 mln 100 tys. zł z Unii Europejskiej
na rewitalizację Parku Tysiąclecia

#KROSNO W BUDOWIE
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Zmiany w Nadodrzańskim Oddziale Straży Granicznej. Pułkownik SG 
Jacek Szcząchor nie jest już komendantem NoOSG. Zastąpił go gen. bryg. 
SG Wojciech Skowronek .

Na cmentarzu komunalnym odbyły się uroczystości upamiętniające  
78. rocznicę agresji ZSRR na Polskę.

W krośnieńskim porcie żołnierze i zaproszeni goście pożegnali dowódcę 
5. Kresowego Batalionu Saperów ppłk. Jarosława Szczypiorskiego. 
Nastąpiło także powitanie nowego dowódcy kpt. Krzysztofa Wojtasa.

Dokładnie 20 lat temu Krosno Odrzańskie było ofiarą „powodzi  
tysiąclecia”.

Rycerze opanowali
Zamek Piastowski
To wydarzenie ma już swoich stałych sympatyków z wielu 
zakątków województwa. Mało tego, coraz więcej gości 
przyjeżdża spoza Lubuskiego. Mowa o Turnieju Rycerskim, 
który odbył się na Zamku Piastowskim.

Jest on jednym z głównych punktów kalendarza imprez kul-
turalnych w Gminie Krosno Odrzańskie. Tegoroczny turniej 
wypełniony był punktami  widowiskowo-jarmarcznymi. Przygo-
towaliśmy bardzo dynamiczny program, nastawiony nie tylko 
na oglądanie, ale także na bezpośredni udział w zabawach 
- mówi Tomasz Miechowicz, dyrektor Centrum Artystyczno Kul-
turalnego „Zamek”. Można było sprawdzić swoje umiejętności 
np. łucznicze, a dzieci brały udział w mini turnieju rycerskim. 
Po ich uśmiechach i przejęciu można wnioskować, że było to 
ogromne przeżycie. Wielu widzów zgromadziła także inscenizacja 
zdobywania zamku (każdego roku jest to jeden z najbardziej 
wyczekiwanych punktów programu), był też występ zespołu 
Góra Trolla. 
Finałowe walki, tańce i pokazy teatralne zdominowały drugi 
dzień. Najlepszym rycerzem Turnieju okazał się wojownik Geper, 
który otrzymał pierścień Księżnej Jadwigi Śląskiej.  



3

MOST - KROŚNIEŃSKI INFORMATOR SAMORZĄDOWY

chciałoby się rzec, że wszystko, co dobre szybko się kończy. 
72 dni wakacji za nami. Reforma edukacji stała się faktem. 
4 września uczniowie rozpoczęli rok szkolny w nowej, zre-
formowanej szkole. Na szczęście w naszej gminie obyło się 
bez zmian. Powstanie – już rok wcześniej - zespołów szkół 
było strzałem w dziesiątkę.  
Wakacje to nie tylko czas odpoczynku, ale i dobrych wia-
domości. Urzędowi Miasta udało się pozyskać ponad 4 
mln zł na rewitalizację Parku Tysiąclecia. Nowe alejki, nowe 
energooszczędne oświetlenie, nowa roślinność. Nasz park 
będzie miejscem przyjaznym nie tylko mieszkańcom, ale 
i zwierzętom, m.in. poprzez montaż budek dla ptaków. 
To nie jedyna inwestycja unijna. W tym numerze piszemy 
także o czekającej magistrat rewolucji informatycznej oraz 
o rewitalizacji dolnej części miasta.  Nie zapominamy też 
o sukcesach Tęczy na boiskach IV ligi, a także o sportowum 
wydarzeniu wakacji, jakim była Krośnieńska Dziesiątka.
Kończąc, chciałabym zaprosić wszystkich Państwa na Festi-
wal Jadwigensis, którym tradycyjnie rozpoczynamy jesień. 
Program imprezy gwarantuje prawdziwą ucztę dla miło-
śników muzyki klasycznej. Do zobaczenia na koncertach!

Szanowni Państwo,
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Urzędnicy będą mieć pełne ręce roboty. Miliony dowodów 
osobistych stracą ważność w 2017 r.

Z szacunków Ministerstwa Cyfryzacji wynika, że ponad 5 milionów 
Polaków będzie musiało wyrobić nowy dowód osobisty jeszcze 
w tym roku, gdyż kończy się dziesięcioletni okres ważności do-
kumentów wykonanych z poliwęglanu. Do końca roku urzędy 
będą mocno obciążone pracą poprzez wydawanie nawet do 
pół miliona dowodów osobistych miesięcznie (w skali kraju).
Powyższa sytuacja, w skali właściwej do wielkości naszej gmi-
ny, wystąpi również w Urzędzie Miasta w Krośnie Odrzańskim. 
Lawina wniosków zaczęła się już w sierpniu br. Już teraz warto 
sprawdzić ważność dowodu. Wniosek można złożyć na 30 dni 
przed upływem ważności dowodu. Osobom, które bezpro-
blemowo radzą sobie ze środkami komunikacji elektronicznej 
i posiadają profil zaufany, sugerujemy skorzystanie z usługi 
elektronicznego wnioskowania o dowód osobisty, wówczas 
nie trzeba będzie stać w kolejce w urzędzie i tracić cennego 
czasu. W systemie ePUAP, funkcja składania wniosku o wydanie 
dowodu jest widoczna jako główna. Nie sposób jej przeoczyć 
i jest ona bezpłatna, a dowód można odebrać w urzędzie po 

maksymalnie 30 dniach. Pozostałych zapraszamy do pokoju nr 
2 w Urzędzie Miasta, czynnego w poniedziałek  od 8.00 do 15.30, 
od wtorku do czwartku między 8.00 a 14.30 oraz w piątek od 
8.00 do 13.30, gdzie wniosek generowany jest przez Urzędnika. 
Należy do niego załączyć jedno zdjęcie. Co ważne – wniosek 
o dowód osobisty składamy osobiście, podobnie jak osobiście 
odbieramy dokument.

SPRAWDŹ DATĘ WAŻNOŚCI SWOJEGO DOWODU OSOBISTEGO

WZÓR
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Zmiany nazw ulic zatwierdzone
31 lipca podczas sesji Rady Miejskiej krośnieńscy Radni zmienili nazwy trzynastu ulic w mieście. Głosowanie przebiegło 
bez zaskoczenia, bowiem nowe nazwy zostały wybrane przez mieszkańców w wyniku przeprowadzonych konsultacji 
społecznych. Zmiany weszły w życie 18 sierpnia.

Przypomnijmy, w ubiegłym roku Sejm RP uchwalił ustawę o zaka-
zie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego 
przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności pu-
blicznej, nakładając na samorząd obowiązek dokonania zamian 
nazw w terminie roku od jej wejścia (tj. do 1 września 2017 r.). 
Gmina Krosno Odrzańskie uzyskała z Instytutu Pamięci Naro-
dowej wytyczne co do nazw ulic podlegających zmianie. Radni 
powołali spośród siebie Doraźną Komisję ds. zmiany nazw ulic, 
która nadzorowała cały proces. Prace Komisji wspomagali lokalni 
historycy Pan Jerzy Szymczak i Pan Tomasz Struk. W dniach 18 
maja – 21 lipca możliwość wypowiedzenia się w kwestii propo-
nowanych przez Komisję nowych nazw mieli mieszkańcy tychże 
ulic. Bartosz Zaborowicz, Przewodniczący Komisji ds. zmiany 
nazw ulic ich przebieg ocenia pozytywnie, ubolewa jednak 
nad niską frekwencją. Niekiedy konsultacje były dwuetapowe. 
W przypadku ulicy Karola Marksa mieszkańcy, w toku konsul-
tacji zgłosili do Urzędu chęć uprządkowania kwestii związanej 
z tym, że część budynków formalnie znajduje się przy ul. Murnej, 
a część przy Marksa. Wnioskowali o uporządkowanie tej kwestii. 
Po weryfikacji, zdecydowano że budynki położone do numeru 
47, przypisane zostaną do ul. Murnej, natomiast pozostałe - do 
Marksa. Tak więc zmiana nazwy tej ulicy, dotyczyła tylko grupy 
osób, które mieszkają w tej właśnie części (od nr 49, a więc 36 
uprawnionych do konsultacji). Po dodatkowych spotkaniach, 
do których doszło przed sesją Rady Miejskiej, większość z tych 
mieszkańców zaakceptowała propozycję, zmiany nazwy tego 
fragmentu ulicy na Menniczą. Tak też się stało. Nieco inaczej było 

z ulicą Armii Czerwonej. Mimo rekomendacji ze strony Komisji, 
by zmienić jej nazwę na Armii Krajowej, szeroki odzew ze strony 
osób zamieszkujących tę ulicę spowodował, że Radni przychylili 
się do ich woli i nazwali ją Wakacyjną.

Wykaz nowych nazw ulic znajduje się w tabeli poniżej:

Stara nazwa Nowa nazwa Stara nazwa Nowa nazwa

Obrońców 
Stalingradu Słubicka

Armii  
Ludowej Spokojna

40-lecia PRL Osiedle 
Północne

Partyzantów Kamienna

Armii  
Czerwonej

Wakacyjna 22 Lipca Murna

ZBOWiD Zamkowa Świerczew-
skiego

Nad- 
odrzańska

Walki 
Młodych

Mnichów 20 Lutego 11 Listopada

Żymierskiego Trakt 
Książęcy

17 Pionierów Pionierów

Marksa Mennicza

Skład Komisji ds. zmiany nazw ulic 
w Krośnie Odrzańskim:

 - Bartosz Zaborowicz
 - Tomasz Rafał Rogowski
 - KrystianForster
 - Mariusz Grycan
 - Artur Kozakiewicz

Wsparcie eksperckie:
 - Jerzy Szymczak
 - Tomasz Struk
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Poza 13 ulicami zmieniono nazwę Placu 11. Pułku na 
Plac Unii Europejskiej. Nadano także nazwę rondu 
położonemu przy skrzyżowaniu drogi krajowej nr 
29 z drogą wojewódzką 276 – Rondo Zesłańców Sy-
biru. Ponadto uporządkowano kwestie nazewnictwa 
skweru przy ul. Kościuszki. Tak zwana „szachownica” 
to oficjalnie Skwer 4. Dywizji Zmechanizowanej. 

Wykaz znajduje się poniżej:

Informacje Nazwa 
Obiektu

Dotychczasowy 
Plac 11. Pułku

Plac Unii 
Europejskiej

Na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 
29 i drogi wojewódzkiej nr 276

Rondo 
Zesłańców 

Sybiru

Na skrzyżowaniu ul. Poznańskiej 
i ul. Kościuszki, potocznie zwany 

„szachownicą”

Skwer 4 
Dywizji 

Zmechanizo-
wanej

Niezwykłe znalezisko odkryto w murach Urzędu Miasta w Krośnie 
Odrzańskim. Są to fragmenty dwóch tomów albumów ukazujących 
początek I Wojny Światowej.

Nikt nie spodziewał się, że wymiana okien wywoła tyle emocji. Podczas prac 
remontowych natrafiono na niezwykłe znalezisko - dokumentację działań 
wojennych oraz reprodukcje obrazów władców ówczesnej Europy.Materiał 
jest świetnie zachowany, ale musimy poczekać aż kruchy papier nasiąknie 
znowu wilgocią z powietrza – opowiada Jerzy Szymczak, Społeczny Opie-
kun Zabytków. Dodaje, że kiedyś warstwę izolującą robiło się wkładając za 
futryny okien gazety. 
Budynek Urzędu pochodzi z XIX wieku, nazywany był willą rumuńską po-
nieważ jej właściciel wzbogacił się na akcjach kolei rumuńskiej. Wówczas 
siedziba starosty i burmistrza mieściła  się w dolnej części miasta. Gdy 
spłonęła, córka właściciela willi sprzedała budynek rządowi i właśnie przy 
Parkowej umiejscowiono urząd, dobudowując dodatkowo dzisiejszą salę 
ślubów.  
Znalezione albumy „Der Krieg” jeszcze nie mogą być wystawiane publicznie, 
przechodzą próby rozprostowania. Jerzy Szymczak przyznaje jednak, że 
już myśli o wystawie, która ukaże szerszemu gremium cenne historycznie 
znalezisko. 

„Willa rumuńska” 
odkrywa swoje tajemnice

Plan miasta z nowymi nazwami ulic oraz infor-
macje o obowiązkach wynikających z wprowa-
dzenia nowego nazewnictwa znajdą Państwo 
na ulotce dołączonej do bieżącego wydania 
MOST-u.
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197 nowych, 
energooszczędnych lamp

Mocne uderzenie. Park Tysiąclecia zieloną 
dumą Krosna Odrzańskiego
Jeden z najładniejszych parków w zachodniej części Polski. 
Tereny zielone, w tym nadodrzańska skarpa, jako wzorcowy 
projekt odnowy biologicznej. Brzmi jak marzenie? Tak. To 
marzenie wkrótce się spełni.

Kto by nie chciał mieszkać w miejscu, z którego może być dumny? 
W mieście, do którego zaprasza się znajomych na spacer i wspólne 
spędzenie czasu? Gdzie jest atmosfera nie tylko do pracy, ale 
i odpoczynku? Odpowiedź brzmi KAŻDY. Krosno Odrzańskie 
będące cały czas w budowie staje się takim miejscem. Kolejnym 
krokiem w upiększaniu miasta jest rewitalizacja Parku Tysiąclecia. 
Wielokrotnie pisaliśmy o projektach realizowanych w Krośnie 
Odrzańskim, którymi magistrat sięgał po wielomilionowe dofi-
nansowania. Niejednokrotnie „urzędowy zespół” udowadniał, 

że mając niewielkie pieniądze na wkład własny, można reali-
zować wielkie inwestycje. Od początku swojej pracy burmistrz 
Marek Cebula postawił na środki zewnętrzne, jako jedno z „kół 
zamachowych” rozwoju krośnieńskiego samorządu. Także tym 
razem marzenie o wizerunkowej odnowie Krosna Odrzańskiego 
stanie się faktem. Mowa o projekcie, którego oficjalna nazwa 
brzmi „Rozwój terenów zielonych w Krośnie Odrzańskim wraz 
z infrastrukturą towarzyszącą”. Celem projektu jest odnowienie 
terenów zieleni pełniących istotne dla mieszkańców Krosna 
Odrzańskiego funkcje zdrowotne i rekreacyjne. Zgodnie z założe-
niami przebudowany park stanowić będzie miejsce wypoczynku 
mieszkańców, a dzięki lokalizacji w centrum miasta spełniać 
będzie także funkcję wizerunkową i estetyczną. Burmistrz Cebula 
nie ukrywa, że hasło „jakość życia” jest w jego pomysłach na 

Nowe alejki parkowe
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Altana i inne elementy 
małej architektury

Gminę jednym z ważniejszych. Nasze działania, moje i zespołu, 
nakierowane są na mieszkańców i ich komfort  - mówi włodarz. 
Dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyj-
nego Lubuskie 2020 opiewa na kwotę 4,1 mln zł – nie ukrywa 
radości Anna Januszkiewicz, Naczelnik Wydziału Promocji 
i Rozwoju Gospodarczego. 

Obecnie w realizacji są projekty  
unijne za łączną kwotę dofinanso-

wania około 15,5 mln zł.

#
Fachowa analiza parku wykazała, że jest sporo do zrobienia.  
Ciągi piesze i układ alejek – do zmiany. Zdegradowana szata 
roślinna, zniszczona powierzchnia trawników, brak odpowied-

niego nawodnienia, brak zieleni „średniej” – wszystko to wymaga 
naprawy. Kolejna rzecz to oświetlenie. Te, obecne, ma już 40 lat. 
Wymiana na energooszczędne i bardziej sprawne to nie tylko 
życzenie, to konieczność. Jest to jedno z działań, które plano-
waliśmy od dawna – mówi burmistrz, Marek Cebula. Odnowa 
terenów zielonych, poprawa wizerunku Krosna Odrzańskiego 
jest jednym z naszych strategicznych celów – dodaje. Parkową 
ciekawostką jest lokalizacja altany o konstrukcji żeliwno-drew-
nianej. Zaproponowano też kilka rodzajów ławek. W altanie i jej 
otoczeniu przewidziano ławki półkoliste. W kilku miejscach, 
m.in. na placu zabaw, zaprojektowano skupiska ławek na planie 
okręgu otaczających pnie drzew. W innej części będą też stoły do 
gry w warcaby i szachy. Na części z drzew zostaną umieszczone 
budki dla ptaków i nietoperzy. Budki dla nietoperzy przewidziano 
na południowym skraju parku, od strony skarpy odrzańskiej, 
natomiast dla ptaków – w pozostałej części. 
W ramach projektu uporządkowana zostanie skarpa nadodrzań-
ska na odcinku od schodów prowadzących do dawnej szkoły 
muzycznej w kierunku przedszkola nr 4. Celem rewitalizacji skarpy 
jest pozbycie się inwazyjnych gatunków roślin oraz stworzenie 
miejsca przyjaznego dla ptaków oraz rzadkich owadów. 

Rewitalizacją objętych  
zostanie prawie 10 ha terenu - Park 
Tysiąclecia oraz wschodnia skarpa 

nadodrzańska. Prace w parku zosta-
ły dofinansowane kwotą ponad 

4 mln zł.

#
Nowe ławki i miejsca 

wypoczynku
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W krośnieńskich szkołach podstawo-
wych w poniedziałek, 4 września naukę 
rozpoczęło tysiąc dwustu pięćdziesięciu 
dziewięciu  uczniów, w klasach dru-
gich i trzecich gimnazjalnych dwustu 
pięćdziesięciu czterech. Do przedszkoli 
uczęszcza pięciuset siedemdziesięciu 
trzech podopiecznych. 

Mimo zapowiedzi o zamieszaniu związa-
nym z reformą, która zaczęła funkcjono-
wać od tego roku szkolnego, w Krośnie 
Odrzańskim udało się rozpocząć rok 
szkolny praktycznie „bezboleśnie”. Kro-
śnieński samorząd „wyprzedził” reformę 
– takie wnioski nasuwają się same, gdy 
spojrzymy na zmiany wprowadzone np. 
w ubiegłym roku. 

W Gminie rozpoczęły działalność dwa zespoły – Zespół Szkół 
w Krośnie Odrzańskim, w którego skład weszły SP3 oraz Gimna-
zjum. Placówki te od lat mieściły się w tym samym budynku oraz 
korzystały ze wspólnych obiektów. Był to m.in. sposób na ratowanie 
miejsc pracy w momencie gdy przyjdzie niż demograficzny. Także 
1 września 2016 roku powstał Zespół Szkolno-Przedszkolny przy 
ul. Bohaterów Wojska Polskiego. W jego skład wchodzi Szkoła 
Podstawowa nr 1 w Krośnie Odrzańskim oraz Przedszkole w Sta-
rym Raduszcu. 

Wielkie słowa uznania za sprawne przeprowa-
dzenie reorganizacji należą się kadrze pedago-
gicznej oraz pracownikom wydziału z Naczelnik 
Barbarą Groncik na czele mówi Marek Cebula, 
burmistrz Krosna Odrzańskiego. Jakie nowo-
ści zafunkcjonowały w szkołach? Nie było już 
naboru do klas pierwszych gimnazjum, za to 

Krośnieńskie szkoły weszły w nowy rok szkolny wyremontowane, 
z nowym doposażeniem, z planami na kolejne zmiany, które mają 
podnosić  jakość nauczania dla uczniów i komfort pracy nauczycieli. 
Chociaż potrzeb jest znacznie więcej, krok po kroku realizujemy 
politykę unowocześniania placówek oświatowych mówi Grzegorz 
Garczyński, zastępca burmistrza Krosna Odrzańskiego. Okres wa-
kacyjny był czasem, kiedy wykonywane były prace remontowe. 
Przy Zespole Szkół (ul. Pułaskiego) przed budynkiem realizowana 
będzie wkrótce budowa bezpiecznego placu dla uczniów. Jest to 
zadanie w ramach Budżetu Obywatelskiego. Planowane są także 
dodatkowe prace remontowe, będą one określane po przeliczeniu 
kosztów. Najważniejsze prace planowane w Szkole Podstawowej 
nr 2 związane są z wymianą instalacji elektrycznej na II piętrze 
szkoły. Zakończono już gładzenie i malowania sufitów na I piętrze 
szkoły. Do niezbędnych prac wpisano także czyszczenie boiska 
do gry w piłkę nożną ze sztucznej trawy i zamontowanie nowego 
natrysk na boisku wielofunkcyjnym w kompleksie Orlik. Podobnie 
z uszczelnieniem dachu i remontem komina oraz poszerzeniem 
bramy wjazdowej na teren szkoły.

Przedszkole nr 1 doczekało się montażu ogrodze-
nia panelowego przy nowym placu zabaw, który 
powstaje w ramach budżetu obywatelskiego. 
Do wykonania jest jeszcze obiekt  przy Szkole 
w Radnicy. Największym placem budowy jest 
jednak przedszkole przy Piastów. Informowali-
śmy już, że trwają tam prace adaptacyjne, które 
jednak zakłóciły m.in. problemy firmy remonto-
wej. Związane są one z brakiem pracowników. 
Dlatego też zapadła decyzja o utworzeniu od 
września dodatkowych miejsc przedszkolnych 
w SP3, które funkcjonować będą do czasu od-
dania do użytku budynku przy ul. Piastów 2. 
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Oświata 
przygotowana 

na reformę

pojawiły się siódme w podstawówkach. Ozna-
cza to, że w 2019 roku gimnazja znikną. Dzięki 
poczynionym w Gminie zmianom zachowano 
miejsca pracy. Zależy nam na tym, by nauczy-
ciele nie odchodzili ze swojego zawodu oraz by 
zdawali egzaminy na kolejne stopnie awansu 
zawodowego – dodaje Marek Cebula. 

Uczniowie mają możliwość realizacji swoich pasji i na-
uki na najwyższym poziomie dzięki inwestycjom, których 
w ostatnich latach poczyniono sporo. Pamiętać należy 
także o wyjściu naprzeciw rozwojowi umysłowemu i sfi-
nansowaniu nauki gry w szachy. Także w tym przypadku 
Krosno Odrzańskie wyróżnia się na tle innych miast. Projekt 
„Edukacja przez szachy w szkole” jest prowadzony wśród 
klas I-III od 2015 r. Najmłodsi uczniowie mają jedną godzinę 
nauki gry w szachy w tygodniu. Nauka poprzez zabawę 
to najlepsza metoda. Szachy są grą rozwijająca logiczne 
myślenie, pamięć i kreatywność. Uczą także podej-
mowania decyzji.

Odziały są ulokowane na parterze południowego 
skrzydła szkoły, zostały oddzielone od pozostałej 
części budynku. Jeden odział przedszkolny już 
funkcjonuje w tej szkole od września 2016 r. 

Samorząd nie zapomina także o wyposażaniu placówek oświa-
towych w sprzęt umożliwiający nauczanie na jak najwyższym 
poziomie. Nie można mówić o nowoczesności bez dostępu 
do Internetu. Światłowodowe, szybkie połączenia w każdej 
szkole, zrealizowany projekt pod hasłem „Laptop dla każdego 
ucznia” – tym należy się chwalić. W ostatnich latach zaku-
piono pół tysiąca laptopów oraz komputerów stacjonarnych 
do wszystkich placówek gminnych. Dzięki temu uczeń ma 
możliwość nauki przy swoim laptopie, a to kolejny wyróżnik 
na tle innych miast. Nie bez znaczenia pozostają wydatki na 
tablice interaktywne i dzienniki elektroniczne. Te w Gminie są 
dzisiaj standardem, a warto wiedzieć, że takich dzienników 
nie ma nadal wiele szkół w województwie.

Zuzanna Adułło ponownie została dyrektorką Przedszkola 
nr 1 im. Przyjaciół Stumilowego Lasu w Krośnie Odrzańskim. 
W konkursie na szefową Przedszkola nr 3 im. Jana Brzechwy 
w Krośnie Odrzańskim wygrała dotychczasowa dyrektorka, 
Danuta Gąsior. Anna Chinalska odeszła na emeryturę z Ze-
społu Edukacyjnego w Osiecznicy. W związku z tym ogłoszono 
konkurs na stanowisko dyrektora ww. Zespołu. Wygrała Mał-
gorzata Brodzińska. Panie zostały powołane na kolejne 5 lat.

Nowoczesna oświata w Gminie Krosno Odrzańskie:
 » „laptop dla każdego ucznia”
 » tablice interaktywne
 » szafki dla uczniów
 » elektroniczne dzienniki
 » multimedialne sale do nauki jęzków obcych
 » sieć światłowodów w każdej szkole
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Jeszcze w 2010 roku zadłużenie Gminy 
wynosiło blisko 30 mln zł. Dzięki odpowied-
niej polityce finansowej w kolejnych latach 

udało się je sukcesywnie obniżać. Co 
więcej, za sprawą środków zewnętrznych 

mogły być realizowane kolejne inwestycje

#

2010 2016

22%

60%Ocenili 
burmistrza

To niewątpliwie jeden z najlepiej działających samorządów 
w województwie lubuskim. Współpraca na linii „organ wyko-
nawczy” a „organ uchwałodawczy” może być wzorem dla wielu 
włodarzy i radnych. W Krośnie Odrzańskim, jak i we wszystkich 
gminach kraju, w połowie roku dokonywana jest ocena pracy 
burmistrza oraz wykonania budżetu za poprzedni rok. 
Marek Cebula może być dumny ze swojego zespołu i pracy, 
którą wkłada w rozwój Gminy. Radni nie szczędzili słów pochwał 
wskazując na doskonałą realizację budżetu, który przyjmowali 
ponad rok temu. Kazimierz Rauba, Przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej, zwracał szczególną uwagę na udział finansowy 
krośnieńskiego samorządu w wielu zadaniach realizowanych 
przez podmioty zewnętrzne.
Dzięki takim decyzjom inwestycje są albo szybsze, albo,  
co jeszcze ważniejsze,  w ogóle dochodzą do skutku.  Mądre 

gospodarowanie pieniędzmi  umożliwia realizację działań 
oczekiwanych przez mieszkańców. Mimo konieczności ciągłego 
spłacania zaciągniętych lata temu kredytów – inwestycje nie 
„stanęły w miejscu”. I o nich mówiła m.in. Ewa Klepczyńska, 
sołtys Gostchorza. 
„W naszej gminie wykształciła się kultura dbania o finanse, 
burmistrz jest prawdziwym gospodarzem, który troszczy się 
o pieniądze gminne, jak o swoje” mówił podczas sesji absoluto-
ryjnej  radny Robert Narkun, Przewodniczący Komisji Budżetu 
i Rozwoju Gospodarczego. Wtórował mu Mariusz Grycan, który 
gratulując Markowi Cebuli zaznaczał, że widać rozwój Gminy, 
dzięki czemu warto w niej mieszkać i inwestować.
Absolutorium zostało udzielone jednogłośnie. Marek Cebula 
pytany o receptę na samorządowy sukces powiedział, że klu-
czem do jego osiągnięcia jest pamięć o ludziach. Nie można 
być tylko księgowym, który patrzy na tabele i liczby, trzeba być 
człowiekiem, który rozumie potrzeby mieszkańców i realizuje 
je w miarę możliwości finansowych. 
Efektem tak prowadzonej polityki jest systematyczny spadek 
zadłużenia Gminy Krosno Odrzańskie. W porównaniu z 2015 
rokiem jest ono mniejsze o ponad 2,5 mln zł i wynosi blisko 14 
mln zł. W stosunku do wypracowanych dochodów ogółem spadło 
z poziomu 58,38% w 2010 r. do 22,5% w roku 2016. Dodajmy, 
że dochody w 2016 roku zostały wykonane na poziomie 105% 
w stosunku do założonego planu, wydatki zaś zrealizowano 
na poziomie 97%, tj. 61 mln zł. Regionalna Izba Obrachunko-
wa w Zielonej Górze pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie 
z wykonania budżetu, nie zgłaszając żadnych uwag. 

Sesja absolutoryjna jest jedną 
najważniejszych – ocenia bo-
wiem pracę burmistrza w po-
przednim roku. Krośnieńscy 
radni przyjrzeli się pracy bur-
mistrza Krosna Odrzańskiego 
i … nie mieli wątpliwości. Ma-
rek Cebula jednogłośnie otrzy-
mał absolutorium. Podobnie 
jak i w 2015 oraz 2016 roku.
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„Gdzie się podziałytamte prywatki?”
W Łochowicach
Uroczysta Msza Św., barwny korowód, 
zabawa do białego rana – tradycji sta-
ło się zadość, a tegoroczne dożynki  
w Łochowicach należy uznać za nie-
zwykle udane.

Dożynki to największe i najważniejsze 
w roku święto, będące zwieńczeniem 
całorocznej, ciężkiej pracy rolników. 
Tradycyjny bochen chleba z tegorocz-
nego ziarna to najwspanialszy symbol 
chłopskiej pracowitości, gospodarności 
oraz troski o lepsze jutro. Przepiękna 
polska tradycja nakazuje dzielić się chle-
bem. Ten gest jest wyrazem braterstwa, 
przyjaźni i chęci przyjścia z pomocą 
drugiemu człowiekowi. Pokazuje na 
czym polega ludzka solidarność. Tak też 
było podczas dożynek w Łochowicach. 
Piękna pogoda, moc atrakcji, doskonała 
organizacja imprezy dały efekt w postaci 
wysokiej frekwencji. 
Niewątpliwym magnesem przyciągają-
cym gości był Wojciech Gąssowski. Na 
łochowickiej scenie zabrzmiały nieza-
pomniane „Gdzie się podziały tamte 
prywatki” czy też tytułowa piosenka 
z „M jak miłość”. Burmistrz Marek Cebula 
podczas swojego wystąpienia podkre-
ślał rolę polskiej wsi w podtrzymywaniu tradycji i ważnej kwestii 
przekazywania jej młodszemu pokoleniu.  Nawiązał także do idei 
wspólnej Europy pozostającej jednak w zgodzie z narodowymi 
tradycjami poszczególnych państw. 
Program imprezy został wysoko oceniony przez wszystkich gości, 
którzy mieli wiele okazji do spróbowania smakołyków w postaci 
wędzonych ryb czy ciast przygotowanych specjalnie na dożynki. 
Sołtys Mirosław Szwed, jak na gospodarza przystało doglądał 
wszystkiego i pilnował, by wszystko przebiegało sprawnie. Do 
Łochowic przyjechał też Wiceminister Ministerstwa Gospodarki 
Morskiej i Żeglugi, Jerzy Materna, którego serdecznie witali 
organizatorzy dożynek. 

Najpiękniejszy wieniec tradycyjny 
został przygotowany przez miesz-

kańców Strumienna. Najwyżej 
oceniony wieniec nowoczesny 
pochodził z Łochowic, a kosz  

dożynkowy z Bielowa

#

Także najmłodsze pokolenie także 
nie mogło narzekać na nudę. Były 
dmuchane zamki, przejażdżki kucykiem, 
bryczką, mini zoo i oczywiście stragany z za-
bawkami, które niezmiennie kusiły dzieci. W tym 
roku najpiękniejszy wieniec tradycyjny wykonali mieszkańcy 
Strumienna, pierwsze miejsce za wieniec nowoczesny trafiło 
do Łochowice, a „złoty” kosz dożynkowy przyjechał z Bielowa. 
Niezwykle zacięty był Turniej Sołecki, którego zwycięzcami 
okazali się zawodnicy z Wężysk. Za nimi uplasowała się drużyna 
z Czarnowa, natomiast na najniższym stopniu podium stanęła 
ekipa z Sarbii. 
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Informatyczna 
rewolucja z myślą 
o mieszkańcach
Nowoczesność i urząd – te dwa słowa rzadko są zestawiane 
obok siebie. Krośnieński magistrat chce udowodnić, że ta 
instytucja nie musi być skostniałym organizmem, którego 
nowinki techniczne omijają szerokim łukiem. Już wkrótce 
w życie wejdzie olbrzymi projekt informatyczny, który 
umożliwi mieszkańcom, przedsiębiorcom czy też organi-
zacjom lub stowarzyszeniom realizację wielu niezbędnych 
procedur urzędowych przez Internet. 

W gminie Krosno Odrzańskie trwa 
informatyczna rewolucja, będą-
ca kontynuacją projektów z lat 
poprzednich, takich jak m.in. 
„laptop dla każdego ucznia”

#

To prawdziwa informatyczna rewolucja, my już nie tylko jesteśmy 
w trzeciej dekadzie XXI wieku, stajemy się jedną z najbardziej 
zinformatyzowanych gmin województwa lubuskiego - mówi 
z dumą Marek Cebula, burmistrz Krosna Odrzańskiego. Wszyst-
ko z myślą o mieszkańcach, którzy będą mieli teraz ułatwiony 
dostęp do usług informatycznych, bez których nie można już 
sobie wyobrazić normalnego funkcjonowania. Krośnianie pytani 
o to, z jakich funkcji on-line najczęściej korzystają bez wahania 
wymieniają m.in. dokonywanie opłat, robienie zakupów czy też 
korzystanie z formularzy elektronicznych, w tym podatkowych. 
To wszystko będzie możliwe dzięki projektowi e-Usług, który 
realizuje Gmina Krosno Odrzańskie. Poza tym wdrożone zostaną 
usługi umożliwiające  złożenia deklaracji na wywóz odpadów 

lub rejestrację do szkół i przedszkoli. Co ważne – nie trzeba bę-
dzie chodzić do urzędu, by sprawdzić na jakim etapie jest dana 
sprawa. Po zalogowaniu udostępniane będą decyzje w formie 
elektronicznej, a na życzenie realizowane będzie powiadamia-
nie SMS o załatwionej sprawie, zaległości lub innych sprawach 
urzędowych. Biorąc pod uwagę dużą popularność budżetu oby-
watelskiego – ucieszy fakt możliwości głosowania na wybrane 
zadanie przez Internet. W ramach pakietu e-usług będzie też 
działać moduł „usterka”, który da możliwość zgłoszenia awarii, 
uszkodzenia infrastruktury na terenie Gminy Krosno Odrzańskie, 
itp. Będących jeszcze w stanie panieńskim lub kawalerskim na 
pewno zainteresuje zakładka „termin ślubu”. Bez wychodzenia 
z domu, za sprawą kilku „kliknięć” będzie możliwa rezerwacja 
tej  ważnej, jak by nie było, daty. 
W ramach projektu nastąpi również połączenie światłowodem 
wszystkich jednostek organizacyjnych gminy oraz montaż 
superserwera ze wspólną szyną danych umożliwiającą wymia-
nę informacji. Te wszystkie udogodnienia wejdą w życie już 
w 2018 roku.

2,3 mln złotych to wartość  
dofinansowania projektu e-usług, 
który ułatwi życie mieszkańcom 
gminy umożliwiając załatwienie 

większości spraw w Urzędzie przez 
Internet

#

„KARTA OBYWATELA” pozwoli na:

 - sprawdzenie stanu opłat lokalnych,
 - dokonanie opłat lokalnych poprzez system bankowości elektronicznej,
 - złożenie wniosku do Urzędu za pomocą udostępnionych formularzy 
 - sprawdzanie stanu załatwienia sprawy,
 - złożenie deklaracji podatkowych,
 - złożenie deklaracji na wywóz odpadów,
 - udostępnianie decyzji w formie elektronicznej,
 - powiadamianie SMS o załatwionej sprawie, zaległości lub innych sprawach urzędowych,
 - rejestrację do szkół i przedszkoli,
 - głosowanie w budżecie obywatelskim,
 - zgłoszenia awarii, uszkodzenia infrastruktury poprzez moduł „usterka”,
 - rezerwację terminu ślubu,
 - oszczędność czasu interesantów.
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Krosno Odrzańskie, mające przed wojną swoje centrum w dolnej 
części miasta, było swoistą perełką regionu. Piękne kamienice, 
fontanna, kościoły i bliskość rzeki powodowały, że kwitło tutaj 
życie towarzyskie i gospodarcze. Niestety działania wojenne na 
kilka dziesięcioleci zniszczyły ten wizerunek. Olbrzymie koszty 
odtworzenia chociaż fragmentów Dolnego Miasta niweczyły 
jakiekolwiek plany. Teraz pieniądze się znalazły. Dobrze napisany 
projekt i skarbonka ze środkami zewnętrznymi się otworzyła. 
Niestety do 3-krotnie ogłaszanego przetargu na wykonawstwo 
nikt się nie zgłosił. Spadające bezrobocie, brak rąk do pracy 
staje się problemem wielu samorządów. Szczególnie tych leżą-
cych blisko granicy. W opisywanym powyżej przypadku trwają 
rozmowy z potencjalnym wykonawcą i wkrótce prace ruszą. 
Najpierw nad dokumentacją techniczną, później na budowie. 

Przetargi, do których nie staje 
żadna firma są coraz częstszym 
problemem wielu samorządów

#

Poszukiwania firmy wykonawczej trwają, a prace mają polegać 
na adaptacji budynku przy ul. Pocztowej 9 i 11 na mieszkania 
socjalne i lokal dla organizacji działającej na rzecz przedsiębior-
ców. Poza tym projekt dotyczy przebudowy ciągów komunika-
cyjnych wraz z małą infrastrukturą, oświetlenia i monitoringu 
w otoczeniu ulic Pocztowej, Mnichów (dawna Walki Młodych) 
i Wąskiej, a także zagospodarowania podwórek kamienic oraz 
uporządkowania gospodarki wodno – ściekowej.
Mieszkańcy już dopytują o kolejne tereny, m.in. ulice Grobla, 
Bobrową czy plac Prusa. Czekamy na informacje o  możliwym 
zabezpieczeniu przeciwpowodziowym miasta – mówi Grze-
gorz Garczyński, zastępca burmistrza Krosna Odrzańskiego. 
Pieniądze czekają na konsumpcję, ale chcemy by wszystko 
odbywało się „z głową” – zaznacza wyjaśniając, że nie ma 
sensu zaczynać inwestycji, która może zostać zakłócona przez 
późniejsze prace związane z obwałowaniem. Kolejny etap, na 
który także pozyskano fundusze (prawie 4 miliony złotych) 
obejmuje wspomniane ulice oraz Żeromskiego, Wodną i Rybaki 
ze wszystkimi „odnogami”.
Kontynuujemy długi i żmudny etap odnawiania dolnej części 
Krosna Odrzańskiego, rozpoczęty w 2011 roku poprzez opraco-
wanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
Pewnie potrzeba na to kilkunastu lat, jednak marzenia się speł-
niają a konsekwentne dążenie do celu przynosi efekty – mówi 
z nieukrywaną radością burmistrz Marek Cebula. 

Dolne Miasto w budowie
Zapowiadana rewitalizacja dolnej części Krosna Odrzańskiego staje się faktem. Małymi krokami, zniszczone działaniami 
wojennymi miasto będzie odzyskiwać swój dawny blask. 

W budynku przy ul. Pocztowej 
stworzonych zostanie 8 mieszkań 
socjalnych oraz lokal usługowy. 
Powierzchnia łączna to ponad  

500 metrów kwadratowych. 

Przebudowane zostaną 
także ciągi pieszo-jezdne  

o długości prawie 200 metrów. 

Nastąpi zmiana estetyki 
otoczenia oraz nadanie 
terenom funkcji rekre-

acyjnej i społecznej. 
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Osiecznica  
„karpiem 

stoi”
Wakacje w gminie K rosno 
Odrzańskie upłynęły m.in. pod 
znakiem szlagierowych wydarzeń, 
mających już stałe miejsce w kalen-
darzu. Jednym z nich było Świę-
to Karpia, na które do Osiecznicy 
już po raz dziesiąty zjechali liczni 
mieszkańcy, ale i turyści z całego 
województwa. 

„Święto Karpia” cieszy się wielką po-
pularnością wśród Lubuszan, przy-
czyniając się w ten sposób nie tylko 
do popularyzacji hodowli ryb, ale 
także upowszechniania potencjału, 
jaki tkwi w naszym regionie. Skupia 
także mieszkańców Osiecznicy, wokół 
wspólnej idei, angażując do jego orga-
nizacji wiele różnorodnych środowisk. 
W Osiecznicy można było spróbować 
karpia z rusztu, karpia wędzonego, 
zupy oraz wielu innych potraw ryb-
nych. Goście spragnieni smaku tej 
ryby przyrządzanej na różne sposoby 

ustawiali się w długich kolejkach. Specjalnie 
na tę okazję przywieziono prawie tonę ży-
wej ryby oraz półtorej tony przetworzonej. 
Podczas festynu oczywiście nie zabrakło też 

atrakcji dla dzieci, były przejażdżki monster 
truckiem oraz boogie carem, natomiast 
dorośli bawili się doskonale podczas wy-
stępów artystycznych. 

OSP Czarnowo z „kamienną rocznicą”
70 lat. W opisie godów pożycia małżeńskiego jest to „ka-
mienny jubileusz”. Tyle lat funkcjonuje już Ochotnicza Straż 
Pożarna w Czarnowie. 

Jednostka powstała w 1947 roku, a zakładali ją ci, którzy przybyli 
na Ziemie Zachodnie po zakończeniu Drugiej Wojny Światowej. 
Pierwszym prezesem był Michał Olejarz. Dzisiaj tę zaszczytną funk-
cję pełni Jacek Walaszko. Z okazji jubileuszu mogliśmy zobaczyć 
strażaków w akcji, na szczęście nie pożarniczej, a turniejowej. 
Obchody rozpoczęły się wyjątkową mszą św. polową. Po niej 
w programie były uroczystości jubileuszowe, natomiast w samo 
południe rozpoczęły się widowiskowe zawody. Festyn i zabawa 
przy muzyce to kolejny punkt programu. Marek Cebula, burmistrz 
Krosna Odrzańskiego, składając życzenia strażakom z Czarno-
wa podkreślał, że druhowie ochotnicy są zawsze pierwsi tam, 
gdzie zagrożone jest ludzkie zdrowie i życie, a także mienie czy 
środowisko. Nawet w najtrudniejszych warunkach niosą pomoc 
potrzebującym, bez względu na własne bezpieczeństwo, nie 
szczędząc sił i środków. Ochotnicza Straż Pożarna na wsiach i w 

małych miasteczkach to często największy społeczny kapitał. 
Druhowie ochotnicy zajmują się również sportem, edukacją 
i wychowaniem oraz kulturą i choć dla większości strażaków 
jest to działalność dodatkowa, to z pewnością ma ona duże 
znaczenie dla rozwoju lokalnej społeczności. 
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Już kolejny raz doceniono pracę mieszkańców i dbałość o este-
tykę wsi. Sołtys, Leszek Fijałkowski przyznaje, że ich aspiracje 
są większe ponieważ w 2010 roku było miejsce „na pudle” i na-
groda pieniężna. Złoty medal jest w naszym zasięgu, będziemy 
do tego zmierzać – zapowiada. Krośnieńskie wsie stają się coraz 
piękniejsze i to wielka zasługa mieszkańców – nie ma co do tego 
wątpliwości burmistrz Marek Cebula, dla którego dbałość o pod-
krośnieńskie miejscowości jest  jednym z priorytetów kadencji. 
Nie na wszystko starczy pieniędzy, chciałbym wiele więcej. Dzięki 
wspólnej, ciężkiej pracy i porozumieniu robimy milowe kroki do 
przodu – mówi włodarz. Przypomnijmy, że kilka lat temu Marek 
Cebula i jego ówczesny klub radnych byli pomysłodawcami 

funduszu sołeckiego 
w Gminie - mimo, że 
nie był on obowiąz-
kowy. W Polsce, z tej 
formy dofinansowa-
nia wsi korzystała 
wówczas zaledwie 
co druga gmina. 
Fundusz sołecki są 
to środki wyodrębnione z budżetu gminy, zagwarantowane na 
realizację przedsięwzięć służących poprawie życia mieszkańców 
wsi. O jego podziale decydują mieszkańcy. 

Osiecznica. 
Piękna wieś lubuska

Osiecznica, miejscowość w gminie Krosno 
Odrzańskie, znalazła się w finałowej dziesiątce 
konkursu „Najpiękniejsza wieś lubuska”. Cyklicz-
ny konkurs ma na celu podniesienie atrakcyjności 
lubuskich wsi i poprawę jakości życia jej mieszkań-
ców. W ten sposób następuje aktywizacja wspólnot 
wiejskich i wzmacnianie tożsamości lokalnej. 

Najlepsi z najlepszych nagrodzeni
78 uczniów, którzy na świadectwie mają średnią co najmniej 5.4, 
są finalistami bądź laureatami olimpiad lub mają rewelacyjne 
osiągnięcia sportowe otrzymało stypendia burmistrza. 

Mimo, że był środek wakacji, nauka i stopnie odgrywały główną 
rolę. Przełożyły się bowiem na nagrody będące ukoronowaniem 
ciężkiej pracy uczniów. Świat jest ciekawy i skrywa wiele tajemnic, 
których odkrywanie jest przyjemnością mówi stypendystka Iwona 
Wlazło. Kluczem do sukcesu jest regularność dodaje Błażej Basaj. 
Emocji i łez wzruszenia nie kryli także rodzice, dla których była 
to wyjątkowa chwila. Stypendium ma być motywacją do nauki 
w kolejnych latach nauki. Jesteśmy dumni, że mamy taką młodzież 
i z ogromną radością nagradzamy najlepszych – mówi Grzegorz 
Garczyński, zastępca burmistrza Krosna Odrzańskiego.  Stypendia 
zostały ustanowione lata temu i przyznawane są dwa razy w roku. 
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Nowa przystań w Gostchorzu

Cumowanie flisu przy brzegu w Gostchorzu to już tradycja. Od 
kilku lat flisacy są witani „czym chata bogata” i zawsze, dziękując 
za gościnę, podkreślają wyjątkowy charak-
ter pobytu na długiej drodze z południa na 
północ. Nie inaczej było w tym roku. Już od 
godzin południowych w podkrośnieńskiej wsi 
trwał festyn, któremu przyświecała szczytna idea 
pomocy dziewczynce chorej na wodonercze. Ha-
nia Ziółek musi przejść trzy specjalistyczne operacje 
mówiła Natalia Wróblewska, jedna z organizatorek 
pomocy. Jedna kosztuje trzydzieści tysięcy złotych. 
Flisacy zacumowali przy nowej przystani popołudniu. 
Komodor Flisu, Włodzimierz Grycner, pytany o cel spływu 
powiedział krótko: „Walczymy o Odrę, o jej rozwój tury-
styczny, transportowy i tranzytowy”. Hasło „3xT” przewijało się 
także w wypowiedziach Elżbiety Marszałek, Wiceprezes Zarządu 
Głównego Ligi Morskiej i Rzecznej, która od wielu 
lat promuje rzekę w całym kraju. O niezwykłej 
atmosferze w Gostchorzu wspominał Krzysztof 
Mężyński z Urzędu Marszałkowskiego dziękując 
burmistrzowi Markowi Cebuli za działania na 
rzecz Odry i jej rozwoju. 
Nowa infrastruktura rzeczna oddana do użytku 
w Gostchorzu weszła w skład piętnastu przy-
stani i marin funkcjonujących w województwie 
lubuskim. 

Odra ma ogromny potencjał turystyczny. Pokazuje to nie tylko zainteresowanie sztandarowym produktem jakim jest 
projekt „Odra dla turystów”, ale także coraz liczniejsza grupa amatorów-motorowodniaków wykorzystujących rzekę do 
realizacji pasji. Od lat propagatorem turystyki rzecznej jest Flis Odrzański.

Turystyka nie 
może istnieć bez odpo-

wiedniej infrastruktury. W przypadku 
Odry są to m.in. przystanie, których budo-

wa jest co prawda bardzo droga, ale niezbędna 
dla ruchu wodnego. Do tego pomysłowe przygotowa-

nie atrakcji „lądowych” i region może liczyć na turystów. 
W gminie Krosno Odrzańskie krok po kroku staramy się 

„zakładać przynęty”, które umożliwią miłe spędzenie czasu 
gościom z Polski i zagranicy mówi burmistrz Marek Cebula. 

Rozwój infrastruktury sportowej, kulturalnej, upiększanie gminy, 
inwestycje w Dolne Miasto są działaniami zaplanowanymi na lata 

i realizowanymi konsekwentnie dzięki m.in. funduszom unijnym. To 
z tych pieniędzy sfinansowano m.in. przystań w Gostchorzu, 

której otwarcie zbiegło się z powitaniem 
Flisu Odrzańskiego.
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Jeszcze miesiąc temu mało kto postawiłby pieniądze na to, 
że beniaminek IV ligi będzie w czubie tabeli, zostawiając 
w tyle utytułowane drużyny. A jednak!

Po szóstej kolejce IV ligi Tęcza Krosno Odrzańskie była liderem, 
niestety wynik meczu w Nowej Soli (remis 1:1) spowodował spa-
dek z pierwszego miejsca. Nie jest to jednak powód do wstydu 
ponieważ przed sezonem mówiło się o bezpiecznej pozycji 
w środku tabeli. Na razie Tęcza bez najmniejszego strachu przed 
rywalami pokazuje gdzie ich miejsce. Wyniki 4:0, 4:1, 3:1 czy na 
wyjeździe wygrana z Syreną Zbąszynek (3:2)oddają wolę walki 
piłkarzy. Piłkarze zapomnieli już o przegranej, 0:1, która miała 
miejsce w Gorzowie. W szatni jest bardzo dobra atmosfera, 
gra sprawia nam przyjemność, realizujemy wytyczne trenera 
i wygrywamy mówi Patryk Druchliński, zawodnik Tęczy. Bram-
karz, Kamil Duchnowski dodaje, że na efekty składa się wiele 
cegiełek - ciężka praca, zdolna młodzież i praca zarządu klubu. 
Po siódmej kolejce (wówczas drukowaliśmy to wydanie MOSTu) 
MKS zajmował drugie miejsce w tabeli mając 16 punktów. 

Równolegle krośnieńscy piłkarze walczą w Pucharze Polski. 
Na szczeblu lubuskim nie mieli do tej pory sobie równych, 
w ostatnim spotkaniu pokonali na wyjeździe Carinę Gubin 3:1. 
Kolejna runda Pucharu Polski odbędzie się 7 marca 2018 roku. 
Tęcza Krosno Odrzańskie wygrała także turniej organizowany 
w partnerskim mieście Schwarzheide z okazji otwarcia nowego 
stadionu. 

Tęcza postrachem IV ligi

Strumień ciął „jak żyleta”. Burmistrz wraca do zdrowia
Zapaliło nam się podwójne czerwone światło, procedury udziału 
strażaków w gminnych festynach zostaną zaostrzone – zapowiada 
Mirosław Andrzejewski, Prezes Miejsko-Gminnego Zarządu OSP. 
Jest to konsekwencja wypadku, do którego doszło w czerwcu, 
w Radnicy, gdzie podczas festynu ciężko raniony został burmistrz 
Marek Cebula. Był tak poturbowany przez strumień wody pusz-
czony pod ogromnym ciśnieniem przez strażaków z miejscowej 
jednostki OSP, że istniało zagrożenie utraty wzroku. Burmistrz 
trafił do szpitala, gdzie pod okiem specjalistów walczył o po-

wrót do pełnej sprawności. Leczenie było kontynuowane także 
po opuszczeniu placówki. Po blisko 5 tygodniach zwolnienia 
lekarskiego, z końcem lipca burmistrz wrócił do pracy.

Bardzo serdecznie dziękuję za wszelkie przejawy życzliwości 
i wsparcia, jakich doświadczyłem po wypadku - mówi Ma-
rek Cebula. Czuję się już dużo lepiej i chociaż lewe oko nie 
wróciło jeszcze do pełnej sprawności, z nadzieją czekam na 
zakończenie rehabilitacji wierząc, że będzie dobrze - dodaje. 

Zepsuł Ci się rower lub gwóźdź przebił oponę w trakcie wycieczki? A może 
po prostu konieczne jest wyregulowanie siodełka lub przykręcenie kilku 
nakrętek? W Krośnie Odrzańskim nie trzeba szukać warsztatu lub kupo-
wać kluczy. 

Krośnieńską inicjatywą zainteresowały się już inne samorządy. Jeden ze słubickich 
radnych podawał nawet Krosno Odrzańskie za wzór i w swoim mieście widziałby 
podobną stację. Czym jest ta „blaszana skrzynka”, że wywołuje tyle emocji? To 
samoobsługowa stacja napraw rowerów, a stanęła na rogu ul. Poznańskiej i 1 
Maja. Zresztą hulajnogę, wózek albo inny pojazd napędzany siłą mięśni także 
da się zreperować. Burmistrz Marek Cebula, będący prywatnie zapalonym 
kolarzem, przyznaje, że w razie awarii roweru nie zawsze mamy przy sobie 
podstawowe narzędzia do niewielkiej, ale koniecznej korekty. Co zrobić, gdy do 
domu daleko, a serwis rowerowy zamknięty? Z pomocą przychodzą przyrządy 
zamknięte w tej stacji. Samoobsługowe stacje napraw rowerów oferują zestaw 
narzędzi i pompkę rowerową na wszystkie rodzaje zaworów. Korzystanie ze 
stacji jest bezpłatne. To nie koniec. Jeśli na trasie nie potrafisz dokonać szybkiej 
i niezbędnej naprawy, możesz skorzystać z instrukcji obsługi dostępnej po 
zeskanowaniu smartfonem QR CODE na urządzeniu. Praktyczność idzie więc 
w parze z nowoczesnością – dodaje Marek Cebula. Stacja wyposażona jest we 
wkrętaki, klucze, zestaw imbusów, łyżki do opon, a także pompkę. 

Masz rower? Będziesz zachwycony
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Bieg „Od Ratusza do Ratusza” w tym roku obchodził swój srebrny jubileusz.  
XXV edycja zgromadziła 69 sztafet, z czego 21 polskich i 48 niemieckich. 
Przewaga liczebna była po stronie przyjaciół  zza Odry, jednak to polska, a co 
więcej krośnieńska sztafeta zameldowała się pierwsza na mecie. Tomato 
Krosno Odrzańskie od początku było wśród ekip, które brane są pod uwagę 
do zwycięstwa w  biegu odbywającym się tradycyjnie na trasie z Cottbus do 
Zielonej Góry. Faworyci nie zawiedli i wyprzedzili drugą ekipę aż o 5 minut. Była 
to mocna drużyna z Berlina, która próbowała nawiązać kontakt z krośnianami, 
jednak ostatecznie nasi zawodnicy nie dali im na to szans. Bieg organizowany 
jest od 1992 roku. Ma wzmacniać przyjaźń polsko-niemiecką. W każdej sztafecie 
startuje pięciu zawodników, w tym jedna kobieta i jeden biegacz powyżej 50 
roku życia. Trasa podzielona została na 15 etapów o długości od 2,8 km do 14,1 
km. Każdy uczestnik musi pokonać minimum dwa z nich. 

Tomato znowu wygrywa

Krośnieńska Dziesiątka na medal
Kto próbował przebiec 10 km wie jak wymagający jest to dystans. Moda na bieganie trwa i amatorów zmierzenia się przede 
wszystkim ze sobą nie brakuje. Nie zabrakło ich też podczas Krośnieńskiej Dziesiątki.

Krosno Odrzańskie cztery lata temu postawiło na dużą imprezę 
biegową. Rokrocznie gromadzi ona coraz więcej fanów. Dwustu 
sześćdziesięciu siedmiu mężczyzn oraz sto siedem kobiet to 
liczby godne podziwu.  Najlepszy z mężczyzn, Adam Marysiak, 
przebiegł dziesięć kilometrów w czasie 33 minuty 23 sekundy, co 
dało średnią prędkość prawie 18 kilometrów na godzinę. Biegło 
mi się dobrze, trasa była bardzo dobrze przygotowana, chociaż 
trudna od piątego kilometra – mówił po przekroczeniu mety. 
Najlepszym z krośnian był Jacek Stadnik, który zajął trzecie miej-
sce. Chłopaki nadali szybkie tempo - mówił po biegu żałując, że 
nie udało się stanąć na najwyższym stopniu podium. Najszybsza 

kobieta, Sandra Nowak, startująca w Krośnie Odrzańskim po 
raz trzeci, pokonała 10 km w niespełna 41 minut. 
Duża frekwencja jest m.in. wynikiem tego, że Krośnieńska 
Dziesiątka zalicza się do Lubuskiej Ligi Biegowej – mówi Tomasz 
Struk, dyrektor OSiR. W biegu uczestniczyli także amerykańscy 
żołnierze z jednostki w Żaganiu. Kapitan Brett Tinder chwaląc 
organizację imprezy podkreślał, że mimo treningów w wojsku, 
zależy im na kontakcie z lokalną społecznością. Stąd obecność 
na starcie. 
Tegoroczne zawody połączono z akcją charytatywną „Biegnę 
dla Piotrusia”.
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Prawie 15.000 plażowiczów, czyli o 20 procent więcej niż rok 
wcześniej. Takim wynikiem „odwiedzin” w sezonie letnim 
może pochwalić się plaża w Łochowicach. Prowadzona od 
kilku lat polityka uatrakcyjniania kąpieliska przynosi efekty

Tegoroczny sezon na kąpielisku miejskim w Łochowicach należy 
zaliczyć do udanych. Wyraźnie wzrosła liczba osób korzystają-
cych z plaży. Z pewnością wpływ na to miała zarówno wysoka 
estetyka i czystość (wody i całego kąpieliska) oraz konkuren-
cyjne ceny biletów wstępu i wypożyczeń sprzętu pływającego 
(ceny w okolicznych ośrodkach są niemal dwukrotnie wyższe). 
Ponadto, zwłaszcza młodych letników, przyciągały dwie nowe 
atrakcje: wieża do skoków o wysokości 7,5 m Blob Jump Nordis 
i dwie kule wodne.
Lista prac, które rozpoczynają się już w marcu jest długa – wy-
mienia dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji Tomasz Struk. W tym 
roku wykonano: sprzątanie kąpieliska, uzupełnienie piasku na 
plaży, wymiany desek w pomoście i ławkach, zebrano kwitnącą 
roślinność wodną przy linii brzegowej, gruntownie oczyszczono 
dno basenów kąpieliska przy pomocy czterech płetwonurków, 
dostawienie większej ilości koszy na śmieci, poprawiono wygląd 
przebieralni, odmalowanie ławek, remont pomieszczenia so-
cjalnego przy wypożyczalni sprzętu pływającego, usytuowanie 
na pomoście strefy chilloutu.

Wzrasta liczba osób korzystających z plaży. Dzięki temu zwięk-
szają się również dochody. W tym sezonie odwiedziło nas  
ok. 14 800 turystów i letników. W główniej mierze byli to miesz-
kańcy powiatu krośnieńskiego (75%). Pozostali to mieszkańcy 
Zielonej Góry i okolic (15%) oraz plażowicze z innych rejonów 
kraju. Za rok postaramy się pobić ten rekord i zadbać o nowe 
atrakcje - dodaje Tomasz Struk. 

Rekord nad jeziorem w Łochowicach

Wakacje w obiektywie
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XI FESTIWAL  
JADWIGENSIS

Organizatorzy:

29 września - 
1 października  

Burmistrz Krosna Odrzańskiego

29 września 2017 r.
19.00  CAK „Zamek”, ul. Szkolna 1, Krosno Odrzańskie 

 MUZYCZNA LEKCJA HISTORII pt. „Bóg, Honor, Ojczyzna”  
 Aleksander Ładysz – bas, Jarosław Domagała – fortepian

19.00 Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Krośnie Odrzańskim,  
 ul. Piastów 10 i    
 Z PIEŚNIĄ KU NIEPODLEGŁOŚCI - Z Ziemi Włoskiej do Polski  
 Eugenia Boix (Hiszpania) – sopran 
 Anna Ferrer (Hiszpania) – fortepian

19.00  Kościół pw. św. Jadwigi Śląskiej, Krosno Odrzańskie  
 KONCERT GALOWY NA 750-LECIE KANONIZACJI  
 JADWIGI ŚLĄSKIEJ   
 Joanna Trafas - sopran, Mariusz Monczak - skrzypce,  
 Nadia Monczak - skrzypce i altówka, Orkiestra Kameralna  
 Filharmonii Sudeckiej pod dyrekcją Bartosza Żurakowskiego

30 września 2017 r.

1 października 2017 r.

2017 r.


