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Marcowy Wieczór na Parkowej został poświęcony „Babskim rozmowom 
o facetach”. 

Krośnieńskie przedszkolaki powitały wiosnę. One jeszcze „dnia  
wagarowicza” nie obchodzą.

Park tysiąclecia jest jedną z wizytówek Krosna Odrzańskiego. 
Wraz z początkiem wiosny został posprzątany.

Festiwal gier umysłowych to nie lada wyzwanie zarówno dla młodszych 
jak i starszych. Jest to jednocześnie wspaniała rozrywka.

Te rozgrywki są dla krośnian nie mniej emocjonujące niż  Liga  
Mistrzów. Ten sezon Meblostyl Ligi Halowej dobiegł końca.

Mecz towarzyski Tęcza Krosno Odrzańskie - FC Guben zakończony 
wygraną krośnian.

Możemy być z nich dumni. Młodzicy SKS Tęcza awansowali do półfina-
łów Mistrzostw Polski w piłce siatkowej.

Historyczna baszta w Krośnie Odrzańskim wkrótce odzyska dawny blask. 
Będzie to doskonały punkt widokowy.
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 Szanowni Państwo, 

z głośnym hukiem fajerwerków weszliśmy w nowy,  
2014 rok. Minęły dopiero trzy miesiące, a wydarzeniami 
wartymi uwagi można by obdzielić porzynajmniej trzy 
kwartały. 
Za nami uroczystość, jakiej jeszcze w naszej Gminie  
nie było. Prezentacja nowej marki Krosna Odrzańskiego 
odbyła się podczas niezwykłego wieczoru, zorganizo-
wanego według zupełnie nowatorskiej koncepcji. Cieszą 
nas pozytwyne opinie Mieszkańców. Traktujemy je jako 
wyraz docenienia ciężkiej pracy i starań, by nasza „mała 
Ojczyzna” dorównywała najlepszym - także pod wzglę-
dem wizerunkowym. 

Oprócz nowego logo, pomoże nam w tym także projekt 
na wspólną promocję gospodarczą, o którym piszemy 
w tym numerze. Tempa nabiera także realizacja kolejnych 
działań zaplanowanych na ten rok - także tych wybranych 
głosami Mieszkańców w ramach pierwszej edycji budżetu 
obywatelskiego. 
Bieżące wydarzenia z życia krośnieńskiego samorządu 
możecie Państwo śledzić na nowej stronie internetowej 
Urzędu Miasta - www.krosnoodrzanskie.pl oraz telewizji 
Krośnieńskie Wydarzenia - www.krosno24.tv. Tymczasem 
życzymy Państwu wesołych Świąt Wielkanocnych oraz 
mokrego dyngusa - niekoniecznie za sprawą deszczu.
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Szanowni Państwo, drodzy Mieszkańcy Gminy Krosno Odrzańskie,

z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych pragnę złożyć Państwu najserdeczniejsze  
życzenia nadziei i radości z faktu Zmartwychwstania Pańskiego, a także kolorowych spotkań 
z budzącą się do życia przyrodą. Zdrowia, dobrego humoru, dużo wiosennego optymizmu 
i przede wszystkim spędzenia tego wyjątkowego czasu w miłej, rodzinnej atmosferze,  
przy rozmowach z Bliskimi i spacerach na świeżym powietrzu. Wesołego Alleluja!

Burmistrz Krosna Odrzańskiego
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Szczecin wybiera lubuskiego prezesa

Nowa siła w stowarzyszeniu. 
Czy lubuscy samorzą-

dowcy wytrzymają 
tempo oczeki-
wanych zmian 

i nadadzą 
rytm roz-

wojowi 
nadodrzań-

skich miast?

Krosno Odrzańskie po  sukcesie projektu „Odra dla turystów”, 
będzie realizować zadania także w ramach Stowarzyszenia 
na rzecz Miast i Gmin Nadodrzańskich. Prezesem organizacji, 
której początki sięgają roku 2001 został burmistrz Krosna 
Odrzańskiego Marek Cebula. 

Stowarzyszenie działa na rzecz propagowania Odrzańskiego 
Szlaku Wodnego dla celów turystycznych, rekreacyjnych i gospo-
darczych. Organizacja jest zaangażowana m.in. w pomoc przy 
realizacji tzw. Flisu Odrzańskiego. Wiceprezes Elżbieta Marsza-
łek, która będzie pełnić tę funkcję kolejną kadencję zaznacza, 
że działania na środkowej Odrze wyznaczają kierunek zmian. 
Samorządy takie jak krośnieński czy nowosolski dają przykład 
całej Polsce. Przekazując władzę człowiekowi z województwa 
lubuskiego jestem przekonana, że będzie to z korzyścią dla 
trzech województw – dolnośląskiego, lubuskiego oraz zachod-
niopomorskiego mówiła Elżbieta Marszałek. 

Stowarzyszenie skupia przedstawicieli samorządów począwszy 
od Szczecina po Opole. Do tej pory stanowisko prezesa pia-
stowały osoby ze Szczecina. Po raz pierwszy władza trafiła do 
człowieka spoza województwa zachodniopomorskiego. Marka 
Cebulę na Prezesa stowarzyszenia rekomendował Prezydent 
Nowej Soli, Wadim Tyszkiewicz. Podkreślał, że burmistrz Kro-
sna Odrzańskiego jest profesjonalistą i osobą, która posiada 

wiedzę oraz umiejętności umożliwiające jeszcze 
prężniejszy rozwój stowarzyszenia. A rozkwit 
stowarzyszenia pociągnie za sobą korzystne 
zmiany w miastach i gminach leżących nad 

Odrą.  Nowy Prezes został wybrany jednogłośnie. Marek Cebula 
zapowiedział, że będzie chciał podtrzymać kierunek, w jakim  
do tej pory szło stowarzyszenie, jednocześnie rozwijając nieza-
gospodarowane dotychczas pola. To m.in. sięganie po pieniądze 
z projektów unijnych. Musimy być przygotowani na nowy okres 
finansowania – w latach 2014-2020 mamy niepowtarzalną 
szansę na wprowadzenie w życie projektów, które z sukcesem 
będą realizowane w naszych gminach – mówił nowy Prezes. 
Podkreślał też rolę nowych środków przekazu w promowaniu 
zadań, które stowarzyszenie będzie wykonywać. 

Stowarzyszenie wchodzi w nowy etap. Po kilkuna-
stu latach „rządów” Szczecina, „pałeczkę” przej-
muje Lubuskie z Cebulą na czele. Apetyty rosną. 
Tym bardziej, że szansą na dynamiczny rozwój 
nadodrzańskich miast, od Opola po Szczecin, mogą 
być pieniądze unijne.

 
Działalność stowarzyszenia, oprócz wspierania rozwoju go-
spodarczego miast nadodrzańskich, budowy portów i żeglugi 
towarowo-pasażerskiej, ma polegać także na kształtowaniu 
świadomości ekologicznej pozwalającej na właściwe korzystanie 
z dóbr natury oraz propagowanie turystyki rzecznej. 
Sekretarzem stowarzyszenia została Anna Januszkiewicz. Prze-
wodniczącym Komisji Rewizyjnej Adam Sobolewski. Oboje 
z Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim. 
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Nie było osoby, która wychodząc tego lutowego wieczoru 
z Hali Sportowo-Widowiskowej nie byłaby pod wrażeniem 
rozmachu i atrakcji przygotowanych przy okazji prezenta-
cji nowego logo Krosna Odrzańskiego. Kilkaset osób miało 
okazję zobaczyć i przekonać się jak kreować nowoczesny 
wizerunek gminy. 
Władze Krosna Odrzańskiego idą za ciosem i wprowadzają 
kolejne elementy w promowaniu gminy. Tym razem jest to 
wprowadzenie nowego logotypu oraz strony internetowej, na 
której potrzebne informacje znajdą nie tylko mieszkańcy, ale 
i turyści oraz potencjalni inwestorzy. Zmiany, które zachodzą 
w naszej gminie mają szerszy wymiar – zaznacza burmistrz 
Marek Cebula. Proszę spojrzeć na to z perspektywy ostatnich 
trzech lat mówi włodarz – rozwijamy turystykę poprzez projekt 
związany z nowymi statkami, dbamy o bazę rekreacyjną (wypo-
życzalnia rowerów, pole namiotowe, kręgielnia, kort do squasha), 
sportową (nowe boiska, skate park, plac fitness dla dorosłych) 
czy oświatową. Najpierw zaplanowaliśmy to wszystko w stra-
tegii rozpisanej na kilka lat, potem nadszedł czas na działania, 
a teraz efekty możemy „włożyć” w piękne opakowanie jakim 
jest wizerunek - dodaje Marek Cebula. I w ten sposób pokazać,  
że Krosno Odrzańskie jest samorządem nowoczesnym, przyja-

znym, rozpoznawalnym. Po co to wszystko? W dobie globali-
zacji i upodabniania się miast do siebie trzeba wyróżnić się, by 
pozyskiwać nowych inwestorów, turystów, mieszkańców. Poza 
tym „ci lepsi” skuteczniej zabiegają o różnego rodzaju środki na 
zadania, których realizacja jeszcze bardziej zwiększa dystans do 
tych samorządów, które słabiej radzą sobie na polu promocyjnym. 
To jest jak konkurencja – mówi Grzegorz Garczyński, zastępca 
burmistrza. Od trzech lat świadomie budujemy przewagę, która 
umożliwi nam dalszy rozwój, a w konsekwencji wygraną. Co 
nią jest? Większy komfort życia dla mieszkańców, duma z bycia 
krośnianinem, a w przypadku rozwoju gospodarczego większe 
wpływy do budżetu. I koło się napędza, bo większy budżet to 
dalszy rozwój bazy rekreacyjnej, oświatowej…itd., itd. 
Samorządy mogą wyprzedzać inne poprzez zwiększanie dwóch 
grup zasobów – materialnych i niematerialnych. Do tej drugiej 
grupy zalicza się właśnie wizerunek. I o to zadbały władze Krosna 
Odrzańskiego. Strategiczne planowanie od początku kadencji 
dzisiaj jest jednym z większych atutów – wszystko odbywa się tak 
jak powinno – nowy wizerunek pojawił się akurat w momencie, 
gdy Krosno Odrzańskie pozyskało wraz z Gubinem, Skwierzyną 
i Kargową prawie 2 miliony złotych ze środków unijnych, które 
przeznaczone będą na promocję gospodarczą. 

Nowy wizerunek Krosna Odrzańskiego
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Pozyskiwanie pieniędzy atutem 
Krosna Odrzańskiego
Ten sukces wypracowywano kilkanaście miesięcy. W końcu 
udało się! Krosno Odrzańskie wraz z trzema innymi sa-
morządami będzie realizować projekt gospodarczy wart 2 
miliony złotych.

Sukces związany z pozyskaniem pieniędzy zewnętrznych pozwoli 
nam na realizację projektów z zakresu promocji gospodarczej 
regionu – mówi burmistrz Marek Cebula. Powinny one mieć 
charakter kompleksowy i powinny dotyczyć obszarów prze-
znaczonych pod inwestycje. Powiedzenie „reklama dźwignią 
handlu” nie jest przypadkowe – dodaje burmistrz podkreślając 
rolę promocji w życiu gospodarczym samorządu. 
Proces rozstrzygania konkursu w ramach Lubuskiego Regional-
nego Programu Operacyjnego, z priorytetu Promocji i Tworzenia 
Aktywności Gospodarczej z największym zainteresowaniem 
śledzono w Wydziale Promocji i Rozwoju Gospodarczego Urzędu 
Miasta w Krośnie Odrzańskim. To m.in. tam powstawały przez 
wiele miesięcy dokumenty, które miały przekonać komisję 
oceniającą, że 2 miliony złotych na promocję gospodarczą są 
istotne z punktu widzenia rozwoju regionu. Anna Januszkiewicz, 
Naczelnik Wydziału podkreśla, że tego typu projekty wymagają 
zaangażowania wielu osób, poświęcenia wielu godzin żmudnej 
pracy i wiedzy. 
Rozwój gmin jest dzisiaj mierzony w liczbach miejsc pracy, firm, 
klimatu do inwestycji. Na to wszystko potrzebne są pieniądze 
jednak w samorządach, które muszą spłacać długi – a tak jest 
m.in. w przypadku Krosna Odrzańskiego –pieniędzy na efektywną 
promocję gospodarczą było do tej pory niewiele. 
Mamy ogromny potencjał, ale musimy się przebić. Dzięki temu 
projektowi będzie głośno o naszych gminach w całej Polsce, 
a nawet Europie. Niewiele jest samorządów tej wielkości, które  
mogą sobie pozwolić na taką akcję promocyjną – zaznacza Anna 
Januszkiewicz. 

W ramach pro-
jektu organizowane 

będą misje gospodar-
cze, spotkania dla grup 

przedsiębiorców z Polski i z zagranicy oraz 
kompleksowa i nowoczesna kampania informacyjno-promocyjna.
Burmistrz Marek Cebula szczególny nacisk kładzie na współ-
pracę z samorządami, które biorą udział w projekcie. Osobiste 
zaangażowanie Burmistrza Kargowej Sebastiana Ciemnoczołow-
skiego, burmistrza Gubina Bartłomieja Bartczaka i burmistrza 
Skwierzyny Tomasza Watrosa zaowocowały sukcesem, dzięki 
któremu będziemy mieli 2 miliony złotych na promocję gospo-
darczą – mówi Cebula.  
Z chwilą pisania tego projektu czułem presję, ale do odważnych 
świat należy, nie można usiąść w gabinecie i płakać, że nie ma 
inwestorów – dodaje Bartłomiej Bartczak burmistrz Gubina.
Przypomnijmy, kilkanaście miesięcy temu w krośnieńskim 
urzędzie doszło do podpisania umowy partnerskiej nazywanej  
roboczo „Porozumieniem Czterech”. Burmistrzowie zobowiązali 
się do współpracy przede wszystkim na polu promocyjnym, 
kulturalnym i gospodarczym. 
Projekt wart 2 miliony złotych, a który będzie realizowany przez 
najbliższy rok jest pierwszym efektem tego porozumienia. Ko-
ordynatorem działań gospodarczych w ramach zadania został 
Krzysztof Dołganow, były szef Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej. 

Gdy podpisywano „Porozumienie Czterech”, niewiele osób wierzyło w sukces pozyskania olbrzymich pieniędzy na promocję. 
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Krosno Odrzańskie odchodzi od formuły Dni Miasta i po raz 
pierwszy w historii organizuje tematyczne święto. 
Rybobranie – bo tak brzmi nowa nazwa imprezy - po-
trwa aż osiem dni. Oprócz gwiazd magnesem, który 
przyciągnie do Krosna Odrzańskiego gości z całego 
regionu będzie loteria promocyjna, w której główną 
nagrodą będzie samochód osobowy.

Zależało mi na tym, żeby odejść od powielania formuły 
dni miast, podczas których jest „mydło i powidło”, bez 

myśli przewodniej. Czyli tak naprawdę bez niczego – mówi 
burmistrz Krosna Odrzańskiego, Marek Cebula i ujawnia ideę 
Rybobrania. Jak sama nazwa mówi, organizacyjnie wiele imprez 
będzie związanych z tematyką „wodną”. Zawody, kulinarne 
atrakcje i gwiazda w postaci Roberta 
Makłowicza przyciągną fanów ryb 
pod wieloma postaciami. Ale nie 
zapominamy o muzyce i gwiazdach.
Rybobranie rozpocznie się w sobotę 
14 czerwca, a zakończy w niedzielę 22 
czerwca. Początek imprezy związany 
będzie z turniejami sportowymi, po-
kazami, plenerami malarskimi. Nagłe 
i oczekiwane przyspieszenie nastąpi 
w piątek. Będzie to pierwszy z trzech 
dni finałowych - dzień młodych. Roz-
pocznie go wielka parada ulicami 
miasta, która zakończy się w porcie, 
gdzie stanie scena. Po południu  pre-
zentować się będą na niej zespoły 
młodzieżowe  a ok. godzniny 19.00 
wystąpi pierwszy z artystów - zespół 
Jamal. Jamal to propozycja dla mło-
dzieży, wykonawca doskonale znany 
fanom mu- zyki dancehall, hip hop, ragga - mówi 

Radosaw Sujak z Centrum Artystyczno-
-Kulturalnego ZAMEK. To jednak nie 
jedyny koncert tego dnia. 

Wieczór zwieńczy występ 
gwiazdy polskiej muzyki 

rozrywkowej - zespołu 
KOMBII, który ściągnie 
do Krosna Odrzańskie-
go publiczność z całe-
go regionu. 
Sobota, 22 czerwca to 
dzień kulunarny.Będzie-
my wspólnie grillować, 
przyrządzać ryby, kosz-
tować tego, co ugotuje 
Robert Makłowicz. Ale 

nie zapominamy 
o muzyce i gwiaz-
dach. Wieczorem 

zagrają Elektryczne Gitary 
– dodaje Marek Cebula.

Dyrektor CAK Zamek, Henryk Brudło przyznaje, że szczegółowy 
scenariusz kilkudniowych obchodów dni miasta będzie zawierał  
wiele nowych propozycji nawiązujących do charakteru i specyfiki 

naszego regionu i jego atutów oraz 
kapitału. Większość z nich nie była  
realizowana podczas podobnych 
obchodów związanych ze świętem 
miasta – mówi dyrektor. 
Idea nowego święta jest jeszcze jedna 
– to promocja naszej gminy dodaje 
Anna Januszkiewicz, Naczelnik Wy-
działu Promocji i Rozwoju Gospodar-
czego Urzędu Miasta. Dzisiaj imprezy 
bez myśli przewodniej, organizowane 
tylko „pod herbem” danego miasta 
nie są atrakcyjne. „Rybobranie” wraz 
z całą oprawą stanie się naszą wi-
zytówką. Potrzebujemy na to kilku 
kolejnych cykli tego święta. Wypracu-
jemy sobie stałych fanów, a o Krośnie 
będzie głośno – dodaje. 
Ostatni dzień święta będzie poświę-
cony rodzinie. Familijna niedziela 

z 52. Złotą Rybką zakończy kilkudniowe świętowanie z „rybą” 
w roli głównej.

Rybobranie hitem na miarę województwa
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Nowe „Dolne Krosno” 
Praca przedstawiona przez Pracownię Urbanistyczną 
w Rybniku zwyciężyła w konkursie architektoniczno-
-urbanistycznym na opracowanie „Koncepcji pro-
gramowo-przestrzennej Starego Miasta” w Krośnie 
Odrzańskim. 

W terminie przewidzianym w regulaminie, do ma-
gistratu wpłynęło 10 prac. Sąd konkursowy wyłonił 
trzech laureatów i przyznał dwa wyróżnienia. Można 
powiedzieć, że przekrój biur projektowych uczestniczą-
cych w konkursie jest z całego świata, bo zagospoda-
rowaniem naszej starówki byli zainteresowani nawet 
architekci z Rzymu – mówi Marek Cebula, burmistrz 
Krosna Odrzańskiego. Nad nadesłanymi koncepcjami 
członkowie Sądu Konkursowego pochylali się trzy-
krotnie. Podczas wybierania laureatów kierowali się 
wymogami formalnymi regulaminu konkursu oraz 
wyłonionymi w trakcie dyskusji kryteriami, które zostały 
uznane za najważniejsze dla osiągnięcia celów i zadań 
konkursu. Były to walory architektoniczne i funkcjo-
nalno-przestrzenne, w tym m.in.: nowe rozwiązania 
komunikacyjne, propozycje zagospodarowania prze-
strzeni publicznej Placu Św. Jadwigi Śląskiej oraz bul-
waru nadodrzańskiego od strony północnej i terenów 
nadodrzańskich w zakolu starego kanału rzeki Odry. 
Dużą wartością dodaną jest również znakomity dobór 
osób do Sądu Konkursowego, to są nazwiska ikony, 
które pojawiają się na rożnego rodzaju konkursach 
w wielu miastach – zauważa M. Cebula. Drugie miej-
sce w konkursie zajęła koncepcja Autorskiej Pracowni 
Architektonicznej z Poznania a trzecie praca Studia A4 
ze Szczecina. Ponadto Sąd Konkursowy przyznał dwa  
wyróżnienia honorowe - Przedsiębiorstwu Projektowo - 
Inwestycyjnemu AKWADRAT z Gorzowa Wielkopolskiego 
oraz Regionalnemu Biurze Gospodarki Przestrzennej 
Województwa Zachodniopomorskiego ze Szczecina. 
Trzecie, odrębne otrzymali autorzy pracy z Planowania 
Przestrzennego KONTRA  z Poznania, którzy stworzyli 
koncepcję wybraną przez mieszkańców drogą głoso-
wania. Prace, które zajęły trzy pierwsze miejsca zostały 
nagrodzone finansowo. 
W pozostałych pracach było również wiele aspektów 
ciekawych, które wydają się interesujące z punktu 
widzenia rozwoju miasta – mówi Aleksandra Węgrzyn-
-Przybylska, Architekt Miejski. Oprócz wniosków pokonkursowych 
zamawiający sformułuje dla opracowującego plan miejscowy 
wytyczne, będącego wynikiem zebranych pomysłów zawar-
tych w różnych pracach konkursowych. Nasze „Stare Miasto” 
może być kiedyś pięknym miejscem i te ustalenia, które będą 

uzgodnione z wojewódzkim konserwatorem zabytków będą 
mogły być wdrożone i faktycznie uzyskać wreszcie materialny 
kształt – dodaje burmistrz. 

 - Zofia Sobczak,
 - Barbara Kuberka,
 - Robert Narkun, 
 - Bogumił Stasiak, 
 - Marek Kałwia,

 - Natalia Moskalik,
 - Stanisława Markiewicz, 
 - Zofia Bochenek, 
 - Angelika Oleś, 
 - Wojciech Łukasiewicz.

 Mieszkańcy, którzy wygrali zestawy upominków promocyjnych 
poprzez zaopiniowanie koncepcji architektonicznej.

Zapraszamy do odbior nagród w Urzędzie Miasta w Krośnie Od-
rzańskim ul. Parkowa 1 w pokoju 28. GRATULUJEMY

 I miejsce

 II miejsce

 III miejsce
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Mieszkańcy zaoszczędzą „na wodzie” 
Wiele gmin sięga głębiej do kieszeni swoich mieszkańców 
i podnosi opłaty lokalne. W Krośnie Odrzańskim wprost 
przeciwnie. Mieszkańcy zaoszczędzą na opłatach za wodę 
i ścieki. Mimo olbrzymich pieniędzy wpompowywanych 
w nową infrastrukturę wodno-kanalizacyjną praktycznie 
nie będzie podwyżki cen za wodę i odprowadzanie ścieków.

Marek Cebula, burmistrz Krosna Odrzańskiego już 
w styczniu prowadził roz- mowy w sprawie stawek 
z prezesem KPWK Alek- sandrem Kozłowskim. Do-
kładne przyjrzenie się wydatkom i wpływom 
przyniosło oczeki- wany rezultat – mówi 
burmistrz. Tak ro- bimy z każdą opłatą 
lub podatkiem lokalnym. 
W wielu gmi- nach stawki 
z o s t a ł y podniesione, 

u nas wprost prze- ciwnie – odnotowu-
je Radosław Sujak, Przewodniczący Komisji Budżetu Rady 
Miejskiej w Krośnie Odrzańskimi i dodaje, że dzięki racjonali-
zacji wydatków i wprowadzeniu oszczędności było możliwe 
pozostawienie w kieszeniach mieszkańców 
kilkudziesięciu złotych w skali roku. Przy-
znają to sami mieszkańcy, dla których 
każda złotówka się liczy. 

Do tych oszczędności dodajmy znie-
sienie opłaty za posiadanie psa, pozo-
stawienie na niezmienionym  

poziomie podatku od nieruchomości i robi się z tego niezła 
sumka przypomina Tomasz Miechowicz, Przewodniczący Rady 
Miejskiej zaznaczając, że racjonalne zarządzanie gminą polega na 
szukaniu oszczędności, a nie na sięganiu do portfeli podatników. 
Wpływ na cenę wody ma kilkanaście czynników – ceny prądu, 
wartość majątku Krośnieńskiego Przedsiębiorstwa Wodociągowo-
-Kanalizacyjnego, ale także uwarunkowania zewnętrzne czyli np. 
pagórkowatość terenu i związana z tym konieczność tłoczenia 
wody i ścieków mówi Prezes KPWK Aleksander Kozłowski. Za-
opatrzenie w wodę ze względu na duże różnice wysokościowe 
wymaga dwukrotnego jej pompowania. Problem ten dotyczy 60 
% ilości sprzedawanej wody. Utrzymanie zatem dodatkowych 
obiektów, zużycie energii, oraz eksploatacja urządzeń w nich 
pracujących, znacząco wpływa na wzrost cen. Rozległość gminy 
powoduje konieczność eksploatacji około 180 km sieci wodo-
ciągowej i około 60 km sieci kanalizacyjnej oraz ciągła pracę aż 
7 Stacji Uzdatniania Wody. Wszystkie te kwestie są czynnikami 
zastanymi (często niemożliwymi do zmiany i koniecznymi do 
bieżącej eksploatacji), niezależnymi od operatora sieci czyli KPWK.  

KPWK prowadzi inwestycje na szeroką skalę. Przypomnijmy tylko, 
że dzięki tej, związanej ze skanalizowaniem Gminy, spełnione 
zostaną unijne nakazy dotyczące ochrony środowiska. Dzięki 
temu mieszkańcy unikną płacenia kar, a więc drastycznych 
podwyżek cen za odprowadzanie ścieków.

Całe przedsięwzięcie, na które pozyskano z Narodowego Fundu-
szu Ochrony Środowiska rekordowe pieniądze,  w swoich założe-
niach ma budowę 33 km kanalizacji sanitarnej, wybudowanie 24 
sieciowych i 13 przydomowych przepompowni ścieków.  
Całość za- dania będzie kosztować prawie 50 
mln złotych z czego 30 milionów pozyskano 
z zewnątrz. 
Zmian jest wiele. Wodna „rewolucja” w le-
wobrzeżnej części gminy Krosno Odrzańskie 
polega na zmianie sposobu tłoczenia i dostar-
czania wody. Pierścieniem rur za b e z p i e c zy 
się Czarnowo – Sarbię – Retno – Strumienno 
– Raduszec – Brzózkę – Sarnie Ł ę g i . 
Dzięki czemu w przyszłości  będzie można 
uniknąć problemów z dostarcza- niem 
wody. 

Do tej pory metr 
sześcienny wody koszto-

wał 3 zł 63 gr, a odprowadzenie 
ścieków 6 zł 90 gr. W przypadku wody 

cenę skalkulowano tak, że od 1 kwietnia 
wynosi ona 3 zł 64 gr. Ścieki pozostają bez 

zmian. Na czym więc zaoszczędzą mieszkań-
cy? Oszczędności w portfelach pojawią się 
w związku z tym, że obniżono abonament 

za tzw. odczyt wodomierza. Do tej pory 
wynosił prawie 14 zł, a spadł  

do 11 zł 17 gr. 
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Nowa Komendant Straży Miejskiej
Z wykształcenia jest prawnikiem, skończyła studia na Uni-
wersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, posiada 
6-letnie doświadczenie pracy w straży miejskiej. Przez dwa 
lata dowodziła Strażą Miejską w Żarach.

Agnieszka Pawłow została komendantem Straży Miejskiej w Kro-
śnie Odrzańskim. Dlaczego zdecydowała się pełnić taka rolę 
w społeczeństwie? Oto pytamy samą Panią Komendant. 
Po 6 latach mogę powiedzieć z pełną odpowiedzialnością, że 
lubię tę pracę. Lubię kontakt z mieszkańcami, a przede wszyst-
kim chciałam pomagać społeczeństwu. Podejmuję wyzwania, 
działanie to jest to, w czym czuję się dobrze. Swoją przygodę 
ze Strażą Miejską zaczynałam od podstaw czyli patroli na uli-
cach i prewencji. Następnie wystartowałam w konkursie na 
komendanta, dzięki czemu mam dwuletnie doświadczenie na 
tym stanowisku. 

Zapewne już na początku swojej działalności ma Pani określone 
plany wobec funkcjonowania Straży Miejskiej w Krośnie Odrzań-
skim. Jak one wyglądają? 
Przede wszystkim akcje prewencyjne, które będą określone 
tematycznie i dostosowane do danej pory roku. Latem bez-
pieczne parki i kąpieliska - szczególnie w okresie wakacyjnym, 
ale także pieski, które sprawiają problemy w całej Polsce, rów-
nież w Krośnie Odrzańskim. Będzie zatem akcja „pupil”, która 
jest potrzebna od zaraz. Rozpoczęliśmy już w marcu, ale nadal 
będziemy sprawdzać jak właściciele piesków wywiązują się 
z obowiązków, które nakłada na nich ustawa. 

Z jakimi problemami musicie się zmierzyć w naszym mieście? 
Psie odchody na trawnikach, zaśmiecanie i spożywanie alkoholu 
w miejscach publicznych. Trzeba temu zapobiegać. Kolejna 
sprawa, którą chciałabym wprowadzić w stały harmonogram 
pracy Straży to przeprowadzanie programów profilaktycznych 
i edukacyjnych w przedszkolach, szkołach podstawowych i gim-

nazjach. Tematyka jest szeroka, od bezpiecznej drogi do szkoły 
przez unikanie kontaktu z obcymi, bezpieczną zabawę podczas 
wakacji, po odpowiedzialność prawną nieletnich.
 
Czyli nie tylko fotoradar, jak to się utarło w społeczeństwie? 
Straż w Krośnie Odrzańskim ma fotoradar ale wykonuje również 
dużo ważnej i dobrej pracy, tylko nie do końca zauważalnej. Jeśli 
się to usystematyzuje, wpisze w stały harmonogram to wszyscy 
zauważą, że Straż Miejska pracuje nie tylko z fotoradarem.
 
A Pani komendant prywatnie? Zainteresowania, hobby... 
Lubię piesze wycieczki, latem w górach, zimą nad morzem, lubię 
czytać książki o tematyce kryminalnej. 

Nie chciała pani zostać prawnikiem? 
Zawsze chciałam pracować z ludźmi w służbach typu policja 
bądź straż, które są dla społeczeństwa. Niestety w innych insty-
tucjach jest często na odwrót. Ja chciałam inaczej, stąd takie, 
a nie inne wybory.

II kadencja Młodzieżowej Rady Miejskiej
Młodzieżowa Rada Miejska w Krośnie Odrzańskim ma nowy 
skład. W wyniku przeprowadzonych 17 grudnia 2013 r. wy-
borów wybranych zostało piętnastu radnych na kadencję 
2013 – 2016. 
Młodzieżowa Rada Miejska pełni rolę reprezentacji młodzieży  
i ma na celu uwrażliwianie władz samorządowych na potrzeby 

młodych mieszkańców oraz wyrażanie opinii o działaniach orga-
nów samorządu terytorialnego w zakresie dotyczącym młodzieży.
W skład nowej Rady weszli Wiktoria Gwóźdź, Szymon Gaczyński, 
Franciszek Kaźmierak, Wiktoria Kobylarz, Sebastian Kołosowski, 
Szymon Łopatkiewicz, Kacper Miechowicz, Maja Nosewicz, Alek-
sander Nowak, Natalia Pietkun, Agata Agata Sawicka, Aleksandra 

Urban, Maja Wierzbicka, Bartosz 
Wojnarowski i Nikola Żuk. 

W pracach Młodzieżowej Rady 
Miejskiej do tej pory uczestniczy-
li aktywnie radni „dorosłej” Rady 
Miejskiej, m.in. Kazimiera Potocka, 
Tomasz Miechowicz, czy Radosław 
Sujak, którzy starali się wspierać 
młodzież, dodawać otuchy w chwi-
lach zwątpienia i dawać wskazów-
ki związane z funkcjonowaniem 
w dorosłym, samorządowym życiu. 
Jak sami deklarują, nadal będą 
to robić. 
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Tak powstaje PAKT
Krosno Odrzańskie i Słubice łączy więcej - nie tylko rzeka Odra 
i wspólny statek „Zefir”. Włodarze miasta oraz Fundacja na 
rzecz Collegium Polonicum wspólnie pracują nad nowymi 
sposobami współpracy gminy z mieszkańcami, zwłaszcza 
działającymi w lokalnych organizacjach pozarządowych. Z ich 
doświadczeń będą korzystać samorządowcy z całego kraju. 

Samorząd nie realizuje wszystkich swoich zadań sam. Część 
zleca stowarzyszeniom, dotyczy to zwłaszcza takich obszarów 
jak sport, organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży, opie-
ka nad niepełnosprawnymi. Jednak współpraca ta może mieć 
szerszy zakres – mówi Magdalena Tokarska, Prezes Fundacji na 
rzecz Collegium Polonicum. 
W Krośnie Odrzańskim zarejestrowanych jest około 50 stowarzy-
szeń i fundacji, czyli organizacji pozarządowych. Nie wszystkie 
działają równie aktywnie, część regularnie, a część z nich tylko od 
czasu do czasu. Wszyscy kojarzymy takie NGO jak Wielka Orkiestra 
Świątecznej Pomocy, czy Fundacja Polsat. A tak naprawdę w każ-
dej gminie, mieście działają podobne, tylko na mniejszą skalę. 
Również starają się robić dobre rzeczy, reagować na społeczne 
problemy, które dostrzegają – tłumaczy Magdalena Tokarska. 

Liderzy krośnieńskich organizacji pozarządowych i przedsta-
wiciele władz miasta brali udział we wspólnych szkoleniach 
z zakresu umiejętności współpracy organizowanych w ramach 
projektu PAKT.com.org. W organizacjach działają pasjonaci, 
społecznicy, ludzie z wizją. We władzach zasiadają ci, którzy 
podejmują decyzje. Ważne, żeby obie te grupy umiały ze sobą 
rozmawiać – mówi Marzena Słodownik z Fundacji na rzecz Col-
legium Polonicum, Koordynator projektu. I na przykład, podczas 
warsztatów okazało się, że cele działań zarówno organizacji jak 
i władz są zbieżne, czyli np.: zaspokajanie potrzeb społecznych, 
reprezentowanie mieszkańców, wspieranie różnych inicjatyw, 
tworzenie więzi i tożsamości, zachęcanie, pomaganie – czyli 
działanie na rzecz szeroko rozumianego „dobra wspólnego”. 

W ramach PAKT-u prowadzone są nie tylko rozmowy, ale i kon-
kretne działania. Tylko dobrze zaplanowane i przemyślane. 
W marcu rozpoczął spotkania Zespół Partycypacyjny, którego 
zadaniem jest wypracowanie wieloletniego programu współpracy 
gminy z organizacjami pozarządowymi - czyli właśnie tego, co 
w najbliższych latach mogą robić wspólnie organizacje społeczne 
i samorząd. Co jest dla mieszkańców ważne? Jakie są największe 

społeczne problemy? Jak można je rozwiązać? Odpowiedzi na 
te pytania pomogą wyznaczyć priorytety wspólnych działań. 
To właśnie przedstawiciele krośnieńskich organizacji oraz repre-
zentanci urzędu i jednostek pomocniczych gminy biorą udział 
w posiedzeniach zespołu. Przyjrzą się wspólnie poszczególnym 
obszarom, takim jak edukacja, pomoc społeczna, sport, turysty-
ka, kultura, aktywizacja zawodowa i wyznaczą cele i zadania na 
najbliższe lata. Posiedzenia zespołu potrwają do września. Ich 
efektem będzie wieloletni program współpracy gminy Krosno 
Odrzańskie z organizacjami pozarządowymi. 

Zorganizowane zostaną także trzy debaty w stylu oxfordzkim. 
Są one niezwykle widowiskowe i dynamiczne. Odbywać się 
będą już niedługo w Krośnie Odrzańskim. Jak przebiega taka 
debata? Ten styl prowadzenia dyskusji popularny jest m.in. 
w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. Po jednej stronie 
znajduje się kilkuosobowa drużyna broniąca tezy, a po drugiej 
– próbująca ją podważyć. Każdy ma określoną ilość czasu na 
wypowiedź. I musi posługiwać się konkretnymi argumentami, 
żeby przekonać publiczność. – Dyskutowane tezy będą dotyczyć 
mieszkańców Gminy Krosno Odrzańskie i ich problemów. Dzięki 
debatom ich uczestnicy będą mogli zapoznać się z merytorycz-
nymi argumentami obu stron i na tej podstawie wyrobić sobie 
własne zdanie – mówi Karol Duer, entuzjasta debat ze Słubic. 
Liczymy, że wspólnie znajdziemy odpowiedź choćby na pytanie 
czy samorząd ma obowiązek finansować działalność organiza-
cji pozarządowych?

Więcej o debatach i projekcie na stronie internetowej 
www.pakt-com.org
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Krosno wychodzi na prostą
2013 i początek roku 2014 – czas wychodzenia na prostą. Tak 

można określić ostatnie kilkanaście miesięcy. Cały czas 
G m i n a 

musi spłacać długi, ale w odróżnieniu 
od początku kadencji sytuacja nie jest już katastroficzna, co 
pozwoliło na wiele inwestycji i sukcesów.

Przede wszystkim infrastruktura oświatowa wzbogaciła się 
o kilka nowych obiektów.  Ogromnym przedsięwzięciem była 
budowa nowej kotłowni, która ogrzewa obiekty SP 3, Gimnazjum 
oraz Hali Sportowo-Widowiskowej. Do tej pory ogrzewanie do-
chodziło do tych budynków odrębnym ciepłociągiem z kotłowni 
osiedlowej. A  z tym wiązały się  ogromne koszty, bo aż 116 tys. 
złotych trzeba było płacić za samą gotowość do dostarczania 
ciepła. Teraz te pieniądze zostają w kasie gminnej. Sukces tym 
większy, że na kotłownię sporo pieniędzy pozyskano ze środków 
zewnętrznych. Rozwój fizyczny i spędzanie wolnego czasu na 
wolnym powietrzu będzie możliwe m.in. dzięki nowym bo-
iskom za halą OSiR. Całkowity koszt tej inwestycji sięga ponad  
400 000 złotych, z czego połowę udało się pozyskać z Mini-
sterstwa Sportu i Turystyki. Boisko do koszykówki ma prawie  
450 m2, natomiast do siatkówki 220 m2. Nowe jest także wy-
posażenie sportowe – tablice, stojaki, słupki, mechanizmy 
naciągowe oraz oświetlenie. Jednak największy oświatowym 
sukcesem, który można rozpatrywać w kategorii całego woje-
wództwa, a nawet kraju jest realizacja pomysłu „Laptop dla 
każdego ucznia”. Realizując ten program chcieliśmy umożliwić 
naszym mieszkańcom poszerzenie swojej wiedzy związanej 
z informatyzacją – mówi burmistrz Marek Cebula. Poza tym 
– jak zaznacza – ponad czterysta dwadzieścia komputerów 
trafiło do szkół i jednostek gminnych, dzięki czemu hasło 
„Laptop dla każdego ucznia” stało się rzeczywistością. Więcej 
o projekcie piszemy na stronie 21. 
Czy jeszcze kilkanaście miesięcy temu ktoś przypuszczał, 
że Krosno Odrzańskie może konkurować z największy-
mi miastami Europy. Mało tego – wygrać z nimi? Chyba 
nikt. Jednak przeprowadzona w gminie akcja związana 
z ekologicznym transportem (ETZT) trafiła do pierwszej 
dziesiątki. W Brukseli krośnieńska delegacja udowodniła, 

że mając budżet na poziomie tysiąca Euro można zrobić jedną 
z najlepszych kampanii społecznych w Europie.
Te sukcesy tylko zwiększyły apetyty. Nic więc dziwnego, że głód 

rozwoju i osiągnięć postawił wysoko 
poprzeczkę przed władzami Krosna 
Odrzańskiego. Hitem, który do tej pory 
był domeną dużych miast okazał się plac 
fitness dla dorosłych. Buduje się wiele 
placów zabaw dla dzieci, a w Krośnie 
Odrzańskim zadbano także o starsze 
pokolenie. Miejsce jest bardzo popularne 
i jest to dowód na to, że Krosno Odrzań-
skie jest miastem ludzi aktywnych – mówi 
burmistrz, Marek Cebula. Mieszkańcy 
korzystają z jedenastu urządzeń. 

Jednym z najważniejszych wydarzeń 2013 
było przypłynięcie statku Zefir do portu 
macierzystego w Krośnie Odrzańskim. 
Jednostka, która ma być głównym czyn-
nikiem do rozwoju turystyki w nadodrzań-
skich gminach zacumowała przy nabrzeżu,  
a w uroczystym powitaniu brało udział wie-
lu mieszkańców z całego regionu. Wadim 
Tyszkiewicz, prezydent Nowej Soli zazna-

czał, że „marzenia sprzed wielu lat się spełniły”. W przypadku 
Krosna Odrzańskiego równole-

Imponująco wygląda nowa elewacja oraz iluminacja kościoła św. Andrzeja.

Władze Krosna Odrzańskiego idą „za ciosem” - projekt „Laptop dla każdego ucznia” rozrasta się. Do uczniów trafiły dodatkowo 62 komputery. 
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gle realizowano inne, rekreacyjne koncepcje. Dlatego od początku 
kadencji zrealizowano inwestycje, które 
mają uatrakcyjnić gminę. Turyści 
schodzący ze statku mogą wypo-
życzyć jednoślad w nowej wypoży-
czalni rowerów i na dwóch kółkach 
zwiedzić gminę. Kilometry ścieżek 
na pewno im to ułatwią. Fani spor-
tu w postaci squasha mogą zagrać 
w przygotowanej sali oraz spróbo-
wać swych sił na kręgielni. Latem 
na chętnych czeka pole namiotowe. 

Transgraniczny Dzień Plonów czyli 
Dożynki Gminne w Szklarce Radnic-
kiej to kolejny udany akcent ubiegłego 
roku dofinansowany z Euroregionu 
„Sprewa-Nysa-Bóbr”. Przyznanie orga-
nizacji imprezy temu sołectwu okazało 
się być strzałem w dziesiątkę. Jesień 
przyniosła niezwykle ważną informa-
cję dla mieszkańców m.in. Czarnowa 
i Brzózki. Olbrzymie pieniądze pójdą na 
przebudowę wodociągów. Era studni 
głębinowych i brudnej wody wkrótce 
się skończy - cieszyła się wówczas sołtys Danuta Korona. 
Sołtys Krzysztof Grzelak także nie ukrywał zadowolenia. 

Później Krosno Odrzańskie pojawiło się w mediach ogól-
nopolskich przy okazji wizyty Prezydenta RP. Faktem jest, 
że to druga wizyta Głowy Państwa w naszym mieście. Tyle, 

że pierw-
sza miała 
m i e j s c e 
tysiąc lat 
temu, kie-
dy to do 
Krosna Od-
rzańskiego 
przyjechał 
B o l e s ł a w 
Chrobry. Dla-
tego też wizy-
tę Bronisława 
Komorowskie-
go należy trak-
tować bardzo 
symbolicznie. 
Koniec roku 
w całej Gminie 
upłynął pod ha-
słem Budżetu 
Obywatelskiego, 
który spotkał się 
z wielkim zainte-
resowaniem miesz-
kańców. Plany na 
rok 2014 są równie 
ambitne, a o ich 
ocenę pokusimy się 
za kilkanaście mie-
sięcy.

Plac fitness dla dorosłych.

Władze Krosna Odrzańskiego idą „za ciosem” - projekt „Laptop dla każdego ucznia” rozrasta się. Do uczniów trafiły dodatkowo 62 komputery. Nowe boisko wielofunkcyjne z oświetleniem.
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Młodzi studenci uczą się samorządności
Uniwersytet Obywatelski dla dzieci to nowy pomysł Fundacji 
Alicji z Gronowa  realizowany w Gminie Dąbie i Krosno Od-
rzańskie. W ramach projektu powstał uniwersytet dziecięcy 
zajmujący się tematyką społeczeństwa obywatelskiego. 
Mini Uniwersytet Obywatelski skierowany jest do uczniów klas 
IV, V, VI szkół podstawowych z terenu Gminy Dąbie i Gminy Kro-
sno Odrzańskie. W trakcie zajęć dzieci mają okazję dowiedzieć 
się m.in. czym są społeczności lokalne, jak można wpływać 
na środowisko, w którym żyjemy, czym jest samorządność, 
co mogą radni i burmistrz, co nam daje Unia Europejska, co 
to jest wolontariat, po co powstają organizacje pozarządowe 
i jak funkcjonują media. Przez pół roku młodzi „studenci” biorą 
udział w wykładach i warsztatach prowadzonych przez nauczy-
cieli akademickich i specjalistów z danych dziedzin. Całość 
jest prowadzona w atrakcyjnej uniwersyteckiej formie wraz 
z wykładami, indeksami i zaliczeniami, tak aby młodzież mogła 
odkryć i poznać atmosferę studiowania. Zajęcia są prowadzo-
ne w budynku Collegium Polonicum w Słubicach. Wykłady są 
otwarte dla wszystkich zainteresowanych, a warsztaty wyłącznie 
dla młodych studentów, którzy otrzymali indeksy. Dodatkowym 

wydarzeniem będzie symulacja wyborów samorządowych, 
zorganizowana w trakcie trzydniowego wyjazdu dla wszystkich 
uczestników,a także możliwość udziału w nagraniu klipu pro-
mującego każdą z Gmin.

Współpraca układa się bardzo dobrze
W marcu obchodziliśmy Dzień Sołtysa. W gminach takich jak 
Krosno Odrzańskie jest to ważna osoba. Sołtys wybierany 
przez zebranie wiejskie jest organem wykonawczym, a jego 
działalność wspierana jest przez Radę Sołecką. 
W Krośnie Odrzańskim mamy 19 sołectw. Sołtys  
którego głównym zadaniem jest dbanie o potrzeby 
mieszkańców. zwołuje zebrania wiejskie, posiedzenia 
Rady Sołeckiej i reprezentuje lokalną społeczność 
w kontaktach na zewnątrz. 
Współpraca Sołtysów i Rad Sołeckich z władzami 
gminy powiązana jest miedzy innymi funduszem so-
łeckim. Są to pieniądze wydzielane w budżecie Gmi-
ny po to, by później, podczas zebrania wiejskiego, 
wyznaczyć zadania, które można z nich realizować.
Krośnieńscy sołtysi nie ukrywają, że współpraca 
z władzami gminy układa się bardzo dobrze. Sołtys 
Wężysk Kazimierz Kasowski chwali między innymi 
pomysł burmistrza związany z budżetem obywa-
telskim. Fundusz sołecki, o który w tym roku po 
raz kolejny Burmistrz Marek Cebula wnioskował do 
Rady Miejskiej, to kolejny dowód na dobre relacje. 

Pieniądze z funduszu sołeckiego można przeznaczyć na różne 
zadania, które będą poprawiać warunki życia mieszkańców. 
Może to być utrzymanie boiska remont chodnika, budowa pla-
cu zabaw nasadzenia drzew czy remont wiaty przystankowej.
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Ostatnie pożegnanie wielkich Krośnian
Ze smutkiem przyjęliśmy informację o śmierci Honorowych 
Obywateli Krosna Odrzańskiego - Pani Alojzy Aurelii Banie-
wicz oraz Pana Tadeusza Słomińskiego. W ostatniej drodze 
towarzyszyły im setki krośnian, na czele z władzami samo-
rządowymi kilku kadencji, pocztami sztandarowymi oraz 
przedstawicielami służb mundurowych, instytucji i zakładów 
pracy, stowarzyszeń oraz szkół i przedszkoli. 
Pani Alojza Aurelia Baniewicz to współorganizatorka szkolnictwa 
na Ziemi Krośnieńskiej, długoletnia nauczycielka i zastępca 
kierownika Szkoły Podstawowej nr 1 w Krośnie Odrzańskim. 
Będąc dyrektorem Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Kadr 
Oświatowych dzieliła się z innymi nauczycielami swoją wiedzą 
i doświadczeniem. Była założycielką Spółdzielni Nauczycielskiej 
w Krośnie Odrzańskim. Aktywnie działała w Związku Nauczy-
cielstwa Polskiego, gdzie pełniła funkcję Kierownika Wydziału 
Pedagogicznego, była też członkiem Polskiego Czerwonego 
Krzyża, zakładała szkolne koła PCK. Pracowała również społecznie 
w Lidze Kobiet. Z wielką pasją, miłością i poświęceniem oddawała 
się pracy nauczycielskiej, nie licząc się z czasem i zdrowiem. Za 
osiągnięcia w pracy zawodowej i zaangażowanie społeczne wie-
lokrotnie wyróżniana i odznaczana m.in. Krzyżem Kawalerskim 
Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Honorową 
Odznaką Polskiego Czerwonego Krzyża, Odznaką Honorową 
„Za Zasługi w Rozwoju Województwa Zielonogórskiego”, Złotą 
Odznaką Związku Nauczycielstwa Polskiego, Honorową Odznaką 
Ligi Kobiet. W uznaniu zasług i osiągnięć w dziedzinie kształce-
nia i wychowania młodego pokolenia na Ziemi Krośnieńskiej, 
została wpisana do Księgi Pamiątkowej „Zasłużeni dla oświaty 
i wychowania”. Uchwałą Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim 
z dnia 22 lutego 2002 r. otrzymała tytuł Honorowego Obywatela 
Miasta Krosna Odrzańskiego.

Pożegnaliśmy także Tadeusza Słomińskiego - regionalistę, 
współzałożyciela Towarzystwa Miłośników Ziemi Krośnieńskiej, 
Wiceprezesa Stowarzyszenia Lubuska Rodzina Katyńska oraz 
aktywnego członka Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopol-
skiego 1918/1919. Przez kilkanaście lat pełnił funkcję kuratora 
sądowego, przez trzy kadencje sprawował mandat radnego 
Miejskiej Rady Narodowej.
Pan Tadeusz Słomiński latem 1942 r. odwiedził w Krośnie Od-
rzańskim swojego brata. Miał wówczas okazję widzieć  miasto 
nie zniszczone działaniami wojennymi. To miejsce tak bardzo 
Go zauroczyło, że postanowił się tu osiedlić na stałe, co uczynił 
trzy lata później, w kwietniu 1945 r. Od tamtego czasu aktywnie 
angażował się życie społeczno – kulturalne naszej „małej Ojczy-
zny”. W uznaniu zasług uhonorowany był wieloma odznacze-
niami i wyróżnieniami w tym: Krzyżem Komandorskim Orderu 
Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Rodła, 
Medalem „Pro Memoria” oraz Odznaką Honorową Za Zasługi 
w Rozwoju Województwa Zielonogórskiego. Uchwałą Rady Miej-
skiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 28 stycznia 2001 r. otrzymał 
tytuł Honorowego Obywatela Miasta Krosna Odrzańskiego. 
W 2009 r. został laureatem Krośnieńskiej Nagrody Kulturalnej.
Niestety, nie ma wśród nas także Księdza Kanonika Mieczysława 
Pytki, który przez 14 lat pełnił funkcję Proboszcza Parafii pw. św. 
Jadwigi Śląskiej. Jedną z jego głównych zasług było przeprowa-
dzenie remontów kościołów - parafialnego i pw. św. Andrzeja. 
W czasie jego posługi powstało kilkanaście grup parafialnych,  
aktywnie działających w Krośnie Odrzańskim. W 1998 Kapituła 
Diecezjalna mianowała Księdza Pytkę kanonikiem. Dwa lata 
później został uhonorowany tytułem Rochetto et Mantoletto. 1 
sierpnia 2005 r. przeszedł w stan spoczynku i zamieszkał w Domu 
Księży Emerytów w Zielonej Górze.

Nastoletni wandale zatrzymani
Zatrzymano dwie osoby podejrzane o zniszczenie nowych 
boisk przy ulicy Pułaskiego. Nagroda wyznaczona przez bur-
mistrza dla osoby, która pomoże policji w ujęciu sprawców 
okazała się skuteczna. 
Przypomnijmy, pod koniec października, na nowowybudowanym 
boisku do koszykówki ktoś wypisał hasła kibiców piłkarskich, 
dokładnie fanów Arki Gdynia. Pojawiły się także wulgaryzmy 
na Legię oraz Wisłę. Napisy sprayem wymalowano na nowej 
nawierzchni oraz na murku, który przylega do boiska. Policja 
ustaliła dwóch potencjalnych sprawców tego przestępstwa. 
Jeden jest mieszkańcem Krosna Odrzańskiego i ma 17 lat, 
drugi to 19-latek z Poznania. Obaj mają już postawione zarzuty 
powiedział nam sierż. sztab. Mariusz Grycan z Komendy Powia-
towej Policji w Krośnie Odrzańskim. Wykonanie napisów białym 
sprayem spowodowało straty o wysokości 12 tys. zł. Kodeks 
karny określa wiek, od którego odpowiada się za przestępstwa 
jako osoba pełnoletnia - jest to 17 lat. Tak wiec obaj sprawcy 
odpowiedzą przed sądem jako dorośli. Grozi im kara od 3 miesięcy 
do 5 lat pozbawienia wolności. Jednocześnie będzie możliwość 
roszczenia za poniesione straty. 
Burmistrz Marek Cebula chcąc jak najszybciej złapać wandali 
postanowił przekazać indywidualną nagrodę rzeczową o wartości 
do 1.000 zł osobie, która wskaże sprawcę lub sprawców znisz-
czenia boiska, bądź udzieli pomocnych informacji. Ta decyzja 
to był dobry pomysł, uważają mieszkańcy. Podkreślają, że nie 

może być przyzwolenia na wandalizm, a skuteczne działania 
mające na celu wykrycie sprawców zawsze będzie popierane. 
Skuteczna współpraca pracowników OSiRu, policjantów i na-
groda burmistrza przyczyniły się do tak skutecznego działania 
– podkreśla Mariusz Grycan. 
Społeczność krośnieńska aktem wandalizmu była zbulwersowa-
na. Wpisy na jednym z portali internetowych nie pozostawiały 
złudzeń. Zarówno młodzi jak i starsi dziwili się takiej bezmyśl-
ności. Na szczęście wandale nie pozostaną bezkarni. 
Zdaniem policjantów sprawa powinna przynieść jeszcze jedną 
korzyść. Fakt ustalenia 
sprawców i postawienia 
im zarzutów da do myśle-
nia wszystkim tym, którzy 
wpadną na podobne po-
mysły.
Już teraz burmistrz za-
powiada rozszerzenie 
monitoringu. Z zaosz-
czędzonych w budżecie 
pieniędzy zostaną zamon-
towane kamery, które 
będą nagrywać każdy 
centymetr kwadratowy 
boisk. 

W Krośnie Odrzańskim nikt  
nie pozwoli na niszczenie  

wspólnego mienia.
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Młodzi, najzdolniejsi nagrodzeni 
To był wyjątkowy wieczór pod wieloma 
względami. 27 dzień lutego, w trakcie 
uroczystości, podczas któej zaprezen-
towano mieszkańcom i zgromadzonym 
gościom nowy wizerunek Krosna Od-
rzańskiego, wręczono także stypendia 
Burmistrza Krosna Odrzańskiego za wy-
bitne osiągnięcia w nauce w I półroczu 
roku szkolnego 2013/2014, dla uczniów 
szkół podstawowych i gimnazjów. 

Wręczał je Marek Cebula wraz z Bożeną 
Sławiak Poseł na Sejm RP i Barbarą Gron-
cik, Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury 
i Sportu. Uczniowie otrzymali dyplomy, 
a rodzice listy gratulacyjne z podziękowa-
niem za trud wychowania. 
Stypendia Burmistrza przyznawane były 
po raz pierwszy. Podczas uroczystości 
wręczono je 10 uczniom, którzy uzyskali 
najwyższe wyniki w nauce w I semestrze 
roku szkolnego 2013/2014. Stanowią one 
dowód uznania za wysiłek i wytrwałość 
w poszerzaniu wiedzy. Są wyróżnieniem za 
pracowitość, bez której trudno zrealizować 
jakiekolwiek marzenia. Mamy nadzieję, 
że przekazane środki pomogą w realiza-
cji wszelkich marzeń i pragnień, a także 
zachęcą pozostałych uczniów do zgłębia-
nia nauki – podkreśla Naczelnik Wydziału 
Oświaty. Stypendystami zostali Mateusz Ej-
smont, Joanna Michalska, Anita Skorupska, 
Aleksandra Uziębło, Błażej Basaj, Karolina 
Dunajska, Wiktoria Samulska, Natalia Biele-
wicz, Michał Gwiazdowski oraz Małgorzata 
Wojtyra. Dodajmy, że nagrodzeni uczniowie 
to laureaci wielu konkursów, a średnie ocen 
przekraczają granicę 5,4.
Ale to nie wszystko. Zostały wręczone rów-
nież Nagrody Sportowe Burmistrza Krosna 
Odrzańskiego dla zawodników osiągających 
wysokie wyniki sportowe we współzawod-
nictwie krajowym lub międzynarodowym.. 
Podczas uroczystości wręczono nagrody  
siedmiu uczniom, którzy uzyskali najwyższe 
wyniki  w sporcie lub reprezentują naszą 
Gminę na arenie województwa. Otrzymali 
je: Fabian Baliński, Kacper Faligowski, Kamil 
Konopski, Albert Kubicki, Michał Pawełczyk, 
Antoni Plichta i Eryk Popiel.
Ci uczniowie swoją postawą udowodnili, że 
dzięki wytrwałości, zapałowi i ciężkiej pracy 
można wiele osiągnąć i być dostrzeżonym 
na arenie sportowej mówił Burmistrz Marek 
Cebula gratulując stypendystom. Nagrody 
są wyrazem uznania dla prezentowanego 
przez zawodnika poziomu sportowego i jego
osiągnięć w danej dyscyplinie sportu i mają 
na celu wspieranie dzieci i młodzieży, szcze-
gólnie uzdolnionej sportowo, reprezentu-
jących Gminę Krosno Odrzańskie. 
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Proinwestycyjny budżet Gminy
W tym roku nie będzie podwyżek podatków lokalnych. Po-
zostaną one na niezmienionym poziomie. Mało tego - na 
inwestycje zapisano znacznie więcej funduszy niż w latach 
poprzednich. Budżet Krosna Odrzańskiego, jak na sytuację 
finansową Gminy, wygląda imponująco. 

Wydatki kształtują się na poziomie prawie 51,5 mln złotych, 
dochody niespełna 1,9 mln niższe. Pojawiający się deficyt jest 
związany z proinwestycyjnym charakterem budżetu i zostanie 
sfinansowany wolnymi środkami niewykorzystanymi w roku 
ubiegłym. Co ważne - budżet nie zakłada zaciągania nowych 
kredytów. Nie możemy sobie na to pozwolić – mówi burmistrz 
Krosna Odrzańskiego, Marek Cebula. Za to musimy nadal spłacać 
pożyczki zaciągnięte kilka lat temu. 

Ilona Ogiba, Skarbnik Gminy przyznaje, że w tym budżecie 
najwięcej pieniędzy pochłania realizacja zadań oświatowo – 
wychowawczych. Jest to kwota prawie 18 mln zł, czyli ponad 
1/3 finansów gminy. Pomoc społeczna (warunkowana w dużym 
stopniu wysokością planowanych dotacji z budżetu państwa) 
stanowi kwotę niespełna 9 mln zł, tj. 17% wydatków ogółem.
Budżet często oceniany jest także z punktu widzenia pieniędzy 
przeznaczonych na inwestycje. W tym przypadku także można 
mówić o sukcesie, ponieważ w dobie kryzysu zaproponowana 
została realizacja konkretnych zadań infrastrukturalnych na 
kwotę ponad 4,5 mln zł. Nie możemy zapominać o 350 tys. zł, 
które już zostały przeznaczone na inwestycje w ramach Budżetu 
Obywatelskiego. 
Ilona Ogiba pytana o podsumowanie sytuacji finansowej ostat-
nich trzech lat odpowiada: Jeszcze w 2011 r. zastanawiałam się 
czy to w ogóle jest możliwe, aby zaproponować w 2013 r. projekt 
budżetu spełniający wszystkie wymagane wskaźniki narzucone 
przepisami ustawy o finansach publicznych. Sytuacja z mojego 
punktu widzenia wydawała się bardzo trudna. W 2012 r. pojawiło 
się światełko w tunelu, a 2013 rok zaskoczył mnie pozytywnie 

- mówi Skarbnik Gminy. Nie mniej jednak wygląd budżetu  
na 2014 r. to wypadkowa realizacji poprzednich zapisów finan-
sowych. To jest ciężka praca wszystkich pracowników Gminy, 

oszczędne przemyślane wy-
datkowanie środków publicz-
nych.
Spoglądając na długotermi-
nowe prognozy dla Krosna 
Odrzańskiego trzeba pamię-
tać, że gmina ma przed sobą 
jeszcze dwa lata (2015-2016), 
gdy musi kontrolować wskaź-
niki. Ale generalnie mówiąc 
obrazowo, odbiliśmy się od 
dna i teraz idziemy wyłącz-
nie do góry, nie widzę innego 
kierunku – dodaje Skarbnik 
Gminy. 
Jeszcze jedna kwestia jest 
istotna z punktu widzenia 
finansowania zadań inwe-
stycyjnych. To przygotowanie 
do następnego okresu budże-
towania w Unii Europejskiej, 
a tym samym do pozyska-
nia pieniędzy zewnętrznych. 
Marek Cebula zapewnia, że 
gmina będzie na to gotowa. W tym dokumencie znalazły się zapisy niezwykle istotne z punktu widzenia funkcjonowania 

całej Gminy Krosno Odrzańskie.
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Krosno potrzebuje żłobka
2014 rok będzie obfitował w wiele inwestycji, które poprawią 
jakość życia mieszkańców. Będą nowe parkingi, remonty 
dróg, skwerów, zamontowane zostanie nowe oświetlenie 
LED. Prace w całej gminie rozpoczną się po wyłonieniu 
w przetargach wykonawców. Każdy jednak  zdaje sobie 
sprawę, że potrzeb w mieście jest wiele. Jednym z takich 
priorytetów stał się żłobek. Czy jest szansa, by w Krośnie 
Odrzańskim została otwarta taka placówka? O to pytamy 
Grzegorza Garczyńskiego, Zastępcę Burmistrza.

W naszym mieście działał kiedyś żło-
bek. Wśród wielu mieszkańców 
jest przekonanie, że znowu taka 
placówka jest niezbędna. Czy po-
wstanie?
Bardzo uważnie wsłuchujemy się 
w głosy mieszkańców i zdajemy sobie 
sprawę z potrzeb. Żłobek jest jedną z nich 
i szukamy pomysłów, jak ją zaspokoić. Rozwiązaniem 
jest przystosowanie jednej kondygnacji bu-
dynku przy ulicy Piastów dla najmłodszych 
dzieci. Zresztą kiedyś był tam żłobek.

W sprawie tego budynku trwa dyskusja – czy nie powinna tam 
się umiejscowić Szkoła Specjalna…
Taka ewentualność jest także rozważana. Szukamy rozwiązań, 
które usatysfakcjonują  wszystkie strony. W przypadku Szkoły 
Specjalnej należy pamiętać, że jest to placówka należąca do 
Starosty. To on jest odpowiedzialny za to, by dzieci ze Szkoły 
Specjalnej uczyły się w komfortowych warunkach. Mimo tego 
jednak chcemy pomóc Staroście, a przede wszystkim dzieciom. 

W jaki sposób?
Chcemy dać działkę, na której Starosta będzie mógł postawić 
budynek odpowiedni dla takiej placówki. Poza tym – biorąc 
pod uwagę, że w szkole uczą się dzieci z całego powiatu – za-
stanawiamy się co oferują inne gminy, by pomóc Staroście. My 
dajemy konkretną ofertę – ziemię, ponieważ zależy nam na 
dobru dzieci. Czekamy na odpowiedź w tej sprawie.

Wracając do kwestii budynku – co jeszcze, oprócz żłobka 
mogłoby się tam znaleźć?
Myślimy o tym, by stworzyć tam idealne warunki dla przedszko-
laków z Przedszkola nr 2. Dotychczasowy obiekt pozostawia 
wiele do życzenia, a w nowym miejscu dzieci miałyby idealne 
warunki do zabawy i nauki. Poprawiłby się także komfort pracy. 
Jedną z kondygnacji mogłyby zagospodarować organizacje 
pozarządowe, np. klub seniora.

Jest jeszcze ja-
kaś opcja?

Tak. Wstęp-
na wycena 
b u d y n k u 

wynosi 2 mln 
700 tys. zł. Możemy 

pomóc dzieciom i ich rodzi-
com wnosząc, po uzyskaniu zgody 

Rady Miejskiej, wkład własny w wysokości 700 tys. zł. Jeżeli 
Panu Staroście zależy na rozwiązaniu problemu, może odkupić 
budynek za 2 miliony zł. A my te pieniądze przeznaczymy na 
budowę obiektu od podstaw, pod wyżej wymienione cele. Bez 
konieczności zagospodarowywania już istniejącego. 

Dziękuję za romowę.

Pierwszy taki bal na Zamku
To był pierwszy bal na Zamku Piastowskim od prawie 70 
lat. I do tego bardzo udany. Na jednej z sal odbył się Wieczór 
Taneczny 55+. 
Karnawał sprzyja organizowaniu tego typu imprez, a wieczór był 
szczególny, bo jak sama nazwa wskazuje - wstęp był tylko dla 
osób powyżej 55 roku życia. Pomysł był niezwykle trafny, energii 
i tanecznej werwy seniorów brakuje niejednemu czterdziesto-
latkowi. Zwrócił na to uwagę Burmistrz Marek Cebula, który 
podkreślił, że tak aktywnych seniorów mogą nam pozazdrościć 
inne gminy. Za każdym dobrym pomysłem stoją ludzie i cieszę 
się, że mogłem wesprzeć inicjatywę naszych mieszkańców. To 
kolejny dowód na to, że nasza gmina jest miejscem przyjaznym 
dla seniorów. Tomasz Miechowicz, Przewodniczący Rady Miej-
skiej życząc seniorom dobrej zabawy przyznał, że sam chętnie 
pobawiłby się na takim balu. 
Organizatorzy zapewnili profesjonalnego DJ`a oraz poczęstunek.  
Po takim sukcesie, być może zamkowe bale na stałe wpiszemy 

do kalendarza naszych wydarzeń kulturalnych – mówi Henryk 
Brudło, Dyrektor CAK Zamek.
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Decyzje w rękach mieszkańców
Malkontenci muszą przyznać się do błędu. Ci, którzy uwierzyli 
w sukces projektu – dzisiaj triumfują i odbierają nagrody. 
Pomysł i realizacja tzw. budżetu obywatelskiego w Krośnie 
Odrzańskim okazały się hitem na miarę województwa. 

Poczułem się jak prawdziwy inwestor – mówił po wręczeniu 
specjalnego czeku z symboliczną kwotą na realizację wzbudza-
nego oświetlenia  na ścieżce pomiędzy Krosnem Odrzańskim 
a Łochowicami, Jerzy Stelmach. To on był inicjatorem jednego 
z zadań przyjętych do realizacji.
Idea budżetu obywatelskiego, a więc takiego, o którym decy-
dują mieszkańcy w Gminie Krośno Odrzańskie sprawdziła się 
jak nigdzie indziej. Liczba osób biorących udział w głosowaniu 
przerosła oczekiwania organizatorów. Radość czuję z dwóch 
powodów – po pierwsze z faktu, że pomysł się spodobał, a po 
drugie, że zaangażował obywatelsko tak wiele mieszkańców, 
mówi burmistrz Marek Cebula. A zaangażowanie było wielkie, 
chociaż pod wieloma postaciami. Inicjator budowy chodnika 
przy kościele w Wężyskach, Mirosław Adamczuk przyznaje, że po 
pracy, przez dwa tygodnie, do wieczora zbierał podpisy na liście. 
Jerzy Stelmach wprost przeciwnie. Nie zbierałem podpisów jak 
w Wężyskach, po prostu dałem pomysł i wszystko potoczyło się 
już samo. Z żoną lubimy aktywny tryb życia, często korzystamy 
ze ścieżki na trasie Krosno-Łochowice. Wiem, że mnóstwo ludzi 

lubi tam trenować, dlaczego im tego nie ułatwić - dodaje po-
mysłodawca. Jest pod wrażeniem tego, że u nas zdecydowano 
się na wprowadzenie budżetu obywatelskiego. Pracuję w innej 
gminie i wiem,  że tam także przydałoby się wprowadzić taką 
możliwość – dodaje Jerzy Stelmach.
W Krośnie Odrzańskim dwa dokumenty regulują kwestie budżetu 
obywatelskiego. Jest to uchwała oraz zarządzenie burmistrza 
mówi Tomasz Miechowicz, przewodniczący Rady Miejskiej w Kro-
śnie Odrzańskim.  Idea była taka - mieszkańcy mogli zgłaszać 
inwestycje do realizacji w 2014 roku, koszt zadania nie mógł 
przekraczać 70 000 zł – dodaje przewodniczący. 
Zadania nieinwestycyjne, których było prawie 90, a które nie 
zakwalifikowały się do budżetu partycypacyjnego  będą dla nas 
wskazówką. Dzięki temu będziemy wiedzieli co dla mieszkańców 
jest najistotniejsze – zaznacza Grzegorz Garczyński, zastępca 
burmistrza Krosna Odrzańskiego. 
Gmina rzeczywiście wyróżnia się na tle innych samorządów. I to 
takich,  w których wydawałoby się, że idea samorządności jest 
bardziej rozwinięta. W ubiegłym roku w Poznaniu w głosowa-
niu na inwestycje wzięło udział zaledwie 4,5% uprawnionych. 
W Krośnie Odrzańskim było to prawie 30% zaznacza członek 
Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego Radosław Sujak. 
Wkrótce rozpocznie się realizacja zadań, które wygrały w plebi-
scycie mieszkańców. Kończą się prace dokumentacyjne. 

Gwiazda świeci pełnym blaskiem
Po tym spotkaniu wyjdziecie innymi ludźmi. Ja wam dam 
tyle optymizmu – tymi słowami powitała Krośnian Urszula 
Dudziak. W Zamku Piastowskim w Krośnie Odrzańskim od-
było się spotkanie autorskie ze światowej sławy wokalistką 
jazzową. 
Artystka opowiadała o karierze, miłości, rodzinie, oraz Ameryce. 
Zdradziła tajniki swojej urody. Opowiedziała o farbowaniu wło-
sów henną i gimnastyce. Zaprezentowała na scenie 5 rytuałów 
tybetańskich, dzięki którym ma energię i łączy się z kosmosem. 
Te i inne sekrety znajdują się w autobiograficznej książce „Wszyst-
ko wam wyśpiewam”, z której promocją przyjechała na Ziemię 
Lubuską. Książka ze wspomnieniami artystki powstała dzięki 
pamiętnikom, które Urszula Dudziak pisała od młodości. Dzięki 
tej książce mamy okazję  poznać historię współczesnego jazzu, 
ale także poznać jedną z największych osobowości tego gatunku 
muzyki. Spotkanie z Urszulą Dudziak, znaną na całym świecie 

wokalistką jazzową odbyło się w ramach „Wieczoru z Gwiazdą” 
organizowanego przez Centrum Artystyczno – Kulturalne „Za-
mek” i Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Krosno Odrzańskie.



MOST - KROŚNIEŃSKI INFORMATOR SAMORZĄDOWY

20

 Nagrody główne w losowaniu - odtwarzacze DVD wylosowali:
Pani Róża Kościarz, 

Pan Mirosław Mysłek, 
Pan Piotr Zawiślak. 

Zestaw gadżetów promocyjnych otrzymują Pan Andrzej Dogoda, Pani Danuta Cierpisz oraz Pan Jacek Jasik.

Wszystkich zwycięzców zapraszamy po odbiór nagród do Biura Obsługi Interesanta w Urzędzie Miasta w Krośnie Odrzańskim ul. Parkowa 1.

I miejce – Laptop dla każdego ucznia – 32,99 %
II miejsce – Pierwsze rejsy wycieczkowe statkiem Zefir – 28,86 %

III miejsce – Wizyta Prezydenta RP – 18,56 %
IV miejsce – Budżet Obywatelski  - 12,37 %

V miejsce – Krosno Odrzańskie wśród laureatów europejskiego finału kampanii ETZT – 7,22 %

Rozstrzygnięcie plebiscytu z poprzedniego numeru MOST-u  
na hit roku 2013

Świetlica wyrosła w błyskawicznym tempie
Do tej pory mieszkańcy Szklar-
ki Radnickiej nie mieli miej-
sca spotkań. Wiele lat temu 
zostało zamknięte ponieważ 
groziło zawaleniem. Świetlica 
pozostawała tylko w zasięgu 
ich marzeń. 
Dzięki pozyskanym przez Wy-
dział Promocji i Rozwoju Go-
spodarczego Urzędu Miasta, 
środkom unijnym z Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich 
oraz ku radości mieszkańców, 
stanął nowy budynek. Udało 
nam się pozyskać środki w wy-
sokości 80% kosztów mówi Anna 
Januszkiewicz Naczelnik Wydzia-
łu. Budowa świetlicy rozpoczęła 
się w październiku ubiegłego roku. Dzięki łagodnej zimie obiekt 
udało się doprowadzić do stanu zamkniętego - wstawiono okna, 
a dach pokryto dachówką. 
Świetlica zaprojektowana jest na potrzeby miejscowości, ma to 
być miejsce spotkań, imprez i myślę, że dla Miesz-
kańców Szklarki 
Radnic-
k i e j 

jest w sam raz do potrzeb –mówi Ewa Kowalczyk, Naczelnik 
Wydziału Rozwoju, Inwestycji i Planowania Przestrzennego 
w Urzędzie Miasta. 

Budowa wywołała duże poruszenie wśród lokalnej spo-
łeczności, która już snuje plany dotyczące wykorzy-

stania świetlicy przy organizacji różnych 
przedsięwzięć. Bardzo się cieszymy 
bo przede wszystkim będziemy mieli 
miejsce, gdzie będą mogły się od-
bywać spotkania wiejskie ale także 
Mikołajki, Dzień Dziecka – przyznaje 
uśmiechnięta Marta Małysz Sołtys 
Szklarki Radnickiej. Budynek liczy 
prawie 160 m2. Główna sala liczy  
91 m2, do tego kuchnia, zaplecze ku-
chenne, toalety również przystoso-
wane dla osób niepełnosprawnych 
i szatnia dla personelu. Budowa świe-
tlicy ma zostać zakończona w czerwcu.Tak wyglądała świetlica w Szklarce Radnickiej już w styczniu br.

Prace nad świetlicą posuwają się w błyskawicznym tempie.

GRATULUJEMY!
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Nowoczesna oświata za unijne pieniądze
Do krośnieńskich szkół oraz jednostek podległych gminie 
dzięki projektowi „Internet w domu, Internet w szkole szansą 
na rozwój wykluczonych cyfrowo mieszkańców Gminy Kro-
sno Odrzańskie” trafiło ponad 420 komputerów. Jak teraz 
wyglądają lekcje w tych placówkach? Uczniowie są zgodni 
– zajęcia są dużo ciekawsze.

W kampanii wyborczej w 2010 r. pojawiło się hasło „Laptop dla 
każdego ucznia”. Wychodzę z założenia, że nie uciekniemy przed 
cyfrowym światem. Jeśli dzisiaj nie wyedukujemy młodzieży 
w tym kierunku, nie damy im możliwości dostępu do tych tech-
nologii, to będą oni mieli gorszy start w dorosłe życie – mówił 
wówczas Burmistrz Marek Cebula. Realizacji zamierzeń pomógł 
projekt e-Inclusion o wartości ponad 2 mln zł, w całości sfinan-
sowany ze środków unijnych. Jak jego wprowadzenie oceniane 
jest w szkołach? To była dla nas prawdziwa rewolucja – mówi 
Magdalenia Stefanowicz, wicedyrektor Szkoły Podstawowej  
nr 2. Dzięki nowym narzędziom, bazujemy na tym, co uczniów 
interesuje. Praktycznie wszyscy korzystają z komputerów w domu 
i jest to dla nich mocne narzędzie w poszukiwaniu informacji 
– przekonuje.
Swojego zachwytu nie ukrywa również Wiesława Kołarzyk, 
dyrektor Gimnazjum w Krośnie Odrzańskim. Dla naszej szkoły 
projekt e-Inclusion był strzałem w dziesiątkę! W przypadku 
pracowni informatycznych, był to najwyższy czas na 
zmiany, ponieważ  uczniowie pracowali już na bardzo 
starym sprzęcie. Potrzebny jest nowy sprzęt, rozwijający 
wiedzę i zainteresowania uczniów. Przecież nie można 
korzystać tylko i wyłącznie z kredy i tablicy – przekonuje.
Placówka idzie z duchem czasu i jako pierwsza korzysta 
z elektronicznych dzienników. Rodzice będąc w domu, 
mogą swobodnie wieczorem spojrzeć, co jego pociecha 
danego dnia robiła na lekcjach. Chciałabym, żeby nasza 
szkoła, w ogóle zrezygnowała z dzienników papiero-
wych. Może do tego dojść już we wrześniu – zdradziła 
Wiesława Kołarzyk.
Pedagodzy są zgodni, że w dzisiejszych czasach książki 
powoli odchodzą do lamusa, a uczniowie chętniej ko-
rzystają ze źródeł multimedialnych. Agnieszka Lipińska-
-Bodnar uczy w gimnazjum historii i jak przyznaje, od 
kiedy placówka dysponuje nowoczesnym sprzętem, ma 
możliwość wyświetlania uczniom filmów oraz animacji.  

Potwierdza to Dagmara Jankowska, nauczyciel biologii, chemii 
i przyrody w Zespole Szkół w Wężyskach. - Młodzież dodatkowo 
używa specjalnego oprogramowania, wypełnia testy, ćwiczenia, 
zadania interaktywne, tworzy prezentację, ogląda filmy. Ma 
również dostęp do Internetu - wymienia.
Różnice w prowadzeniu zajęć przy pomocy nowoczesnego 

sprzętu wymienia również Anna Chinalska, dyrektor 
Zespołu Edukacyjnego w Osiecznicy. Osobiście uczę 
przyrody i mogę potwierdzić, że ten projekt bardzo 
pomógł również nauczycielom, którzy mogą korzy-
stać chociażby z e-book`ów – przekonuje. 
Nauczycielka chwali również zalety podręczników 
w wersji multimedialnej, dzięki którym dzieci nie 
tylko widzą, ale również słyszą zawartą w nich treść. 
- Dzięki temu pedagodzy mogą zdecydowanie lepiej 
zobrazować dany temat. Teraz jestem już pewna, 
że idziemy z duchem czasu – dodaje.
A jak nowy sprzęt oceniają sami uczniowie? 
Gimnazjalistka Zuzanna Szajnocha również nie 
ukrywa swojego zadowolenia projektem. - Jestem 
wzrokowcem i każda treść poparta obrazem, jest 
dla mnie łatwiejsza do zapamiętania – przekonuje. - 
Myślę, że teraz łatwiej jest przyswajać wiedzę, którą 
przekazują nam nauczyciele – dodaje jej koleżanka 
Patrycja Stencel.

Podobnego zdania są ich młodsi koledzy ze Szkoły Podstawowej 
nr 2. Według mnie teraz lekcje są o wiele ciekawsze. Osobiście, 
bardzo chętnie korzystam z komputera – mówi Oliwia Stysiak. 
- Obecnie wszystko jest interaktywne, co sprawia, że lekcje wcią-
gają. Na tablicach czy telewizorach jesteśmy w stanie zobaczyć 
więcej, niż w książkach. Myślę, że w pełni skomputeryzowana 
szkoła daje o wiele większe możliwości – dopowiada Klaudia 
Tomkiewicz. 
Realizacja projektu „Internet w domu, Internet w szkole…” 
to prawdziwy skok w XXI wiek wykonany z pomocą ogromnej 
trampoliny, jaką było stuprocentowe dofinansowanie w ramach 
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka – mówi Bur-
mistrz Marek Cebula.  Ale to dopiero początek. Nowoczesność 
w Krośnie Odrzańskie ma czaić się za każdymi drzwiami i dotykać 
każdej dziedziny życia. Chcemy dorównać tym największym 
i najlepszym samorządom – dodaje.
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Statki na prima aprilis
Już od 1 kwietnia na Odrze ponownie pojawiły się statki tu-
rystyczne.  Za sterami stowarzyszenia „Odra dla Turystów” 
stanął Łukasz Kozłowski, który zastąpił na tym stanowisku 
Andrzeja Pilimona. Nowy menadżer to nowe pomysły na 
działania, które mają nie tylko przynosić zysk, ale przede 
wszystkim promować nadodrzańskie porty i działalność 
turystyczną. Łukasza Kozłowskiego pytamy o jego spojrze-
nie na zagadnienia związane z ożywieniem ruchu na Odrze.

Jesienią do portów macierzystych (Krosna Odrzańskiego i No-
wej Soli) przypłynęły długo oczekiwane statki Zefir i Laguna. 
Czy jest to przełom w turystyce wodnej na Odrze?
Niewątpliwie tak. Skala całego przedsięwzięcia, jego złożoność 
i wymiar transgraniczny z pewnością pozwala nazwać całość 
przełomem. Dodatkowo, jest to innowacyjny projekt nie tylko 
w turystyce odrzańskiej, ale i w skali całego kraju. Trend wzro-
stowy w turystyce wodnej dał się zauważać już kilka lat temu. 
Jestem pewien, że nasze przedsięwzięcie wpisze się w ten nurt 
oraz nada mu dodatkowego pędu. Ta forma spędzania wolnego 
czasu jest niezwykle popularna na całym świecie, dlatego śmiało 
możemy założyć, że i u nas będzie to hit. 

Jaki potencjał niesie ze sobą projekt „Odra dla turystów 2014”? 
To zależy, czy mówimy tutaj o samym projekcie, czy o jego 
„dziecku” czyli stowarzyszeniu „Odra dla turystów”. Jeśli chodzi 
o potencjał unijnego projektu, jest on oczywisty - rozwój tury-
styczno - infrastrukturalny Doliny Środkowej Odry, ze wszystkimi 
tego pozytywnymi konsekwencjami. Co do stowarzyszenia, 
potencjał widzę tutaj w samej żegludze i jej promowaniu wśród 
mieszkańców naszego regionu. Rejsy, jako produkt turystyczny, 
są niewątpliwie wartością dodaną, która wpłynie na rozwój 
nadodrzańskich miejscowości. 

W jaki sposób samorządy będące na szlaku turystycznym mogą 
wykorzystać projekt do rozwoju gminy, miasta…
Pominę już wymiar turystyczny i infrastrukturalny, o których 
wspomniałem wcześniej. Warto zwrócić także uwagę na aspekt wi-
zerunkowy, czy korzyści płynące z samej współpracy miast i gmin 
z nadodrzańskiego szlaku. Co do wizerunku, fakt „posiadania” 
statków wyróżnia nas na tle innych regionów. Wspominając o ko-
rzyściach ze współpracy, mam na myśli szereg możliwości działań 
na innych polach, do których dobrym zaczątkiem i wspólnym 
mianownikiem jest właśnie projekt „Odra dla Turystów 2014”. 

Nie każda gmina może pochwalić się możliwością rejsów wła-
snym statkiem. Czy szansa zostanie wykorzystana?

Jesteśmy tak 
naprawdę na po-
czątku tej przy-
gody na wodzie.  
Widząc zaanga-
żowanie włodarzy 
poszczególnych 
gmin i ludzi zwią-
zanych z projek-
t e m ,  j e s t e m 
jednak przekona-
ny, że wszyscy tę 
szansę wykorzy-
stamy. Naszą, pol-
ską część Odry, 
podzielono na 
dwa odcinki. Od 
Kostrzyna do Kro-
sna  Odrzańskiego 
pływać będzie Ze-
fir, a od Cigacic do 
Głogowa - Laguna. Obok regularnych rejsów turystycznych, 
chcemy także wyjść z ofertą do szkół i sektora biznesowego. Po 

dniu pływania statki będą pełniły rolę wodnych wieczorowych 
kawiarenek – dodaje Kozłowski. Wielokrotnie podkreślano, że 
o sukcesie projektu będzie decydować także współpraca w za-
kresie promocji rejsów po stronie niemieckiej. Nasi zachodni 
sąsiedzi są partnerami, bez których istota przedsięwzięcia nie 

miałaby sensu. Jesteśmy w kontakcie z delegowanymi do tego 
osobami po stronie niemieckiej, jak również prowadzimy mocno 
zaawansowane rozmowy z organizacjami promującymi turystykę 
po drugiej stronie Odry.

Łukasz Kozłowski - z wykształcenia mar-
ketingowiec i specjalista do spraw tury-

styki i rekreacji. Od 4 lat prowadzi własny 
biznes - doradztwo finansowe.

Statek ZEFIR to jedna z większych atrakcji 
Krosna Odrzańskiego.
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INFORMACJA
W związku z zarządzonymi na dzień 25 maja 2014 r. wyborami do Parlamentu Europejskiego, informujemy, że wyborca, który 

zamierza zmienić miejsce pobytu przed dniem wyborów może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania.
Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku mor-

skim.
Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składa się w urzędzie gminy, w której wyborca będzie ujęty  

w spisie wyborców, najpóźniej na dwa dni przed dniem wyborów, tj. do dnia 23 maja 2014 r.
Wniosek może zostać złożony pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej i powinien zawierać:

- nazwisko
- imię (imiona)
- numer PESEL

Zaświadczenie o prawie do głosowania wyborca odbiera za pokwitowaniem osobiście albo przez upoważnioną osobę. 
W przypadku upoważnienia innej osoby do odbioru zaświadczenia wyborca sporządza wniosek o wydanie zaświadczenia
i upoważnienie (może to być jeden dokument), w którym wskazuje swoje imię (imiona), nazwisko, PESEL oraz dane osoby 

upoważnionej do odebrania zaświadczenia.

Uwaga! 
W przypadku utraty otrzymanego zaświadczenia, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego  

zaświadczenia, ani wzięcie udziału w głosowaniu w obwodzie właściwym dla miejsca stałego pobytu.

Wyborca, któremu wydano zaświadczenie o prawie do głosowania zostanie z urzędu skreślony ze spisu wyborców  
w miejscu stałego zamieszkania.

Wnioski o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania należy składać w Urzędzie Miasta w Krośnie Odrzańskim
w Budynku A pok. nr 2 do dnia 23 maja 2014 r.

Zabawa udana, cel osiągnięty
25 stycznia 2014 roku Krośnieńskie Stowarzyszenie Pomocy 
Dzieciom i Młodzieży zorganizowało Zabawę Karnawałową, 
w efekcie której zebrano ponad 13 000 zł.

Zabawa odbyła się w klubie „TOMATO”. Jak co roku Stowarzy-
szenie zgromadziło na zabawie swoich wiernych  sympatyków, 
a także nowych uczestników, którzy zjawili się po raz pierwszy, 
ale jak zapewniali nie ostatni. Gośćmi honorowymi byli: pani 
Anna Sulima-Jagiełowicz, wielokrotna Mistrzyni Świata w pię-
cioboju nowoczesnym oraz znakomity i zasłużony żużlowiec, 
pan Andrzej Huszcza.
Niewątpliwą atrakcją zabawy był występ dwóch tancerek: Samiry 
i Rady, które wykonały tańce hiszpańskie i  hinduskie wywołując 
zachwyt wśród uczestników zabawy. Przeprowadziły także krótki 
kurs tych tańców oraz konkurs na ich wykonanie. Chętnych nie 
brakowało! 
Szczególnym zainteresowaniem, jak zawsze, cieszyła się au-
kcja głośna, podczas której licytowano obrazy i inne cenne 
przedmioty. Największym zainteresowaniem cieszył się Złoty 
Medal Mistrzostw Świata z 1992 roku, ofiarowany przez jego 
zdobywczynię, panią Annę Sulimę. Wylicytowano go za 3 000 zł, 
obraz pana Józefa Burlewicza sprzedano za 1 650 zł, a zdjęcie 
żużlowców Falubazu Zielona Góra z ich autografami za 550 zł.  
Duże zainteresowanie wywołały także przedmioty zgromadzone 
na aukcji pisemnej typu Allegro, a wśród nich obraz pani Barbary 
Aleksanderskiej, sprzedany za 3 000 zł, książkę pt. „Gułag”pani 
Ann Applebaum-Sikorskiej, uhonorowanej nagrodą Pulitzera 
w 2004 r. sprzedano za 200 zł, jeden z rysunków satyrycznych 
Andrzeja Mleczko wylicytowano za 1 000 zł, komplet biżuterii 
ofiarowany przez pana Witolda Kolanko sprzedano za 360 zł. 
W wyniku licytacji pączków, ofiarowanych przez pana Alberta 
Lebela uzyskano 1 100 zł.

Ogólnie przychód na zabawie wyniósł 23 020 zł, koszty zamknęły 
się kwotą 9 227,50 zł, a czysty zysk to 13 792,50 zł. Przy okazji od 
jednej z par uczestniczącej w zabawie organizatorzy otrzymali 
także obietnicę wpłaty darowizny na rzecz naszego Stowarzysze-
nia w wysokości 1 500 zł, która już wpłynęła na konto organizacji.
Pieniądze uzyskane w związku z zabawą zasilą budżet Stowa-
rzyszenia, a szczególnie fundusz stypendialny, który funkcjonuje 
od 2006 roku. Aktualnie obejmuje on 17 uczniów i studentów 
I roku, którzy otrzymują miesięcznie od 150 do 250 zł. Stypen-
dium jest przyznawane na rok szkolny, w okresie od wrze-
śnia do czerwca. W tym roku stowarzyszenie wyda na ten cel  
32 500 zł, a od początku swojego istnienia w ramach funduszu 
stypendialnego wypłacono już ponad 190 000 zł.
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MIESIĄC                           DZIEŃ                                                                                                   REJSY *

KWIECIEŃ

MAJ

CZERWIEC

LIPIEC

SIERPIEŃ

WRZESIEŃ

PAŹDZIERNIK

CZERWIEC, LIPIEC, SIERPIEŃ
PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK:
do 1600  - możliwość rezerwacji Rejsu Czarterowego
1700 - 1800 
1900 - 2000 

SOBOTY:
1000  - 1100  

1400  - 1500 
1700  - 1800 
1900  - 2000

NIEDZIELE:
1000  - 1300  - Rejs Turystyczny 
1400  - 1500 

1700  - 1800  
1900  - 20 00

KWIECIEŃ, MAJ, WRZESIEŃ, PAŹDZIERNIK
PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK:
do 1500  -  możliwość rezerwacji Rejsu Czarterowego
1600  - 1700

1800  - 1900 

SOBOTY:
1000  - 1100 

1400  - 1500 
1600  - 1700 
1800  - 1900 

NIEDZIELE:
1000  - 1300  - Rejs Turystyczny 
1400  - 1500  

1600  - 1700  
1800  - 1900

- Rejsy Spacerowe

- Rejsy Spacerowe - Rejsy Spacerowe

- Rejsy Spacerowe

- Rejsy Spacerowe - Rejsy Spacerowe

*  Szczegółowy harmonogram wszystkich rejsów (w tym także przepływowych) i cennik biletow znajduje sie na stronie www.odradlaturystow.pl

Godzinę po ostatnim rejsie zapraszamy do naszego baru na statku, na małe co nieco...
Rejsy Czarterowe - rejsy na wynajem - skontaktuj się z nami i zaplanuj swój własny rejs! Ceny indywidualne, kontakt w sprawie czarteru: biuro@odradlaturystow.pl lub tel.  +48 531 013 193.
Rejsy Spacerowe - trwające około 1 godziny rejsy po rzece w najbliższych okolicach miasta. Bilet normalny - 16 zł, bilet ulgowy -13 zł.
Rejsy Turystyczne - trwające około 3 godzin rejsy po rzece nastawione na podziwianie atrakcyjnych turystycznie miejsc wzdłuż Odry. Bilet normalny - 25 zł, bilet ulgowy -20 zł.
    

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

26, 27, 28, 29, 30, 31

19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30

1, 2, 3, 4, 5, 6

18, 19, 20, 21, 24, 25

11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18

25, 26, 27, 28, 29, 30, 31

SPRAWDŹ KIEDY              PŁYWA W KROŚNIE ODRZAŃSKIM

Numer 
obwodu Granice obwodów Siedziba obwodowej komisji 

wyborczej 

1.
KROSNO ODRZAŃSKIE  
ulice: 22 Lipca, Ariańska, Bankowa, Bobrowa, Bohaterów Wojska Polskiego, Dworcowa, Grobla, Gubińska, Lipowa, 
Marksa, Murna, Partyzantów, Plac Prusa, Plac Wolności, Pocztowa, Rybaki, Słoneczna, Szkolna, Walki Młodych, 
Wąska, Wierzbowa, Wodna, Zacisze, ZBOWiD, Żeromskiego, Żymierskiego 

CAK „Zamek”, ul. Szkolna 1  
Krosno Odrzańskie 

2.
KROSNO ODRZAŃSKIE  
ulice:17 Pionierów, Armii Czerwonej, Bolesława Chrobrego, Katastralna, Poprzeczna, Szosa Poznańska, Wesoła, 
Wiejska

Przedszkole Nr 4  
ul. Bolesława Chrobrego 33  

Krosno Odrzańskie 

3.
KROSNO ODRZAŃSKIE  
ulice: 20 Lutego, Armii Ludowej, Dąbrowskiego, Edisona, Emilii Plater, Gen. Franciszka Kleeberga, Gen. Tadeusza 
Kutrzeby, Ignacego Łukasiewicza, Kilińskiego, Konopnickiej, Mikołaja Kopernika, Newtona, Piastów od Nr 18 do końca 

Gimnazjum, ul. Pułaskiego 3  
Krosno Odrzańskie 

4. KROSNO ODRZAŃSKIE  
ulice: Czarnieckiego, Piastów od Nr 8 do Nr 17, Poznańska od Nr 39 do końca, Pułaskiego

Szkoła Podstawowa Nr 3  
ul. Pułaskiego 3  

Krosno Odrzańskie 

5. KROSNO ODRZAŃSKIE  
ulice: 1 Maja, Piastów od Nr 1 do Nr 7, Poznańska do Nr 38, Prądzyńskiego

Przedszkole Nr 3, ul. Piastów 6d  
Krosno Odrzańskie 

6. 
KROSNO ODRZAŃSKIE  
ulice: Bartosza Głowackiego, Jana Matejki, Kosynierów, Kościelna, Kościuszki, Parkowa, PCK, Polna, Srebrna Góra, 
WOP 

Przedszkole Nr 1  
ul. Srebrna Góra 1  
Krosno Odrzańskie 

7. 

KROSNO ODRZAŃSKIE  
ulice: 40-lecia PRL, Baczyńskiego, Bolesława Krzywoustego, Bolesława Śmiałego, Działkowca, Henryka Brodatego, 
Henryka Głogowskiego, Henryka Pobożnego, Kazimierza Jagiellończyka, Kazimierza Odnowiciela, Kazimierza 
Wielkiego, Metalowców, Mieszka I, Sienkiewicza, Słowackiego, Władysława Jagiełły, Władysława Łokietka, 
Wyspiańskiego, Zygmunta Starego 

Przedszkole Nr 2  
ul. Bolesława Krzywoustego 2  

Krosno Odrzańskie 

8. 
KROSNO ODRZAŃSKIE  
ulice: Cypriana Kamila Norwida, Fryderyka Chopina, Jaskółcza, Józefa Bojarskiego, Mickiewicza, Młyńska, 
Moniuszki, Obrońców Stalingradu, Ogrodowa, Paderewskiego, Świerczewskiego, Winnica, Widok 

Szkoła Podstawowa Nr 2  
ul. Moniuszki 30  

Krosno Odrzańskie 

9. CHYŻE, GOSTCHORZE, KAMIEŃ, ŁOCHOWICE, MORSKO Świetlica wiejska, Kamień 1 

10. BRZÓZKA, NOWY RADUSZEC, RETNO, SARBIA, SARNIE ŁĘGI, STARY RADUSZEC, STRUMIENNO Przedszkole, Stary Raduszec 47 

11. RADNICA, SZKLARKA RADNICKA Szkoła Podstawowa, Radnica 146 

12. BIELÓW, CZETOWICE, MARCINOWICE, OSIECZNICA Zespół Edukacyjny,ul. Szkolna 15  
Osiecznica 

13. CHOJNA, CZARNOWO, WĘŻYSKA Zespół Szkół, Wężyska 162 

Nowe obwody wyborcze! Mieszkańcu sprawdź, gdzie będziesz głosował!


