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W numerze m.in.:
• wyniki wyborów, komentarze, 

oceny;

• koalicja w Powiecie zawiązana;

• Radosław Sujak Przewodniczącym 
Rady Miejskiej w Krośnie  
Odrzańskim.

Marek Cebula Burmistrzem Krosna Odrzańskiego 
na kolejną kadencję. To pierwsza w historii Gminy 

reelekcja w I turze wyborów samorządowych.
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Kamila pochodzi z Kołobrzegu a Adrian z Krosna Odrzańskiego. Razem wystąpili 
w Mam Talent. Od 2013 tańczą w Szkole Tańca CALIPSO w Krośnie Odrzańskim.

Patrząc na zawodników uczestniczących w Turnieju Mikołajkowym 
można stwierdzić, że Krosno Odrzańskie „szachami stoi”.

Pani Krystyna Bartoszewska z Ośrodka Pomocy Społecznej w Krośnie 
Odrzańskim uzyskała tytuł - Najlepszy Pracownik Socjalny 2014 r. 

Ulica Prądzyńskiego w Krośnie Odrzańskim wzbudza zachwyt wielu 
mieszkańców. Szczególnie ze względu na oświetlenie.

Krośnieńskie Koło Diabetyków działa w Gminie od 25 lat. Przez cały ten czas 
pomaga osobom chorym radzić sobie z problemami dnia codziennego.

Jak przystało na Mikołaja – miał strój, brodę i prezenty. Stowarzyszenie 
Sołtysów zorganizowało spotkanie opłatkowe.

Kto by pomyślał, że tak szybko może minąć pół wieku. Pary małżeńskie, które 
przeżyły ze sobą 50 lat uczestniczyły w specjalnej uroczystości na ich cześć.

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Fryderyka Chopina w Krośnie 
Odrzańskim ma już 40 lat.
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 Szanowni Czytelnicy, 

w tym numerze MOST-u pokusiliśmy się o podsumowanie 
wyborów, przedstawiamy także nowych radnych, przed 
którymi sporo zadań. Mam nadzieję, że zdają sobie sprawę, 
iż zasłużą na przychylność mieszkańców-wyborców pracą 
w pocie czoła przez cztery lata, nie tylko na sesji. 

Wiele się wydarzyło w ciągu ostatnich trzech miesięcy. Przede 
wszystkim byliśmy świadkami sporej liczby wydarzeń, które 
zasługiwałyby na miano „hitów” nawet w większych aglo-
meracjach. Koncert Ani Dąbrowskiej, festiwal Jadwigensis, 
przepięknie zorganizowany Turniej Rycerski oraz przyjazd 
Yareda Shegumo-wicemistrza Europy w maratonie to nie-
wątpliwie „perełki” w krośnieńskim kalendarzu imprez. 
Działo się również w gospodarce. Rekordy w produkcji płyt, 
bite w Homanicie to niewątpliwie powód do dumy. Najno-
wocześniejszy zakład w Europie to także wizytówka Gminy. 

Rozpoczyna się nowa kadencja samorządowa. Co to ozna-
cza w przypadku Krosna Odrzańskiego? Na szczęście nic 
złego. Będzie kontynuacją rozpoczętych działań. Będzie 
także realizacją nowych. Czy spodobają się mieszkańcom? 
Zobaczymy za 4 lata.

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia cała Redak-
cja życzy Państwu spokoju, uśmiechu, wzajemnej życzliwości 
i poczucia spełnienia. Mamy nadzieję, że wszystkim nam uda 
się zasiąść przy wigilijnym stole pełnym miłości, szacunku 
i jednocześnie radości z faktu narodzin Jezusa Chrystusa. 
Pamiętajmy dla Kogo spotykamy się w te szczególne dni. Już 
wkrótce zmienimy także kalendarze. 2015 rok będzie czasem 
sukcesów osiąganych przez każdego z nas. Pod warunkiem, 
że tak sobie postanowimy, a postanowienia wprowadzimy 
w życie. To wcale nie jest takie trudne.
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Szanowni Mieszkańcy Gminy Krosno Odrzańskie, 

Święta Bożego Narodzenia tuż, tuż. Jest to czas szczególny, 
pełen doniosłych chwil, życzliwości i uśmiechu. Mimo tego,  
że świat nie chce zwolnić tempa nawet na chwilę, życzę  
Państwu spokojnych, radosnych, spędzonych w gronie 
rodziny i przyjaciół Świąt. Siadając do wigilijnego stołu, 
dzieląc się opłatkiem zwróćmy uwagę na to, jak wiele 
nam daje życie. Jak wiele pozytywnych sytuacji spotyka 
nas każdego dnia. Czerpmy z tego energię do działania. 

Dobiega też końca 2014 rok. Niezwykle ważny,  
bo wyborczy. Dziękując za zaufanie, jakim mnie 
Państwo obdarzyliście, składam noworoczną obiet-
nicę: z jeszcze większym zapałem będę starał się 
rozwijać Gminę Krosno Odrzańskie. Mam nadzie-
ję, że zbliżający się, 2015 rok, będzie przynaj-
mniej tak udany jak obecny. Życzę Państwu 
spełnienia marzeń i zapraszam do współpracy.

Burmistrz Krosna Odrzańskiego
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Wszystko rozegrało się w pierwszej turze
Marek Cebula wygrał w pierwszej turze wybory samorządowe, 
deklasując przy tym rywali. Ponad 63% poparcia przy pięciu 
kandydatach na burmistrza Krosna Odrzańskiego to wynik, 
którego gratulowali samorządowcy z całego województwa 
lubuskiego. KWW Marek Cebula wprowadził też do Rady 
Miejskiej trzynastu radnych.
W niedzielę 16 listopada w całej Polsce odbyły się wybory  
samorządowe. Wyborcy głosowali na kandydatów ubiegających 
się o stanowisko burmistrzów, prezydentów miast oraz wójtów, 
a także wybierali przyszłych członków rad gmin, powiatów 
i sejmików wojewódzkich. W Krośnie Odrzańskim ubiegający 
się o reelekcję Marek Cebula już w pierwszej turze został wy-
brany burmistrzem na kolejną kadencję, uzyskując 63,2% gło-
sów. Dodatkowo dzięki głosom mieszkańców radnymi zostało  
aż 13 kandydatów startujących z Komitetu Wyborczego Wybor-
ców Marka Cebuli. Jak podkreśla burmistrz, tak dobry wynik jest 
świadectwem zaufania wyborców, którzy docenili cztery lata 
ciężkiej pracy na rzecz miasta i gminy. – To przede wszystkim 
ogromny mandat zaufania ze strony mieszkańców, a zarazem 

impuls do jeszcze cięższej pracy – podkreśla burmistrz. Cieszę, 
się, że w ciągu ostatnich czterech lat zarówno mi, jak i mojemu 
zespołowi, udało się przekonać mieszkańców miasta i gmi-
ny do kierunku rozwoju, który zaproponowaliśmy. Ten wynik 
udowadnia, że gmina jest w dobrych rękach, a mieszkańcy 
akceptują nasze działania – dodaje. Burmistrz Marek Cebula 
przypomina także zadania, które będzie realizował przez kolej-
ne 4 lata. Nie zamierzam zwalniać tempa w kolejnej kadencji.  
Będziemy chcieli skupić się na tych aspektach, których nie udało 
się wykonać wcześniej. Będziemy także kontynuować model 
współpracy z mieszkańcami, który sprawdził się w ostatnich 
latach – podkreśla. 
W wyborach na burmistrza Krosna Odrzańskiego Marek Cebula 
uzyskał procentowy wynik - 63,2% (4350 głosów). Na drugim 
miejscu znalazł się Mirosław Glaz z wynikiem 18,4% (1270 gło-
sów). Kolejne miejsca zajęli Jacek Kurzępa (10,6%; 729 głosów), 
Robert Pawłowski (4,8%; 329 głosów) oraz Robert Maciąg (3%; 
204 głosy).

Rozkład głosów oddanych w wyborach burmistrza Krosna Odrzańskiego, które odbyły się 16 listopada br.

Komunikat
Informujemy, że w dniach  

19, 24 i 31 grudnia br. Urząd Miasta  
w Krośnie Odrzańskim będzie czynny 

w godzinach od 7.30 do 13.00.

Za utrudnienia przepraszamy.
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Burmistrz już zaprzysiężony, radni złożyli ślubowanie. Rozpoczęła się kolejna kadencja samorządowa. Niezwykle istotna 
ponieważ są to ostatnie lata, kiedy do Polski tak szerokim strumieniem będą płynąć środki unijne. Będzie to bardzo ważny 
czas dla Krosna Odrzańskiego, które po wyjściu na finansową prostą chce skorzystać z tych pieniędzy. Komfort pracy po-
winien mieć zarówno burmistrz, mający większość w Radzie Miejskiej, jak i sami radni, którzy mają wizję rozwoju gminy 
nakreśloną przez Marka Cebulę.

Panie Burmistrzu – czuje Pan ulgę?
Przede wszystkim cieszę się, że swoją dotychczasową pracą 
zasłużyłem na zaufanie tylu tysięcy mieszkańców Gminy Krosno 
Odrzańskie. Nie mam możliwości uściśnięcia dłoni każdemu 
z nich, chociaż bardzo bym chciał. Za pośrednictwem gazety 
chcę jednak złożyć serdeczne podziękowania za głosy, które 
pozwoliły mi na wygraną w pierwszej turze. Będę ciężko praco-
wać, by zyskać zaufanie pozostałych mieszkańców.

To teraz kolejne cztery lata pracy…
Wybór na burmistrza to przede wszystkim zobowiązanie wobec 
mieszkańców. Wszystkich. Rozpoczęte prace trzeba kontynuować 
i kończyć to wszystko, co powoduje rozwój infrastrukturalny 
gminy. Staram się nadzorować prace przy kończącej się budowie 
targowiska, listopad był miesiącem złożenia do Regionalnej Izby 
Obrachunkowej projektu budżetu, a grudzień czasem, kiedy  
po uzyskaniu pozytywnej opinii RIO możemy go uchwalić. Przed 
nami wiele spraw bieżących, a przecież właśnie rozpoczęła się 
realizacja mojego programu na kolejne cztery lata.

Na tzw. „topie” jest teraz budżet obywatelski. Ponownie 
cieszy się ogromną popularnością?
Bardzo mnie to cieszy. Wprowadzając rok temu taką formę kon-
sultacji społecznych weszliśmy do nielicznej grupy samorządów, 
które zdecydowały się na wprowadzenie budżetu partycypacyj-
nego. Był to sukces, który kontynuujemy z myślą o mieszkań-
cach. Zwiększyliśmy kwotowo pulę pieniędzy przeznaczoną  
na inwestycje wskazane, a następnie wybrane, przez głosujących. 

Ta kadencja będzie niezwykle ważna z punktu widzenia 
pozyskiwania środków zewnętrznych?
Zgadza się. Dlatego właśnie przez cztery poprzednie lata jednym 
z priorytetów było wyprowadzenie gminy na finansową prostą. 
Wszystko robiliśmy zgodnie z założonym planem. Dzisiaj – gdy 
jesteśmy w zdecydowanie lepszej sytuacji, możemy z optymi-

zmem patrzeć na kolejne lata. Mamy doświadczenie w pisaniu 
projektów, które uzyskują dofinansowanie. Teraz mamy także 
potencjał pieniężny, więc z jeszcze lepszym rezultatem jesteśmy 
w stanie realizować inwestycje. 

Spodziewał się Pan takiego sukcesu w przypadku wyborów 
do Rady Miejskiej?
Mieliśmy doskonałych kandydatów do Rady, doświadczonych, 
aktywnie działających na rzecz swojej lokalnej społeczności. 
Mieszkańcy gminy docenili ludzi, którzy wystartowali z mojego 
Komitetu Wyborczego. Przed nami dużo wytężonej pracy i dla-
tego zgrany zespół jest nam potrzebny. Współpraca z radnymi 
to niezwykle ważna kwestia, która jest niezbędna do realizacji 
działań prospołecznych i progospodarczych. 

Jest jeszcze dwóch radnych spoza Pana Komitetu Wybor-
czego…
Z nimi także chciałbym rozmawiać, tak byśmy wspólnie wypra-
cowywali rozwiązania najlepsze dla mieszkańców. Nie mam 
„monopolu na wiedzę” i dlatego chętnie słucham ludzi, którzy 
przede wszystkim są otwarci na dialog. Wierzę, że radni opozycji 
będą konstruktywni w swych działaniach. Na destrukcji mi nie 
zależy. 

Przewodniczącym Rady Miejskiej został Radosław Sujak. 
To dobry wybór?
Radosław Sujak będzie dobrym przewodniczącym, to doświad-
czony samorządowiec, radny trzeciej kadencji. „Zjadł zęby”  
na pracy w Radzie Miejskiej, doskonale zna realia samorządowe. 
Imponuje mi także tym, że ma swoje zdanie i nie boi się „płynąć 
pod prąd”. Wiem, że przyjdzie nam wielokrotnie dyskutować, 
a nawet spierać się w kwestiach dotyczących gminy. Jestem też 
pewny, że zawsze dojdziemy do porozumienia. 

Dziękuję za rozmowę.

Przed nami mnóstwo pracy...

W Gminie Krosno Odrzańskie, w tej kadencji, mają zachodzić kolejne, dynamiczne zmiany, przyczyniające się do jej dalszego, 
stabilnego rozwoju.
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Pierwsza sesja nowej Rady Miejskiej
W poniedziałek 1 grudnia w Sali 1000-lecia Urzędu Miasta 
w Krośnie Odrzańskim odbyła się I Sesja Rady Miejskiej, 
inaugurująca kadencję 2014-2018. Jej głównym punktem 
było zaprzysiężenie nowo wybranych radnych, ślubowanie 
burmistrza Krosna Odrzańskiego, oraz wybory prezydium 
rady i członków komisji.

Sesję rozpoczął odczyt z protokołów sporządzonych przez Miejską 
Komisję Wyborczą. Na jego podstawie przedstawiono skład Rady 
Miejskiej w kadencji 2014-2018, a także wręczono akty miano-
wania. Oficjalnie zatwierdzono również wybór Marka Cebuli na 
burmistrza Krosna Odrzańskiego. Następnie, po zatwierdzeniu 
kworum i otwarciu obrad, odbyło się uroczyste ślubowanie 
radnych. Kolejnym punktem sesji był wybór nowego Przewod-
niczącego Rady Miejskiej. Po podliczeniu głosów przez komisję 
skrutacyjną funkcję tę objął Radosław Sujak. – To dla mnie nie-
zwykle ważny moment. Zapewniam, że jako Przewodniczący będę 
stał na straży statutu gminy Krosno Odrzańskie, a także sprawnie 
prowadził Radę Miejską. Nie możemy zapominać, że jesteśmy 
przedstawicielami krośnieńskiego społeczeństwa – podkreślał 
w swoim wystąpieniu nowo wybrany przewodniczący. Bardzo 
dziękuję za otrzymany mandat zaufania – dodał. Następnie odbyło 
się głosowanie nad kandydaturami na Wiceprzewodniczących 
Rady. Funkcje te objęli Krystian Forster i Tomasz Rafał Rogow-

ski. Kolejnym punktem obrad były wybory przewodniczących 
i członków poszczególnych komisji.
W skład Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego weszli prze-
wodniczący Robert Narkun oraz członkowie: Marek Górski, 
Radosław Sujak, Kazimierz Rauba, Mariusz Grycan.
Komisja Porządku Publicznego i Infrastruktury Komunalnej 
ukonstytuowała się w składzie Bartosz Zaborowicz – przewod-
niczący oraz członkowie: Ewa Klepczyńska, Krystian Forster, 
Tomasz Rogowski.
W skład Komisji Edukacji, Sportu i Spraw Społecznych weszli 
przewodnicząca Kazimiera Potocka oraz członkowie: Dorota 
Kwapisiewicz, Katarzyna Kolczyńska, Leszek Fijałkowski.
Komisja Rewizyjna będzie obradować w składzie przewodniczący 
Kazimierz Rauba oraz członkowie: Leszek Fijałkowski, Katarzyna 
Kolczyńska, Kazimiera Potocka.
I Sesję Rady Miejskiej w nowej kadencji zakończyło uroczyste 
ślubowanie burmistrza Krosna Odrzańskiego Marka Cebuli. – 
Gratuluję wszystkim Radnym i dziękuję zarazem za ciężką pracę 
wszystkim członkom Komisji Wyborczych. Teraz przyszedł czas na 
działania na rzecz miasta i gminy Krosno Odrzańskie. Wierze, że 
wspólnie zrealizujemy wszystkie wyznaczone cele – powiedział 
po ślubowaniu burmistrz Marek Cebula. 

Sesja inauguracyjna była szczególnie wzruszająca dla radnych, którzy pierwszy raz w życiu złożyli ślubowanie.

Koalicja w Powiecie
Zgoda buduje – takie hasło przyświecało podpisaniu umowy 
koalicyjnej w Starostwie Powiatowym, do którego doszło 
w środę, 26 listopada. 

Stronami umowy są komitety, które w wyborach do Rady Powiatu 
uzyskały największą liczbę mandatów, a mianowicie Komitet 
Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego oraz Komitet Wy-
borczy Wyborców Bartczak-Cebula Razem dla Powiatu. Celem 
umowy jest zagwarantowanie współpracy zarówno na rzecz 
poszczególnych gmin, jak i całego powiatu. – Najbliższy okres 
programowania, to przede wszystkim szansa na pozyskanie 
ogromnych środków finansowych. W związku z tym jednym z na-
szych głównych celów są kolejne inwestycje w drogi, oświatę czy 
turystykę. Wszystko z myślą o mieszkańcach naszego powiatu – 
wskazywał podczas podpisania umowy koalicyjnej Mirosław Glaz, 
obecnie Starosta Krośnieński. Lata 2014-2020 będą bardzo ważne 
przede wszystkim ze względu na nową perspektywę finansową 
Unii Europejskiej potwierdza burmistrz Krosna Odrzańskiego, 
Marek Cebula. Uważam, że w związku z tym należy podejmować 
współpracę, która pozwoli realizować projekty zarówno dla 

dobra całego powiatu, jak i poszczególnych gmin – zaznacza. 
Koalicja w powiecie krośnieńskim na rzecz wspólnego działania 
dla mieszkańców daje także szansę na ogromne wsparcie na 
wyższych szczeblach administracyjnych. Przypomina o tym 
Bartłomiej Bartczak, burmistrz Gubina. – Jestem przekonany, 
że nasza współpraca w powiecie znajdzie odzwierciedlenie 
w relacjach z innymi urzędami oraz poszczególnymi resortami. 
Stawiamy na rozwój – podkreśla. Podpisanie porozumienia 
umożliwiło uzyskanie większości koalicyjnej w Radzie Powiatu 
Krośnieńskiego. 

Umowa koalicyjna ma zagwarantować stabilne rządzenie powiatem przez 4 lata.
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Możemy mieć różne zdania…
Radosław Sujak Przewodniczącym Rady Miejskiej w Krośnie 
Odrzańskim. To już trzecia kadencja radnego, który w trakcie 
ostatnich czterech lat był szefem jednej z najważniejszych 
komisji w Radzie-Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego. 
Nowy Przewodniczący zapo-
wiada konstruktywną współ-
pracę z burmistrzem Cebulą, 
zaznaczając przy tym, że nie 
będzie się bał artykułować 
odmiennego zdania.

Panie Przewodniczący, od-
począł Pan po ciężkiej kam-
panii wyborczej?
Niestety nie było czasu. Pra-
cuję również w krośnieńskiej 
kulturze i ostatni kwartał roku 
to dla nas trudny okres. Trzeba 
przygotować imprezy, zacząć 
podsumowywać rok i przygoto-
wać plan pracy na nowy. Dodat-
kowo w grudniu Rada Miejska rozpatruje uchwałę budżetową, 
do której trzeba się dobrze przygotować. Trudność w tym roku 
będzie polegać na tym, że ponad połowa składu rady to osoby, 
które jeszcze nie były radnymi. Muszą się podszkolić i „wejść” 
w normalny tryb pracy. Także jak Pan widzi, nie ma czasu na od-
poczynek. Może w przerwie świątecznej będzie chwila na relaks. 

Spodziewał się Pan takiego sukcesu burmistrza oraz kandy-
datów na radnych?
Cztery lata temu uważałem, że wprowadzenie 12 radnych z jed-
nego komitetu i wspaniała wygrana burmistrza Cebuli już się 
nam nie wydarzy. No i faktycznie się nie wydarzyła, bo uda-
ło się wprowadzić o jednego radnego więcej i uzyskać wynik 
63,2% dający zwycięstwo w pierwszej turze. Widziałem przez 
całą kadencję kto najrzetelniej pracuje na komisjach, sesjach  
i w okręgach i miałem nadzieję, że mieszkańcy również to widzą. 
Tym bardziej cieszę się że ponownie nam zaufali. 

Ta kadencja będzie trudniejsza, czy łatwiejsza niż po-
przednia? 
Każda kadencja jest inna. Mając tak dużą odpowiedzialność za 
los gminy, radni muszą czasem podejmować trudne decyzję. 
Wierzę jednak, że robią to zawsze w interesie mieszkańców. 
Trudno wyrokować jaka to będzie kadencja. Na pewno 
pracowita. Przed nami wiele wyzwań, ale jestem prze-
konany, że nie zawiedziemy mieszkańców. 

Rada Miejska w większości składa się z kan-
dydatów burmistrza - jak będzie wyglądać 
współpraca? Na zasadzie uległości czy kon-
struktywnego dialogu?
To zawsze jest konstruktywny dialog. Burmistrz 
Marek Cebula potrafi dyskutować i argumen-
tować swoje decyzje. Przyjmuje krytykę i rozu-
mie, że czasami trzeba zmienić punkt widzenia.  
My również zdajemy sobie sprawę z kompetencji 
burmistrza i Rady Miejskiej. Pamiętamy jednak,  
że rada winna wspierać burmistrza w prowadzeniu 
wspólnej polityki gospodarczej czy budżetowej. 
Nie raz będziemy mieli różne zdanie, ale na końcu 

powinniśmy dojść do wspólnych wniosków. Tak było zawsze 
i mam nadzieję że tak pozostanie. 

Jakim Przewodniczącym Rady Miejskiej Pan będzie?
Przewodniczący musi starać się 
nawiązywać nić porozumienia 
ze wszystkimi grupami społecz-
nymi. Osoba ta musi być spra-
wiedliwa w osądach i sprawnie 
prowadzić sesje rady, a także 
stać na straży Statutu Gminy 
Krosno Odrzańskie. 

Jakie są priorytety tej kaden-
cji?
Priorytety kadencji zostały 
określone w programie wy-
borczym „Gmina w dobrych 
rękach”, pod którym się pod-
pisuję. Z całą pewnością dalsze 
obniżanie zadłużenia Gminy 

Krosno Odrzańskie i inwestycje w oświatę. Spodziewam się 
również dobrych wyników po projekcie z zakresu promocji 
gospodarczej i rozwoju krośnieńskiej strefy inwestycyjnej. Mu-
simy pamiętać o remontach, a także 
dalszej zmianie wizerunku Krosna 
Odrzańskiego. Mam nadzieję, że 
uda nam się pozyskać środki ze-
wnętrzne na remont promena-
dy widokowej i inwestycje na 
terenach wiejskich.

Dziękuję za rozmowę.

Dwie silne osobowości na najważniejszych fotelach w Gminie.  
Obie deklarują współpracę.

Radosław Sujak to radny trzeciej kadencji. 
Dzisiaj ma 28 lat, w kadencji 2006-2010 był 
najaktywniejszym radnym, zgłaszającym 
najwięcej zapytań i interpelacji. Pracował  

w wielu komisjach, ostatnio w Komisji 
Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, która 

pod jego przewodnictwem odbyła najwięcej 
posiedzeń. Radosław Sujak miał też swój 

duży udział w tworzeniu Młodzieżowej Rady 
Miejskiej. To z jego inicjatywy powstał  

m.in. skatepark.
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Krośnieńska firma w światowej czołówce
W Krośnie Odrzańskim powstaje jeden z najnowocześniejszych 
zakładów na świecie. A wszystko za sprawą firmy Homanit. 
Już teraz, gdy widać fundamenty tej wielkiej konstrukcji, 
inwestycja budzi podziw. Nowa linia produkcyjna już wkrótce 
pozwoli firmie produkować płyty pilśniowe z prędkością 
dwóch i pół metra na sekundę. 

Będziemy instalowali tutaj w najnowocześniejszą technologię 
jaka w tej chwili występuje na świecie, w związku z tym moim 
życzeniem i potrzebą jest zatrudnienie nowych, wysoko wy-
kwalifikowanych i zaangażowanych pracowników – mówi Fritz 
Homann właściciel firmy Homanit. Spółka liczy na ludzi, którzy 
chcą wzrastać razem z zakładem, chcą się angażować i rozwijać. 
Dla takich właśnie osób Homanit widzi szansę długotrwałej 
i owocnej współpracy. Obecnie pracownicy mogą liczyć między 
innymi na wprowadzone w ciągu ostatniego czasu darmowe 
obiady, premie i dowozy do pracy. 

W przeciągu dwóch lat w Homanit zainwestowano prawie  
65 milionów Euro, a to jeszcze nie jest koniec. Sytuacja firmy jest 

bardzo dobra – z ufnością patrzymy w przyszłość – mówi Fritz 
Homann. W połowie 2015 roku, kiedy zostanie uruchomiona 
nowa linia, Homanit w Krośnie Odrzańskim będzie zatrudniał 
ponad 500 osób. Duże bezrobocie w naszej gminie to mit. Obec-
nie kształtuje się ono na poziomie około 7 %. Poza tym przez 
ostanie cztery lata zwiększyła się także liczba zarejestrowanych 
podmiotów gospodarczych oraz rozwijają się inne firmy takie 
jak Kromet czy Tranzyt. 
Przypomnijmy, że 1 października odbyło się rozstrzygnięcie 
przetargu nieograniczonego na zespół projektowy, który zgodnie 
z przepisami prawa opracuje plan miejscowy przy ul. Gubińskiej 
obejmujący poszerzenie strefy przemysłowej i pozyskanie nowych 
terenów inwestycyjnych. Władze gminy chcą w znaczący sposób 
przyczynić się do zwiększenia się liczby lokalizacji nowych inwe-
stycji lub umożliwić rozwój producenta płyt pilśniowych. Teren 
przewidziany do opracowania ma powierzchnię ok. 108,5 ha, jest 
częściowo zabudowany budynkami, obiektami przemysłowymi 
i infrastruktury technicznej Homanitu, dawnej bazy OTL, droga-
mi dojazdowymi i wewnętrznymi oraz terenami leśnymi. Jest 
atrakcyjnie położony pomiędzy ul. Gubińską, a drogą krajową 
nr 32 relacji Zielona Góra – Gubin. Plan miejscowy posłuży do 
odlesienia terenów i zmiany ich przeznaczenia na tereny rozwoju 
zabudowy przemysłowo-usługowej i energii odnawialnej. Usta-
lenia planu pozwolą też na skrócenie procedury prowadzącej 
do uzyskania pozwolenia na budowę.

Krośnieński Homanit inwestuje nie tylko w infrastrukturę, ale także w ludzi. Szykuje się kolejny nabór do pracy.

produkcja roczna ok.  28 milionów m² twardych płyt pilśniowych 

inwestycje warte ok. 65 mln. zł

grubość płyt od 2,5 do 5,0 mm

docelowe zatrudnienie w 2015 roku ponad 500 osób

rekordowa prędkość produkcji płyt 2500 mm/s



9

MOST - KROŚNIEŃSKI INFORMATOR SAMORZĄDOWY

„Szafki w szkole, uczniom lżej”
To kolejny krok ku nowoczesności i wygodzie. W krośnieńskim 
gimnazjum zostały zamontowane 434 szafki dla uczniów. 

Krośnieńskie placówki oświatowe wchodzą w nową erę - nie 
tylko za sprawą nowoczesnych laptopów, tablic interaktywnych, 
ale także innych pomocy dydaktycznych. Jeszcze do niedawna 
szafki w szkołach mogliśmy oglądać właśnie… na filmach. 
Coraz częściej trafiały także do dużych miast. Od teraz także 
krośnieńscy uczniowie będą mogli wykorzystywać to udogod-
nienie. W pierwszej kolejności szafki zostały zamontowane 
w Gimnazjum im. Henryka Brodatego. Jest to efekt naszej dobrej 
współpracy z firmą Homanit – mówi Marek Cebula, burmistrz 

Krosna Odrzańskiego. Pozyskaliśmy pieniądze od sponsora 
i dzięki temu możemy wprowadzić nową jakość do szkoły. Ale 
to nie koniec – kolejne tego typu zakupy planowane są do końca 
roku w Szkole Podstawowej nr 2. Dyrekcja szkoły potwierdza, 
że przeprowadzane jest rozeznanie cenowe. 

Docelowo wszystkie szkoły w gminie Krosno Odrzańskie zostaną 
wyposażone w szafki, które dla uczniów stanowią ogromne uła-
twienie w codziennym, uczniowskim życiu – zaznacza Grzegorz 
Garczyński, zastępca burmistrza. 

Według ekspertów optymalna waga tornistra nie powinna prze-
kraczać dziesięciu procent masy ciała dziecka. Młodsi uczniowie 
mogą nosić na plecach najwyżej 4 kg, a starsi do 7 kg. Tymczasem 
te limity są bardzo często przekraczane, bo dzieci muszą nosić 

na zajęcia po kilka książek, zeszytów i ćwiczeń. Teraz mogą je 
przechowywać w szafkach, podobnie jak okrycia wierzchnie, 
czy sprzęt i odzież na zajęcia wychowania fizycznego.

Krośnieńskie szkoły w ciągu ostatnich czterech lat przeszły istną 
metamorfozę. Tablice interaktywne sukcesywnie zastępują te 
tradycyjne. Zamiast kredy nauczyciel po wyświetlanym obra-
zie „pisze” i porusza się za pomocą palca. Na tablicy można 
rysować, liczyć, posługiwać się ekierką czy cyrklem. Wszystkie 
funkcje, a jest ich mnóstwo, dostępne są po dotknięciu we 
właściwym polu.

Rewolucja oświatowa związana jest także z realizacją projektu 
„Laptop dla każdego ucznia”. W powiązaniu z dostępem do szyb-
kiego Internetu jest to krok milowy w budowaniu nowoczesnej 
oświaty. Funkcjonują też dzienniki elektroniczne, dzięki którym 
dostęp do informacji o postępach w nauce jest zdecydowanie 
łatwiejszy, co ograniczyło także biurokrację. Dodatkowo w każdej 
szkole dyrektorzy pracują na nowym oprogramowaniu „e-sekre-
tariat”, czyli tzw. Elektronicznym Sekretariacie. 

Wszystkie gminne placówki oświatowe są i będą wyposażane 
w nowoczesne pomoce dydaktyczne. Zarówno te w mieście, jak 
i na wioskach. Chcemy doprowadzić do sytuacji, w której nasze 
szkoły będą najnowocześniejszymi w województwie – podkreśla 
Marek Cebula. 
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Rowerzyści także mają powody do zadowolenia
Szeroka, asfaltowa ze ścieżką rowerową. Wyremontowana 
droga między miejscowościami Łochowice i Struga została 
oddana do użytku. Jest to kontynuacja budowy drogi z roku 
2013, kiedy to został przebudowany pierwszy odcinek trasy 
wzdłuż jeziora Glibiel w Łochowicach. 

Tym razem remont przeprowadzono w kierunku Strugi na od-
cinku wynoszącym blisko 2,5 km. Koszt inwestycji to ok. 4 mln 
zł. Połowa tej sumy została pozyskana z Narodowego Pro-
gramu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo 
– Dostępność- Rozwój. To bardzo ważny program, bowiem 
inicjuje współpracę na szczeblu władz administracji rządowej 
i samorządowej – podkreślał w swoim wystąpieniu Wojewoda 
Lubuski Jerzy Ostrouch. W przypadku tej inwestycji współpraca 
na szczeblu samorządowym była bardzo widoczna, ponie-
waż Powiat Krośnieński część środków pozyskał z budżetów 
Gmin Bytnica i Krosno Odrzańskie oraz Nadleśnictwa Bytnica.  
To pokazuje, że potrafimy ze sobą doskonale współpracować – 
zaznacza Marek Cebula, burmistrz Krosna Odrzańskiego. Remont 

drogi to nie tylko dobra wiadomość dla kierowców, ale także dla 
rowerzystów. Wzdłuż wyremontowanych dotychczas odcinków 
rozbudowywane są bowiem ścieżki rowerowe. Istnieje szansa, 
że wkrótce uda się je połączyć z odcinkiem w kierunku Słubic, 
Zielonej Góry i Gubina. 
W przyszłym roku planowana jest przebudowa kolejnego odcinka 
drogi w kierunku Bytnicy. Ale to nie koniec dobrych wiadomości 
dla rowerzystów i spacerowiczów. Dzięki remontowi części odcin-
ka drogi Marcinowice-Osiecznica, mieszkańcy mogą cieszyć się 
atrakcyjnym szlakiem pieszo-rowerowym. Prace na wskazanym 
odcinku przebiegały bardzo sprawnie i szybko, mimo nieprzy-
stępnego ukształtowania terenu. Podczas realizacji inwestycji  
wykorzystaliśmy wiele materiałów, w tym podsypkowych, warstw 
filtracyjnych czy tłucznia – wyjaśnia Wiesław Balcer, wykonawca 
projektu. W przyszłości planowane jest stworzenie jednolitego 
łącznika między miejscowościami Marcinowice i Osiecznica. 
Poprzedni odcinek był wykonany nieco inna metodą, dlatego 
musimy go dostosować – wyjaśnia wykonawca. Remont został 
zrealizowany dzięki środkom zaoszczędzonym w budżecie gminy.

Ścieżki rowerowe i piesze coraz ciaśniej oplatają gminę. Rowerzyści i spacerowicze mają powody do radości. 

10 października na terenie krośnieńskiej strefy ekonomicznej, 
przy obelisku, odbyły się uroczystości z okazji 100. rocznicy 
utworzenia obozu jenieckiego z okresu I Wojny Światowej.
Obóz jeniecki powstał w 1914 roku na terenie ówczesnego ma-
jątku Kamień. Pierwszy transport więźniów przybył do obozu 
12 sierpnia. Więźniami byli przede wszystkim Rosjanie. Pierwsi 
jeńcy, którzy trafili do obozu służyli jako siła robocza do dalszej 
rozbudowy obiektów zlokalizowanych na tym terenie. W połowie 
lutego 1915 roku do obozu przybyło kolejnych 4,5 tys. jeńców, 
tym razem francuskich. W czerwcu 1916 roku do obozu przyje-
chały dwa transporty jeńców wojennych w liczbie 550 oraz 850. 
Ich narodowość jest jednak nieznana. W lutym 1917 roku do 
obozu przybyły transporty obywateli Rumunii, w 1918 roku 
przywieziono Anglików oraz Szkotów. Na terenie obozu prze-
bywali również Amerykanie, Włosi oraz Polacy - powstańcy ze 
Śląska oraz Wielkopolski. Obóz jeniecki w Krośnie nad Odrą 

był traktowany jako obiekt przejściowy, gdzie jeńcy byli badani 
pod względem przydatności do pracy, a następnie rozsyłani 
do innych, mniejszych obozów. Po przegranej przez Niemców 
I Wojnie Światowej jeńcy wracali do swoich ojczystych krajów. 

Sto lat temu powstał obóz jeniecki

Podczas uroczystości patriotycznych złożono hołd  
więźniom przetrzymywanym w obozie.
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Sportowe nagrody Burmistrza Krosna Odrzańskiego przyzna-
ne. Gala Sportu, ze zwycięzcami oraz „Probusami” w rolach 
głównych, odbyła się już po raz drugi. Podobnie jak i rok 
temu – było wzruszenie, radość i nagrody dla sportowców 
reprezentujących Gminę. 
Za nami II edycja Krośnieńskich Nagród Sportowych „Probusy 
2014”. Podczas uroczystej Gali Mistrzów Sportu, która odbyła się 
w Hali Sportowo-Widowiskowej, przyznano statuetki w sześciu 
kategoriach. Nominacje i nagrody mają na celu uhonorowanie 
wybitnych osiągnięć sportowych, które wpływają zarówno na 
promocję zdrowego trybu życia, jak i naszego regionu. Laureaci, 
wyłonieni przez kapitułę konkursu powołaną przez burmistrza 
Krosna Odrzańskiego, otrzymali statuetki Probusy 2014, a nomi-
nowanym zostały wręczone dyplomy. Burmistrz Marek Cebula 
w swoim wystąpieniu podkreślił, jak ciężką pracę wykonują 
lokalni sportowcy. Zaznaczył również, że ich sukcesy już dawno 
przekroczyły granicę regionu. Z Krosna Odrzańskiego pochodzą 
mistrzowie świata, mistrzowie Europy, mistrzowie Polski, nie 
wspominając już o województwie. Jestem przekonany, że to 
doskonałe miejsce dla każdego, kto chce się zająć sportem – 
zapewniał. Tytuł najlepszego sportowca przypadł Konradowi 

Babulowi z Klubu Sportowego Ju Jitsu Satori Krosno Odrzańskie. 
Statuetka w kategorii „Sportowe odkrycie” powędrowała do 
gimnazjalistów Krzysztofa i Wojciecha Zalewskich, najlepszym 
trenerem został Maciej Kulikowski, prowadzący na co dzień klub 
MKS „Tęcza”. Młodym piłkarzom z „Tęczy” przypadł z kolei tytuł 
najlepszej drużyny. Najlepszym sportowcem niepełnosprawnym 
został Marcin Podsiadło, zaś tytuł mecenasa sportu przyznano 
firmie Homanit Krosno Odrzańskie Sp. z o.o. Jest wiele osób, 
które mogą się poszczycić wybitnymi osiągnięciami w sporcie. 
Podczas gali podziękowano także zarówno rodzicom jak i trene-
rom za wkład w rozsławianie naszej gminy na arenie regional-
nej, krajowej, a także światowej, podkreślając, że wszyscy nasi 
sportowcy są dowodem na to, że dla wielu niemożliwe – dla nich 
stało się możliwym. Osiągają ponadprzeciętne wyniki promując 
nie tylko siebie, ale i naszą lokalną społeczność. 

Jak na gali Oskarów

Oświata jednym z priorytetów
Inwestycje w infrastrukturę za prawie 5 milionów złotych, 
zajęcia pozalekcyjne, stypendia, dofinansowanie wypoczyn-
ku letniego oraz zimowego i wiele, wiele innych zadań nie 
pozostawia wątpliwości – oświata to jeden z priorytetów 
krośnieńskiego samorządu. Okazją do swoistych podsumo-
wań był Dzień Edukacji Narodowej. 

W spotkaniu w Hali Sportowo-Widowiskowej uczestniczyli 
dyrektorzy, nauczyciele oraz pracownicy administracyjni re-
prezentujący placówki oświatowe z całej gminy Krosno Od-
rzańskie. Dzień Edukacji Narodowej to doskonała okazja, aby 
podziękować wszystkim pedagogom za ich pracę. Kierunek 
w jakim pójdzie młody człowiek, wartości jakimi będzie się 
kierował, to kim się stanie – o tym wszystkim decyduje rodzina, 
środowisko, a także szkoła podkreślał w swoim wystąpieniu 
burmistrz Krosna Odrzańskiego, Marek Cebula. Zapowiedział 
także kontynuację dotychczasowych działań, zmierzających do 
systematycznego unowocześniania gminnej oświaty poprzez 
realizację szeregu zadań i inwestycji. Zostały one podsumowane 
w filmie promocyjnym, który przybliżył przedsięwzięcia, takie 
jak m.in. sztandarowy „Laptop dla każdego ucznia”. Głównym 
punktem uroczystości było wręczenie nagród wyróżniającym 

się pedagogom oraz podziękowanie za ich nienaganną pracę. 
Barbara Groncik, Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu, 
wielokrotnie podkreślała, że wyróżnieni nauczyciele to osoby z pa-
sją, traktujące swój zawód jak powołanie, a w tym szczególnym 
dniu należy raz jeszcze podkreślić ich ogromne zaangażowanie 
w nauczanie i wychowywanie młodzieży. 

„We are the Champions” mogą zaśpiewać wszyscy nomino-
wani i nagrodzeni podczas Gali Probusów.

Dziękujemy za Wasza zaangażowanie – usłyszeli nauczycie-
le podczas uroczystości.

Konrad Babul
(klub sportowy Ju Jitsu Satori Krosno Odrz.)Najlepszy Sportowiec

Krzysztof i Wojciech 

Zalewscy 
(SKS Tęcza Krosno Odrz.)

Sportowe Odkrycie

Maciej Kulikowski

(MKS Tęcza Krosno Odrz.)

Najlepszy Trener

MKS Tecza Krosno Odrz.

Najlepszy Zespół

Marcin Podsiadło 

`

Najlepszy Sportowiec Niepełnosprawny

Homanit 
Krosno Odrzanskie Sp. z o.o. 

Mecenas Sportu

‘
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Wszystko, co dobre, szybko się kończy, na szczęście pozo-
stają miłe wspomnienia. Z pewnością na długo zapadną one 
w pamięci wszystkim tym, którzy uczestniczyli w VIII edycji 
Festiwalu Jadwigensis. Wydarzenie ponownie cieszyło się 
sporym zainteresowaniem, a Krosno Odrzańskie w dniach 
od 4 do 7 września zmieniło się w kolebkę melomanów z ca-
łego województwa.

Tegoroczne otwarcie Festiwalu Jadwigensis było ze wszech miar 
czadowe, a wszystko za sprawą Grupy MoCarta, która wystąpiła 
w ramach trasy „ALE CZAD! Czyli podróże Grupy MoCarta”. Po-
pularny kwartet muzyczno-kabaretowy w Krośnie Odrzańskim 
pokazał prawdziwą klasę, a Hala Widowiskowo-Sportowa pękała 
w szwach. 
Następnego dnia Festiwal przeniósł się do kościoła pw. św. Ja-
dwigi Śląskiej. Wówczas popis swoich umiejętności dał słynny 
niemiecki panfletnista Helmut Hauskeller. Od pierwszych minut 
zaczarował zgromadzoną publiczność, a utwory, które wykony-

wał, doskonale wkomponowały się w panującą aurę. Piękno 
jego muzyki jeszcze na długo pozostanie w pamięci krośnian, 
o czym mogły świadczyć gromkie brawa oraz zachwyty pod 
adresem artysty.
Trzeci dzień Festiwalu to spotkanie ze wspaniałą sopranistką 
Iwoną Hossą. Artystka, przy akompaniamencie orkiestry smycz-
kowej, wykonała kompozycje autorstwa Wolfganga Amadeusza 
Mozarta, Georga Friedricha Haendla, Antonio Vivaldiego oraz 
Wojciecha Kilara. Ogromny aplauz towarzyszył przede wszyst-
kim wykonaniu utworu zmarłego w ubiegłym roku polskiego 
kompozytora. Wokaliza, pochodząca ze ścieżki dźwiękowej do 
filmu „Dziewiąte wrota” w reż. Romana Polańskiego, zabrzmiała 
tego wieczoru naprawdę wyjątkowo. Na uznanie zasługują także 
muzycy akompaniujący, którzy wielokrotnie zachwycali partiami 
instrumentalnymi.   
Finał VIII edycji Festiwalu Jadwigensis to tradycyjne spotkanie 
na Zamku Piastowskim. Na dobry początek „Opowieści z Pary-
ża”, czyli koncert familijny w wykonaniu duetu fortepianowego 
La Valse w składzie: Piotr Niewiedział i Anna Hass-Niewiedział. 
Następnie czekał nas powrót do czasów Franka Sinatry pod ha-
słem „Swing Night”. Największe szlagiery z przełomu lat 30-tych 
i 40-tych XX wieku wykonał zespół Swing Motion w składzie: Piotr 
Kopietz, Maria Roma Klatka, Jakub Mielcarek, Jacek Mielcarek. 
W programie nie zabrakło m.in. szlagierów wykonywanych 
swego czasu przez Nat Kin Cole’a czy B.J. Thomasa. Pozytywna 
atmosfera skutecznie odgoniła burzowe chmury, a zamkowy 
dziedziniec pulsował swingowym rytmem. 
Choć VIII edycja Festiwalu Jadwigensis przeszła już do historii, 
można być pewnym, że za rok ponownie nie zabraknie wielu 
muzycznych atrakcji. Poskreślali to sami krośnianie, którzy nie 
tylko entuzjastycznie oceniali wydarzenie, ale także zapowiadali, 
że już teraz czekają na kolejną odsłonę.  

Festiwal Jadwigensis, czyli muzyczne podróże małe i duże 

Wojewódzki Przegląd Małych Form Teatralnych i Muzycznych 
Warsztatów Terapii Zajęciowej zawsze jest wydarzeniem 
wyjątkowym. Niespodzianki przygotowywane przez orga-
nizatorów zaskakują pomysłowością. Motywem przewod-
nim ubiegłorocznej odsłony był czarny kot i pech. W tym 
roku odbyła się już X jubileuszowa edycja, nie mogło więc 
zabraknąć atrakcji.

Organizatorzy postanowili po raz kolejny zaskoczyć swoich gości 
i przygotować coś nietuzinkowego. Klub Wojskowy zamienił się 
w piękny zamek, a gości witała królewska świta. Królowa Furia 
początkowo niezbyt gościnna, po przyjęciu prezentów w postaci 
występów artystycznych zaprosiła wszystkich na tort. Przegląd 
poprowadzili Ach!mistrz Beata Ciechanowicz i Och!mistrz Tomasz 
Siemiński, którzy są z nim związani już od wielu lat. Wydarzenie 
było zwieńczeniem i ukoronowaniem działań artystycznych i kil-
kumiesięcznych przygotowań osób z niepełnosprawnością. Do 
udziału w przeglądzie zgłosiło się 19 placówek (14 grup teatral-
no-muzycznych i 12-tu wokalistów). Laureatami X edycji zostały 
grupy z WTZ w Kamieniu Wielkim, WTZ „Winnica” w Zielonej 
Górze, POW „Integracja” Filia w Gubinie oraz wokaliści: Monika 
Kubiak z WTZ w Międzyrzeczu, Maria Szulga z ŚDS w Międzyrzeczu 
i Piotr Grobys z WTZ w Świebodzinie. Tegoroczna edycja była 

ze wszechmiar wyjątkowa. – Na żadnym innym festiwalu nie 
spotkałem się z takim poziomem dążenia do integracji która się 
udaje i to jest niezwykle radosne – podkreślał aktor Artur Beling, 
wchodzący w skład jury. Podobne opinie można było usłyszeć 
wśród pozostałych uczestników tego wydarzenia. 

Przegląd został zrealizowany w ramach projektu pt. „Nie rób 
scen. Rób teatr!” przez Stowarzyszenie SYNERGIA w partnerstwie 
z RCAK w Zielonej Górze, Teatrem Rozrywki TRÓJKĄT, 5 Kresowym 
Batalionem Saperów, 44 WOG i WTZ w Krośnie Odrzańskim. Na 
realizację projektu Stowarzyszenie SYNERGIA pozyskało w ramach 
konkursów ofert prawie 70 tys. zł. 

Z Furią na scenie

Występ Grupy MoCarta był hitem tegorocznego Festiwalu 
Jadwigensis. 

Zamkowa sceneria dodawała występom artystów aury 
tajemniczości. 
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Obchody Święta Niepodległości w Krośnie Odrzańskim
Choć uroczystości związane ze Świętem Niepodległości 
tradycyjnie przypadają 11 listopada, w Krośnie Odrzańskim 
wydarzenia upamiętniające jedno z najważniejszych wydarzeń 
w polskiej historii zostały zainaugurowane już 7 listopada. 

Cykl imprez towarzyszących obchodom rozpoczęła 6 edycja 
Lubuskich Zaduszek Jazzowych. W sali koncertowej Zamku Pia-
stowskiego prawdziwy popis swoich umiejętności dał zespół Jazz 
Band Ball Orchestra. Po muzycznych emocjach, w niedzielę, 9 
listopada przyszedł czas na Szachowy Turniej Niepodległościowy. 
Szachy, zwane grą królów, cieszą się w Krośnie Odrzańskim sporą 
popularnością, nie dziwi zatem frekwencja jaka towarzyszyła 

zawodom. 
Poniedziałkowy pro-
gram wydarzeń kul-
turalno-sportowych 
prezentował się 
szczególnie atrakcyj-
nie. Przed Halą Spor-
towo-Widowiskową 
odbył się bowiem 
Piknik Niepodległo-
ściowy, podczas któ-

rego goście mogli lepiej 
poznać historię towarzy-
szącą uzyskaniu przez 
Polskę suwerenności po 
123 latach zaborów. Nie 
zabrakło także atrakcji 
dla najmłodszych. Usa-
tysfakcjonowani mogli 
się czuć także miłośnicy 
sportu. OSiR zorganizował bowiem spotkanie, którego boha-
terem był Yared Shegumo, wicemistrz Europy w maratonie. 
Reprezentant Polski przybliżył kulisy swoich występów w między-
narodowych zawodach, a także chętnie odpowiadał na pytania 
mieszkańców. Piknik został zwieńczony pokazem laserów, po 
nim zaś rozpoczął się główny punkt programu, czyli koncert Ani 
Dąbrowskiej. Wokalistka wykonała swoje największe przeboje 
i udowodniła, że słusznie uznawana jest za jedną z najbardziej 
utalentowanych artystek w kraju. 
11 listopada głównym punktem obchodów Święta Niepodległości 
były uroczystości patriotyczne z udziałem pocztów sztandaro-
wych, podczas których pod Pomnikiem Powrotu Środkowego do 

Nadodrza do 
Macierzy złożo-
ne zostały wią-
zanki kwiatów. 
Uroczystości 
poprzedziła 
msza św. w in-
tencji Ojczyzny, 
odprawiona 
w kościele 
pw. św. Jadwi-
gi Śląskiej.

Krosno Odrzańskie zostaje odkrywane na nowo. Wraz z roz-
budową miasta warto pamiętać o ukrytych zabytkach, scho-
wanych pod chodnikiem bądź przykrytych kostką brukową 
lub trawą. 

SNAP czyli Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich 
z Lubuskiego Oddziału zajęło się rewitalizacją czyli dostoso-
waniem współczesnych linii zabudowy budynków na obszarze 
starego miasta do ich pierwotnych wzorów. Wszystko za sprawą 
opracowania nowego planu zagospodarowania przestrzennego 
w dolnej części Krosna Odrzańskiego. Urbaniści wykonują prace 
związane z opracowaniem planu, a my, jako archeolodzy, mamy 
inne zadanie. Określamy najlepiej jak się da, na podstawie 
archiwaliów i pracy w terenie, które miejsca będą podlegały 
wymogowi przeprowadzenia badań archeologicznych przez 
przyszłych inwestorów – wyjaśnia Alina Jaszewska, Prezes 
Lubuskiego Oddziału Stowarzyszenia Archeologów Polskich. 
Efektem pierwszego wykopu było odkrycie wciąż istniejącej 
frontowej ściany budynku dawnego ratusza. Niestety, możemy 
badać jedynie wschodnią część miasta, gdyż zachodnia została 
wyburzona. Zabytkowa część Krosna Odrzańskiego ma swój 
historyczny podział planistyczny, z drugiej połowy XIX wieku - 

należy więc sprawdzić czy to, co znajduję się na planie sytuacyj-
nym odpowiada temu, co jest w terenie – mówi A. Jaszewska. 
Władze miasta nie chcą skupiać się tylko na teraźniejszości, 
wolą patrzeć perspektywicznie, chcąc uporządkować kwestie 
planistyczne, które umożliwią rozwój architektoniczny miasta, 
pokażą inwestorom, że Krosno Odrzańskie wychodzi naprzeciw 
ich potrzebom.

Odkrywcze prace w dolnej części miasta

Równolegle do prac archeologicznych prowadzono remont 
zabytkowych murów obronnych.
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Stanęli do walki
Turniej bojowy, łuczniczy, jarmark kasztelański czy pokaz 
średniowiecznego rzemiosła – to tylko niektóre atrakcje  
V. jubileuszowego Turnieju Rycerskiego o Pierścień Księżnej 
Jadwigi Śląskiej. 

Wydarzenie ponownie cieszyło się ogromnym zainteresowa-
niem zarówno mieszkańców, jak i turystów, którzy w dniach 
od 13 do 14 września odwiedzili Zamek Piastowski. Do Krosna 
Odrzańskiego ponownie zjechały także bractwa rycerskie oraz 
wystawcy z najodleglejszych zakątków kraju. Łącznie w Turnieju 
wzięło udział ponad 70 odtwórców historycznych. Ze względu 
na wysoką frekwencję, tegoroczna edycja wydarzenia odbyła 
się w ogrodach zamkowych. Nowości dotyczyły także programu 
imprezy. Turniej konny, który po raz pierwszy zorganizowano 
podczas imprezy, okazał się strzałem w dziesiątkę. Jeźdźcy 
dali prawdziwy popis swoich umiejętności, za co zgromadzona 
na zamkowych błoniach publiczność nagrodziła ich gromkimi 
brawami. To jednak nie wszystkie atrakcje. Jubileuszowy turniej 
otworzyła uroczysta parada, w której wzięli udział muzycy, kro-
śnieński dwór z księżną Jadwigą Śląską i Henrykiem Brodatym 
na czele, odtwórcy historyczni, rycerstwo konne, mieszkańcy 
gminy Krosno Odrzańskie oraz turyści. Na dziedzińcu i na ogro-
dach zamku powstał z kolei jarmark kasztelański, na którym 
można było zakupić lokalne produkty. Nie zabrakło również 
kuchni rycerskiej. Swoje stoisko miał także zamkowy mincerz. 
Każdy, kto przyszedł w tych dniach do zamku, mógł wybić 
własnoręcznie pamiątkową monetę, na której znajduje się wi-
zerunek Zamku Piastowskiego oraz herb miasta. Nie zabrakło 
również stoisk, na których można było z kolei podziwiać pracę 
skryby, tokarza, rzeźbiarza, garbarza, wikliniarza, garncarza 
a nawet kowala. Każdy chętny mógł również spróbować swoich 
sił w sztuce dawnej podczas warsztatów „Sztuka dawna – też 
dziś” współfinansowane były ze środków Fundacji Współpracy 
Polsko-Niemieckiej. 

Podczas tegorocznej edycji rycerze mogli zdobyć dwa pierścienie. 
Pierwszy w turnieju bojowym, zaś drugi w turnieju łuczniczym. 
W turnieju bojowym pierwsze miejsce zajął Marcus z Drużyny 
Wojów-Serbo Łużyckich „Biełoboh”, drugie miejsce zajął Wojtas 
również z Biełoboha, zaś trzecie Geper, który jednocześnie zdobył 
pierwsze miejsce w turnieju łuczniczym. Także najmłodsi mogli 
poczuć się jak prawdziwi rycerze. A to za sprawą Jacentego z Or-
dowa, który prowadził turniej rycerski dla dzieci o miecz PGE 
Gubin. Cały turniej umilała muzyka dawna w wykonaniu zespołu 
Tryzna, dworskie pląsy, a także cudowna pogoda. Mieszkańcy 
Krosna Odrzańskiego oraz przybyli turyści bardzo dobrze ocenili 
tegoroczną edycję i podobnie jak zaprzyjaźnione bractwa, już 
teraz zapowiadają swoją obecność w przyszłym roku. Po raz 
piąty potwierdziło się, że św. Jadwiga Śląska czuwa nad Krosnem 
Odrzańskim, a przede wszystkim nad turniejem jej imienia.

Zaproszenie
Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „SKARPA” serdecznie zaprasza na tradycyjne, wspólne  

kolędowanie, które odbędzie się w II dzień Świąt Bożego Narodzenia, tj. 26 grudnia  
o godz. 16.00, na placu przed tzw. „Tramwajem”.
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Tablice interaktywne w Wężyskach

„Mój czas” na czasie 70 lat saperów

Krośnianka jedną z najlepszych

W Centrum Olimpijskim, w Warszawie, odbył się finał kampanii profilak-
tycznej Zachowaj Trzeźwy Umysł, gdzie zostały wręczone główne nagrody 
kampanii - 32 laptopy i 5 stypendiów dla uczniów z całej Polski. Wśród 
nagrodzonych znalazł się krośnianin Oskar Wojtyna, który otrzymał lap-
topa w konkursie dla uczniów szkół podstawowych pod nazwą „Mój czas”.
Kampania, jak co roku odbywała się pod honorowymi patronatami Mini-
sterstwa Sportu i Turystyki RP oraz Komendy Głównej Policji i realizowana 
była we wszystkich szkołach podstawowych i gimnazjalnych na terenie 
naszej Gminy. Zachowaj Trzeźwy Umysł to najdłuższa stażem ogólnopol-
ska akcja profilaktyczna. Od 2000 roku zachęca dzieci i młodzież w całej 
Polsce do aktywnego spędzania czasu. Pokazuje im sportowe i artystyczne 
alternatywy, nagradzając najciekawsze prace plastyczne i literackie oraz 
poszukując młodych mistrzów. W ramach tej kampanii odbyło się także 
podsumowanie gminne. Wśród laureatów znaleźli się uczniowie placówek 
oświatowych naszej gminy – nagrody otrzymali: Marlena Baranowska 
(SP1), Kevin Błąkała, Marika Szpakowska, Oskar Wojtyna (SP3), Karoli-
na Jarosińska (SP w Radnicy), Dominik Andrzejewski, Kamil Timoszyk  
(ZS w Wężyskach), Jakub Macul i Kacper Miechowicz (Gimnazjum w Kro-
śnie Odrzańskim).

W Krośnie Odrzańskim odbyły się uroczystości upamiętniające 70. rocz-
nicę sformowania 5. Kresowego Batalionu Saperów im. płk. Konstantego 
Pierewoz-Markiewicza. Celebracje rocznicy rozpoczęło podniesienie flagi. 
Aby uczcić pamięć poległych żołnierzy wciągnięto ją do połowy masztu. 
Następnie, po odegraniu Mazurka Dąbrowskiego, dowódca batalionu  
mjr Jarosław Szczypiorski wręczył medale, odznaczenia oraz nagrody 
wyróżnionym żołnierzom za dotychczasową służbę. Pamiątkowy medal 
otrzymał także burmistrz Krosna Odrzańskiego Marek Cebula, który w swo-
im wystąpieniu podziękował saperom za stałą gotowość do współpracy. 
Po przemówieniach przedstawicieli samorządu doszło do odsłonięcia 
tablicy upamiętniającej rocznicę. Uroczystości zakończyła defilada.
5. Kresowy Batalion Saperów to samodzielny pododdział wojsk inży-
nieryjno -saperskich Wojska Polskiego. Został sformowany 1 kwietnia  
1944 r. w miejscowości Sumy na podstawie rozkazu Dowódcy 1 Armii Pol-
skiej w ZSRR nr 001 z 1 kwietnia 1944 r. jako jednostka organiczna 4. Dywizji 
Piechoty. Przysięgę żołnierze batalionu złożyli 1 września 1944 r. w Lublinie.  
Od 2010 roku patronem jednostki jest płk Konstanty Pierewoz-Markiewicz.

W Zespole Szkół w Wężyskach, w pięciu salach budynku, na ścianach, obok 
zwykłych tablic zawisły ich technologiczni następcy – tablice interaktywne.
To nowa pomoc dydaktyczna, która zachęca i mobilizuje uczniów do pracy, 
jest atrakcyjna w użyciu, a z drugiej strony niesie nowe zasoby z jakich 
mogą korzystać nauczyciele – mówiła Iwona Skołozubow, dyrektor Zespołu 
Szkół w Wężyskach. Tablice interaktywne, Internet, laptopy, to wszystko 
ma ułatwiać wykorzystywanie nowości technologicznych również w celach 
dydaktycznych. Dzieci muszą wiedzieć jak pracować na tych narzędziach, 
a nie tylko grać. Tablica interaktywna umożliwia rozwój uczniów w sze-
rokim zakresie - polonistycznym, matematycznym, muzycznym. Wiele 
przeróżnych rzeczy można na nich robić – zaznacza Krzysztof Cichowski 
nauczyciel w ZS w Wężyskach. Dwie tablice sfinansował sponsor, kolejne 
dwie rada rodziców, a jedną szkoła realizując projekt z Europejskiego 
Funduszu Społecznego. 

Mamy kolejny powód do dumy. Tym razem wyrasta nam talent w dzie-
dzinie plastycznej. Arleta Mondrowska, uczestniczka zajęć plastycznych 
w CAK „Zamek” prowadzonych pod kierunkiem Małgorzaty Opary, została 
laureatką XI Konkursu Plastycznego „Stwory i Potwory”, którego organi-
zatorem był Wrocławski Klub Anima.
Na konkurs nadesłano około tysiąca prac. Spośród nich wybrano między 
innymi pracę Arlety, która zajęła 3 miejsce w kategorii szkół średnich. Uro-
czyste podsumowanie konkursu i wręczenie nagród odbyło się w drugiej 
połowie października we Wrocławskim Klubie ANIMA.
Arleta Mondrowska to młoda, utalentowana artystycznie Krośnianka. 
Interesuje się wszystkimi technikami malarskimi oraz rysunkiem. Lubi 
również eksperymentować. Wykonała już wiele wspaniałych prac, a jej 
talent cały czas się rozwija. 
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Krosno jak z marzeń
Jak w przyszłości może wyglądać górna część Krosna Odrzań-
skiego? Niewątpliwie pięknie. Zainicjowane poprzez konkurs 
architektoniczno-urbanistyczny procesy rewitalizacyjne 
zagospodarowania tego terenu mają już swoją wizualizację. 

Dokładnie chodzi o teren skarpy nadodrzańskiej, promenady od 
Urzędu Miasta do Klubu Wojskowego oraz rewitalizację Parku 
Tysiąclecia pomiędzy ul. Poznańską i WOP w celu uzyskania 
interesujących, funkcjonalnych i estetycznych rozwiązań za-
gospodarowania. 
Po wyłonieniu najlepszej pracy, zlecono architektowi krajo-
brazu opracowanie inwentaryzacji zieleni w Parku Tysiąclecia. 
Informacje uzyskane podczas konsultacji, posłużyły architekt 
Joannie Styka-Lebioda do przygotowania zamieszczonej na 
zdjęciach pokonkursowej wizualizacji terenu. Jej celem jest 
wyodrębnienie nowych, ciekawych wnętrz urbanistycznych, 
terenów rekreacyjnych, turystycznych i wypoczynkowych. 
Konieczne jest także opracowanie planów nasadzenia ziele-
ni parkowej, realizacji zabudowy usługowo-handlowej przy  
ul. Poznańskiej, modernizacji amfiteatru oraz wykonania przy 
promenadzie widokowej prowadzącej do Klubu Wojskowego 
winiarni z możliwością degustacji win. Celem opracowania jest też 
otwarcie miasta na rzekę Odrę poprzez m.in. platformę widokową  
tzw. molo oraz wieżę widokową lub „młyńskie koło”. Istotna jest 
ekspozycja skarpy nadodrzańskiej i powrót do tradycji uprawy 
winorośli, która na stałe wpisze Krosno Odrzańskie w lubuski 
szlak miodu i wina. 
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Ruszyła druga edycja Budżetu Obywatelskiego w Gminie 
Krosno Odrzańskie. Mieszkańcy ponownie będą mogli zdecy-
dować na jakie zadania przekazać część środków gminnych. 
Łączna kwota, jaka zostanie przeznaczona na ich realizację 
w 2015 roku wyniesie 360.000 zł. 
Propozycje projektów inwestycyjnych do zrealizowania w ra-
mach Budżetu Obywatelskiego mógł zgłosić każdy mieszkaniec 
Gminy Krosno Odrzańskie posiadający czynne prawo wyborcze 
i wpisany do rejestru wyborców. Szacunkowy koszt realizacji 
pojedynczego zgłoszonego projektu nie mógł przekroczyć kwoty 
72.000 zł. Jedna osoba mogła złożyć maksymalnie 3 propozy-
cje zadania inwestycyjnego. Na tym etapie możemy zdradzić, 
że łącznie wpłynęły 74 formularze, z czego 14 posiadało błędy 
natury formalnej. Pozostałe trafiły do weryfikacji pod kątem 

merytorycznym – mówi Anna Januszkiewicz, Naczelnik Wydziału 
Promocji i Rozwoju Gospodarczego, Członek Komisji do prze-
prowadzenia konsultacji dotyczących Budżetu Obywatelskiego 
powołanej Zarządzeniem Burmistrza. Ostateczna lista projektów 
podlegających głosowaniu zostanie opublikowana do dnia  
9 stycznia 2015 r. O finalnym kształcie Budżetu Obywatelskiego 
2015 zdecydują mieszkańcy, którzy od 19 do 30 stycznia 2015 r. 
wezmą udział w głosowaniu wybierając na specjalnie przygoto-
wanych ankietach jedno zadanie z przedstawionej listy. 
Budżet Obywatelski w Gminie Krosno Odrzańskie po raz pierwszy 
uchwalono w ubiegłym roku. Został on bardzo dobrze przy-
jęty przez mieszkańców. Zgłoszono 134 propozycje zadań,  
a w głosowaniu wzięło udział 4.426 mieszkańców (tj. prawie 
30% uprawnionych), którzy oddali łącznie aż 13.120 głosów.

II edycja Budżetu Obywatelskiego

W ubiegłym roku Budżet Obywatelski miał swoją pierwszą odsłonę. Śladami zwycięskich inicjatyw podążyli w tym roku 
kolejni mieszkańcy Gminy wnosząc swoje pomysły inwestycji.

100 tysięcy odsłon 
Krośnieńskich Wydarzeń 
Tak dynamicznych zmian krośnieńska telewizja nie przeżywała 
nigdy. Wejście w nowoczesne technologie odbyło się płynnie, 
a mieszkańcy mają do dyspozycji program nadawany w techno-
logii cyfrowej.
Koniec z nadawaniem w proporcjach ekranu 4:3. Krośnieńskie Wyda-
rzenia „wychodzą” ze studia zachowując skalowanie 16:9. Ale to nie 
wszystko. Program jest realizowany w jakości Full HD. 
Rekordową oglądalnością może pochwalić się internetowa forma pro-
gramu. Ponad 100 tysięcy – tyle odsłon liczy obecnie kanał YouTube 
Krośnieńskich Wydarzeń. W każdy piątek po emisji serwisu informa-
cyjnego w sieci telewizji kablowej, materiały są także udostępniane 
w Internecie – na stronie krosno24.tv oraz na kanale YouTube. Dzięki 
Internetowi dostęp do naszych serwisów jest możliwy w każdym zakątku 
globu, a jakość HD zapewnia wysoki standard oglądania. Krośnieńskie 
Wydarzenia to najświeższe informacje z gminy Krosno Odrzańskie 
i okolic. W serwisie przedstawiane są najważniejsze wiadomości ze 
świata polityki, gospodarki, kultury i sportu, a także ciekawostki 
z całego regionu. Redakcja, dziękując za dotychczasową oglądalność 
zachęca do dalszego śledzenia wydarzeń z gminy Krosno Odrzańskie 
za pośrednictwem serwisów. Premiera w każdy piątek o godz. 20:15. 
Także na www.krosno24.tv

JAK USTAWIĆ KANAŁ 
TV KROŚNIEŃSKIE WYDARZENIA?

• zaktualizować listę kanałów poprzez 
automatyczne wyszukiwanie

lub
• znaleźć nas na kanale 5 

(częstotliwość 177,5Mhz)

JESTEŚMY TAKŻE NA 
www.krosno24.tv

KROŚNIEŃSKIE 
WYDARZENIA

TV Krośnieńskie Wydarzenia
Najświeższe informacje z Gminy Krosno Odrzańskie i okolic.

Serwis Informacyjny z najważniejszymi wiadomościami: polityka, wydarzenia 
gospodarcze i fi nansowe, kulturalne, sportowe, a także ciekawostki z regionu.

Premiera w każdy piątek o godzinie 20.15. 
Powtórki w każdy poniedziałek i środę o godzinie 20.15 oraz w soboty 

i niedziele o godzinie 9.15.

Oglądajcie nas na kanale 5 (częstotliwość 177,5 MHz).
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Rada Miejska w kadencji 2014 - 2018

Leszek Stanisław Fijałkowski

Reprezentuje okręg 
nr 14: Bielów, Czeto-
wice, Marcinowice, 
Osiecznica 
Adres e-mail:
l.fijalkowski@ 
krosnoodrzanskie.pl

Krystian Krzysztof Forster

Reprezentuje okręg 
nr 3: ul. Łukasiewicza, 
Mikołaja Kopernika 

Adres e-mail:
k.forster@ 
krosnoodrzanskie.pl

Piotr Garczyński

Reprezentuje okręg  
nr 10: ul. C. K. Norwida, 
F. Chopina,Jaskółcza,  
J. Bojarskiego, Mickiewi-
cza, Młyńska, Moniuszki, 
Obrońców Stalingradu, 
Ogrodowa, Paderewskie-
go, Świerczewskiego, Win-
nica, Widok 
Adres e-mail:
p.garczynski@ 
krosnoodrzanskie.pl

Ewa Krystyna Klepczyńska

Reprezentuje okręg 
nr 11: Chyże, Gost-
chorze, Kamień, Ło-
chowice, Morsko
Adres e-mail:
e.klepczynska@ 
krosnoodrzanskie.pl

Marek Andrzej Górski

Reprezentuje okręg 
nr 7: ul. 1 Maja, Pia-
stów od Nr 1 do Nr 7, 
Poznańska do Nr 38, 
Prądzyńskiego
Adres e-mail:
m.gorski@ 
krosnoodrzanskie.pl

Mariusz Grycan

Reprezentuje okręg 
nr 15: Chojna, Czar-
nowo, Wężyska
Adres e-mail:
m.grycan@ 
krosnoodrzanskie.pl

Katarzyna Kolczyńska

Reprezentuje okręg nr 2:  
ul. 17 Pionierów, Armii Czer-
wonej, Bolesława Chrobre-
go, Katastralna, Poprzeczna, 
Szosa Poznańska,Wesoła, 
Wiejska 
Adres e-mail:
k.kolczynska@ 
krosnoodrzanskie.pl

Robert Narkun

Reprezentuje okręg 
nr 12: Brzózka, Nowy 
Raduszec, Retno, Sar-
bia, Sarnie Łęgi, Stary 
Raduszec, Strumienno
Adres e-mail:
r.narkun@ 
krosnoodrzanskie.pl

Tomasz Rafał Rogowski

Reprezentuje okręg 
nr 8: ul. Bartosza Gło-
wackiego, Jana Matejki, 
Kosynierów, Kościelna, 
Kościuszki, Parkowa, 
PCK, Polna,
Srebrna Góra, WOP
Adres e-mail:
t.rogowski@ 
krosnoodrzanskie.pl

Radosław Zenon Sujak

Reprezentuje okręg 
nr 5: ul. Poznańska 
od nr 39 do końca
Adres e-mail:
r.sujak@ 
krosnoodrzanskie.pl

Kazimiera Potocka

Reprezentuje okręg 
nr 6: ul. Piastów od 
Nr 8 do Nr 17, Puła-
skiego
Adres e-mail:
k.potocka@ 
krosnoodrzanskie.pl

Artur Marek Kozakiewicz

Dorota Wiktoria Kwapisiewicz

Reprezentuje okręg nr 4:  
ul. 20 Lutego, Armii Ludo-
wej, Dąbrowskiego, Edisona, 
Emilii Plater, Gen. Franciszka 
Kleeberga, Gen. Tadeusza 
Kutrzeby, Kilińskiego, Konop-
nickiej, Newtona, Piastów  
od Nr 18 do końca
Adres e-mail:
d.kwapisiewicz@ 
krosnoodrzanskie.pl

Kazimierz Jan Rauba

Reprezentuje okręg 
nr 13: Radnica, 
Szklarka Radnicka
Adres e-mail:
k.rauba@ 
krosnoodrzanskie.pl

Bartosz Paweł Zaborowicz
Reprezentuje okręg nr 9: ul. 40-lecia PRL, Baczyńskiego, 

B. Krzywoustego, B. Śmiałego, 
Działkowca, H. Brodatego,  
H. Głogowskiego, H. Po-
bożnego, K. Jagiellończyka,  
K. Odnowiciela, K. Wielkie-
go, Metalowców, Mieszka I, 
Sienkiewicza, Słowackiego, 
W. Jagiełły, W. Łokietka, Wy-
spiańskiego, Zygmunta Starego
Adres e-mail:
b.zaborowicz@ 
krosnoodrzanskie.pl

Reprezentuje okręg nr 1: ul. 22 Lipca, Ariańska, Bankowa, 
Bobrowa, Bohaterów Wojska 
Polskiego, Dworcowa, Gro-
bla, Gubińska, Lipowa, Mark-
sa, Murna, Partyzantów, Plac 
Prusa, Plac Wolności, Pocztowa,
Rybaki, Słoneczna, Szkol-
na, Walki Młodych, Wąska, 
Wierzbowa, Wodna, Zacisze, 
ZBOWiD, Żeromskiego, Ży-
mierskiego
Adres e-mail:
a.kozakiewicz@ 
krosnoodrzanskie.pl




