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Podstawowym zadaniem formacji jest 
monitorowanie potencjalnie niebez-
piecznych zdarzeń, ocena ryzyka ich 
występowania, a w sytuacji zagrożeń 
podejmowanie działań zabezpieczają-
cych i ochronnych oraz przekazywanie 
komunikatów i informacji ostrzega-
jących o prawdopodobieństwie ich 
wystąpienia w określonym czasie wraz 
z instrukcjami o sposobach postępo-
wania.
Obrona cywilna to przede wszystkim 
zapewnienie ludziom, ich mieniu i śro-
dowisku bezpieczeństwa przed zdarze-
niami mającymi znamiona katastrof 
naturalnych, czy awarii technicznych 
- podkreśla Krzysztof Pobiedziński 
odpowiedzialny w Urzędzie Miasta 
za zarządzanie kryzysowe i sprawy 
obronności. Dlatego tak ważne jest 
wyposażenia społeczeństwa w wiedzę 
i umiejętności ratownicze oraz udzie-
lania pomocy w nagłych wypadkach, 
uświadomienie znaczenia ochrony 
ludności, środowiska i mienia, a także 

wykształcenie właściwych zachowań 
w sytuacjach zagrożeń. 
Pierwszy dzień marca jest okazją 
do podkreślenia znaczenia obrony 
cywilnej, podnoszenia świadomości 
społecznej w tym zakresie oraz uznania 
wysiłku i dokonań wszystkich służb, 
inspekcji i straży, a także osób zajmu-
jących stanowiska w obronie cywilnej, 
odpowiedzialnych za zwalczanie zagro-
żeń dla bezpieczeństwa mieszkańców 
Gminy Krosno Odrzańskie. 
W ten sposób identyfikowana obrona 
cywilna świadczy o jej humanitarnej 
istocie, odnoszącej się przede wszyst-
kim do zapewnienia podstawowego 
poczucia bezpieczeństwa, obejmują-
cego między innymi ochronę przed 
ewentualnymi, niebezpiecznymi 
skutkami klęsk żywiołowych, katastrof 
oraz innymi zdarzeniami powodowa-
nymi siłami natury, czy celową działal-
nością człowieka. 
Te zadania wykonywane są pod 
kierownictwem Burmistrza Krosna 
Odrzańskiego – Szefa Obrony Cy-

wilnej Gminy Krosno Odrzańskie. 
W kierowaniu wspomaga Burmistrza 
wyspecjalizowana komórka organi-
zacyjna Urzędu Miasta w Krośnie 
Odrzańskim, która w wykonywaniu 
swoich zadań współdziała z różnymi 
podmiotami, w tym z Ochotniczymi 
Strażami Pożarnymi z terenu naszej 
gminy. Ta współpraca z druhami-
-ochotnikami od niedawna opiera 
się na nowym akcie prawnym, jakim 
jest ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. 
o ochotniczych strażach pożarnych. 
Największą siłą obrony cywilnej jest jej 
powszechność co oznacza,  
że wszyscy mieszkańcy gminy są 
uczestnikami tego systemu, mającymi 
realny wpływ na zapobieganie powsta-
waniu zagrożeń lub zwalczaniu ich 
skutków. 
Więcej o obronie cywilnej realizowanej 
na terenie naszej gminy można do-
wiedzieć się w „Informatorze Obrony 
Cywilnej Gminy Krosno Odrzańskie”, 
który jest dodatkiem do tego wydania 
MOST-u.

Niejednokrotnie w naszym  
codziennym życiu używamy  

określenia „obrona cywilna”.  
Ale czy wiemy co kryje się pod tym 

pojęciem? Temat wart jest uwagi, tym 
bardziej, że 1 marca obchodzimy  

Światowy Dzień Obrony Cywilnej 
ustanowiony w 1990 r. 

Często zastanawiamy się dlaczego raz na kwartał słychać na terenie naszego miasta głośny 
dźwięk syren. Jest to jeden ze sposobów edukowania mieszkańców 

w zakresie ostrzegania i alarmowania o możliwości wystąpienia różnych zagrożeń. Innym 
kanałem informowania w tym zakresie jest publikowanie materiałów informacyjnych 
określających sposób zachowania się w sytuacji niebezpieczeństwa takich jak powódź, 
pożar, silne wiatry, czy gwałtowne burze poprzez stronę internetową Urzędu Miasta 
w Krośnie Odrzańskim lub przesyłanie tych informacji z wykorzystaniem aplikacji 

BLISKO, która jest bezpłatnym dla mieszkańców, najszybszym kanałem informowania 
o zagrożeniach. 

BEZPIECZNEKrosno Odrzańskie

Nowa syrena alarmowa zamontowana na wieży kościoła 
p.w. św. Jadwigi Śląskiej.
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O Zamku Piastowskim zrobiło się głośno, gdy runęła 
jego wschodnia ściana. Wcześniej, przez kilkanaście 
lat, głosy rozpaczy i próśb o pomoc finansową płynące 
od lokalnych samorządowców „odbijały się od ścian” 
i wracały echem. A to ktoś nie dał jednego punktu 
w konkursie, a to ktoś inaczej ocenił… I tak mijały lata, 
zamkowe cegły porastał mech… Aż nagle gruchnęła 
wiadomość o zawaleniu się ściany. I zewsząd zaczęły 
płynąć głosy zapewniające o wsparciu, były uściski dło-
ni, deklaracje… Zobaczymy co z nich wyjdzie. 

Z niecierpliwością czekamy też na czerwcowe słońce 
odbijające się w szybach pociągu zatrzymującego się 
na dworcu w Krośnie Odrzańskim. 2022 rok ma być 
przełomowy i po dwóch dekadach bez pasażerskiego 
składu między Zieloną Góra a Guben, nareszcie ma zo-
stać spełniona obietnica sprzed lat. Uruchomienie jest 
pewne, w weekendy pojedziemy w obie strony, a jak 

będzie nas dużo (pasażerów) 
to pociągi będą na stałe kur-
sować na wspomnianej trasie, 
siedem dni w tygodniu. 

Na pewno o sukcesie mogą 
mówić piłkarze halowi – to 
niewątpliwy powód do dumy, 
kolejny raz znaleźć się w 1/16 
Pucharu Polski, a więc wśród 
trzydziestu dwóch najlep-
szych drużyn w Polsce. Gratulacje. Czekamy na więcej. 
Poprosimy 1/8 Pucharu. 
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OSTATNI 
DZWONEK 
dla Zamku 
Piastowskiego
Po tym jak w ostatnim dniu 2021 roku zawaliła 
się jedna ze ścian Zamku Piastowskiego 
w Krośnie Odrzańskim, nikt nie ma już 
wątpliwości, że wkrótce może nie być co 
ratować. Pilnie potrzebne są pieniądze. 

„…a kiedy w kasie forsa, to sukces 
pierwsza klasa…”
Fakty są nieubłagane. Odrestaurowanie 
całego, olbrzymiego zabytku to koszt 
minimum kilkudziesięciu milionów 
złotych. To kwota, którą samorząd 
przeznacza na wszystkie gminne 
inwestycje w ciągu trzech - czterech 
lat! Nie ma więc mowy, by Gmina 
sama udźwignęła ciężar remontu 
najbardziej na północ wysuniętej 
warowni Piastów. Czy to oznacza, 
że trzeba się poddać? Nie. Pozostają 
starania o pieniądze zewnętrzne 
i tutaj samorządowcy mają na koncie 
sukcesy – warte bagatela prawie 
20 milionów złotych. Niestety to 
kropla w morzu potrzeb… no może 
kilka kropel – przyznaje Anna 
Januszkiewicz, Naczelnik Wydziału 

Promocji i Rozwoju Gospodarczego 
w krośnieńskim magistracie. Pieniądze 
pochodzą z Unii Europejskiej, 
a dokładnie z Regionalnego Programu 
Operacyjnego (zarządzanego przez 
Urząd Marszałkowski) oraz z Programu 
Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko (zarządzanego przez 
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego). 
Niestety Krosno musiało obejść się 
smakiem podczas jesiennego rozdania 
z Polskiego Ładu. W Urzędzie Miasta 
nauczyliśmy się nie poddawać, 
nie raz „wyrzucano nas drzwiami, 
a wchodziliśmy skutecznie oknem” 
– zaznacza Anna Januszkiewicz 
i wspólnie z zespołem, już szykuje 
kolejny wniosek do wspomnianego 
programu. 

Katastrofa pomoże 
w zdobyciu pieniędzy?
Wbrew pozorom ostatnia katastrofa 
budowlana może być tutaj pomocna 
– wsparcie i zapewnienie pomocy 
w przekonywaniu decydentów 
w Warszawie płyną z wielu stron. Na 
ile skutecznie? Zobaczymy za kilka 
tygodni, do końca lutego mamy czas 
na złożenie wniosku a potem będziemy 
czekać - mówi Naczelnik.  

Ściana wschodnia w ruinie
10 marca 2020 roku, a więc prawie 
2 lata temu w jednym z wywiadów 
Marek Cebula, burmistrz Krosna 
Odrzańskiego powiedział – „Proszę 
zrobić zdjęcia murów Zamku 
Piastowskiego. Może się okazać, że 
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już za jakiś czas będą to historyczne 
fotografie”. 
Mówił to wzburzony ministerialną 
decyzją o nieprzyznaniu pieniędzy 
na remont z Funduszy Norweskich 
(zabrakło wówczas jednego punktu do 
dofinansowania, a regulamin programu 
nie przewidywał odwołań).
31 grudnia 2021 roku, niestety, 
okazały się to prorocze słowa. 
Gdy wczesnym rankiem na biurku 
burmistrza zadzwonił telefon, nikt 
nie spodziewał się, że będzie to 
informacja o katastrofie budowlanej. 
Ściana runęła jak domek z kart. Trwa 
ustalanie przyczyn. 

Portal wLubuskie.pl zamieszcza 
przypuszczenia, które „idą” 
w kierunku prac przy obwałowaniu. 
Na stronie czytamy: „38 metrów od 
północnej ściany skrzydła wschodniego 
Zamku Piastowskiego trwają roboty 
budowlane związane z budową wałów 
przeciwpowodziowych wzdłuż rzeki 

Odry – praca ciężkiego sprzętu mogła 
przyczynić się do katastrofy - taki zapis 
zawarła w decyzji pokontrolnej Małgorzata 
Nadziejko, Powiatowy Inspektor Nadzoru 
Budowlanego. To jednak nie jedyna 
możliwa przyczyna, która mogła wpłynąć 
na to, że ściana zamku runęła. Jako 
jeden z czynników inspektor wymienia 
amplitudy temperatur, które mogły 
doprowadzić do szybkiego zamarzania 
i odmarzania zawilgoconych murów, co 
mogło doprowadzić do ich osłabienia.”
Od wysuwania oskarżeń pod 
jakimkolwiek adresem daleki jest 
burmistrz Krosna Odrzańskiego. 
Marek Cebula wolałby się oprzeć na 
ekspertyzie, a nie przypuszczeniach. 
Jak sam podkreśla, teraz priorytetem 
jest zabezpieczenie pozostałości ściany 
przed dalszą degradacją i zdobycie 
pieniędzy na jej remont.

Zamek Piastowski w budowie
Zamek Piastowski w dużej części 
jest zniszczony. Bez podjęcia działań 

naprawczych grozi mu całkowita 
degradacja. Tam gdzie kiedyś były 
sale, dzisiaj stoją tylko mury chylące 
się ku upadkowi. Dzięki zdobytym 
do tej pory pieniądzom (prawie 20 
milionów złotych) odbudowywane 
będą dwa skrzydła Zamku. Zostaną 
one wyposażone w nowoczesne 
multimedia, atrakcyjne dla 
zwiedzających, którzy chcieliby się 
dowiedzieć jak wyglądało życie Piastów 
w średniowieczu. Wyremontujemy 
również przedwojenny bunkier oraz 
stworzymy ogrody zamkowe – dodaje 
Anna Januszkiewicz. Są też pieniądze 
na zabezpieczenie przeciwwilgociowe 
kościoła św. Jadwigi, na remont wieży 
widokowej oraz odrestaurowanie 
unikatowych organów. Trwa 
postępowanie przetargowe w tym 
zakresie. O jego rozstrzygnięciu 
poinformujemy w kolejnym numerze. 

Wyremontowany i doposażony Zamek 
Piastowski może być perłą Ziemi Lubuskiej



Most- Krośnieński Informator Samorządowy

6

Z Krosna Odrzańskiego 
do Zielonej Góry  

i Guben. Pociągiem. 

Ostatni raz pociąg pasażerski pojechał do Guben w 2002 
roku. Później podejmowano próby reaktywowania linii, 
jednak spaliły one „na panewce”. Nowa inicjatywa, w którą 
zaangażowane są także gminy powiatu krośnieńskiego, 
jak i sam starosta, ma diametralnie zmienić sytuację. 
Potwierdza to burmistrz Krosna Odrzańskiego, Marek 
Cebula i zapowiada ułatwienia w dojeździe na pociąg. 
Miasto zostanie skomunikowane z dworcami w Szklarce 
Radnickiej i dolnej części Krosna Odrzańskiego 
połączeniem autobusowym. Potwierdza to Piotr Tykwiński, 
Zastępca Dyrektora Departamentu Infrastruktury 
i Komunikacji Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze. 
Projekt wpisuje się doskonale w plan rozwoju turystyki 
w powiatach – po polskiej i niemieckiej stronie granicy 
zaznacza Starosta Grzegorz Garczyński.  Na stacji w Guben 
pociągi będą skomunikowane z taborem w kierunku 

Cottbus i Frankfurtu nad Odrą, a w Zielonej Górze 
w kierunku Wrocławia i Poznania – uzupełnia Starosta.
Koszt uruchomienia połączenia i funkcjonowania w 2022 
roku to 335 tys. zł. Połowę daje Urząd Marszałkowski, 
drugą część sfinansują samorządy leżące wzdłuż trasy. 
Konieczna jest wymiana podkładów na części torowiska, 
a także odnowienie peronów. Zgodnie z informacją podaną 
przez zielonogórski oddział PKP, do obsługi pasażerów 
przystosowanych zostanie siedem stacji w: Nietkowie, 
Laskach Odrzańskich, Krośnie Odrzańskim, Wężyskach, 
Gubinie, Ciemnicach i Wałowicach. Inwestycja ma być 
zrealizowana do 30 kwietnia 2022 roku.
Od czerwca po dwie pary pociągów mają kursować 
w niedziele i dni świąteczne, a trzy pary w soboty. Istnieje 
szansa, że regularne kursy pasażerskie pojawią się w nowym, 
rocznym rozkładzie jazdy, który będzie obowiązywał od 
grudnia 2022 roku. 

Do niedawna można było traktować taką 
wiadomość jak żart prima aprilisowy, jednak… 
Po 20 latach ponownie uruchomione zostanie 

pasażerskie połączenie kolejowe między Zieloną 
Górą a Guben. Pociągi pojadą m.in. przez Krosno 

Odrzańskie i Gubin. Na początku będą to połączenia 
weekendowe. Ruszą w czerwcu. 
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Przejeżdżając lub spacerując po 
dolnym Krośnie Odrzańskim nie 
da się nie zauważyć prowadzonych 
tam obecnie prac. Są one niezwykle 
rozległe. Inwestycja pn. „Zabezpie-
czenie przed powodzią miasta Krosna 
Odrzańskiego” realizowana jest przez 
spółkę Budimex. Z rozmowy z przed-
stawicielem Wód Polskich dowie-
dzieliśmy się, że zaawansowanie prac 
sięga obecnie blisko 50 procent. Te 
roboty prowadzone są na 9 odcinkach 
rozbudowywanych wałów przeciwpo-
wodziowych oraz na kilku kanałach 
i tutaj między innymi 
wykonywane są prace 
związane z formowa-
niem nasypów korpusu 
wałów, narzutów ka-
miennych na skarpach, 
budową ścian żelbeto-
wych czy na przykład 
instalowaniem tzw. 
przesłon filtracyjnych.
Okazuje się że pro-
blemem mogą być 
historyczne zabudowy, 
wśród których prowa-
dzona jest inwestycja. Ewentualnymi 

utrudnieniami w trakcie prac mogą 
być również kolizje z istniejącymi 
sieciami wodociągowymi, kanali-

zacyjnymi, energetycznymi czy np. 
telekomunikacyjnymi. Przypomnijmy 

– zabezpieczenie przed powodzią mia-
sta Krosna Odrzańskiego to budowa 
9 odcinków wałów przeciwpowodzio-
wych o łącznej długości 5,9 km oraz 
5 odcinków kanałów ulgi o łącznej 
długości 2,5 km. Zakładany obecnie 
termin zakończenia tej inwestycji 
to początek 2023 roku. Koszt prac to 
natomiast 117 milionów złotych.
W tym samym czasie trwają tak-
że prace związane z podniesieniem 
zabytkowego mostu na Odrze. Naj-
pierw jednak musi powstać przeprawa 
tymczasowa. Kiedy to nastąpi? Według 

obecnej wersji harmo-
nogramu prac spodzie-
wane jest w ciągu kilku 
najbliższych miesięcy. 
Proces budowy mostu 
tymczasowego uda się 
zakończyć mniej więcej 
w sierpniu, być może 
na przełomie sierpnia 
i września tego roku 
– o ile nie dojdzie do 
jakichś niespodziewa-
nych komplikacji. Za 
inwestycje z mostem 

odpowiada firma Strabag, która 
finalizuje teraz prace sieciowe mię-
dzy innymi polegające na wykonaniu 
przewiertu pod dnem rzeki. W tym 
przewiercie ma zostać poprowadzony 
wodociąg. Do tego planowana jest 
przebudowa obecnego skrzyżowania 
(przy moście) na rondo. Początek tego 
etapu przewiduje się po przekiero-
waniu ruchu na most tymczasowy. 
Termin końcowy całego kontraktu to 
obecnie czwarty kwartał 2023 roku 
i wtedy też planowane jest przywróce-
nie ruchu na odrestaurowaną i podnie-
sioną przeprawę mostową. 

2023. Jeżeli nie będzie problemów…
Od kilku miesięcy regularnie 

zmienia się krajobraz dolnego 
Krosna. Wszystko to za sprawą 

prac związanych z zabezpiecze-
niem przed powodzią Krosna 

Odrzańskiego i podniesieniem 
zabytkowego mostu. Na efekty 
trzeba jeszcze trochę poczekać.

To nietypowa inwestycja 
ponieważ jest prowadzona 

pośród historycznych 
zabudowań i prace muszą 

uwzględniać zabytki 
i ewentualne znaleziska” - 

podkreśla Jarosław Garbacz, 
rzecznik prasowy RZGW 

Wrocław
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Tomograf wkrótce w Zachodnim Centrum Medycznym.  
Oddział Wewnętrzny szpitala w Krośnie Odrzańskim ma nowego ordynatora.

Marek Woźniak
specjalista chorób  

wewnętrznych, diabetologii 
oraz medycyny paliatywnej 

został ordynatorem Oddziału 
Wewnętrznego Szpitala  

Powiatowego. 
Zastąpił na tym stanowisku 
doktora Mikołaja Mądrego. 

O zmianach, celach jakie stawia sobie nowy szef „wewnętrznego” rozmawiamy tuż po objęciu stanowiska. 
Marek Woźniak wcześniej, przez trzynaście lat, zarządzał oddziałem wewnętrznym Szpitala na Wyspie 
w Żarach. Pracował także w 105. Szpitalu Wojskowym. Teraz postawił sobie za zadanie rozwój oddziału 
w Zachodnim Centrum Medycznym. 

Przed nowym ordynatorem została wysoko ustawiona 
poprzeczka – Oddział Wewnętrzny funkcjonuje od 1 lipca 2019 
roku. Zarząd Zachodniego Centrum Medycznego oczekuje 
opieki na najwyższym poziomie. Podoła Pan wyzwaniu?
Marek Woźniak: Jako ordynator oddziału wewnętrznego 
w Żarach przyglądałem się zmianom zachodzącym 
w krośnieńskiej placówce, szczególnie w ostatnich kilku latach. 
Obserwuję jak duży postęp dokonał się zarówno pod względem 
kadry medycznej, warunków zapewnianych pacjentom, ale 
też pod kątem wyposażenia i planów, które są konsekwentnie 
realizowane. Jeszcze cztery lata temu szpital był „skazywany” 
na zamknięcie, a dzisiaj jest placówką, która otwiera nowe 
oddziały, doposaża się w najnowocześniejsze urządzenia, ma 
plany rozwojowe i stabilną sytuację finansową. To duży komfort 
pracy dla lekarza, a ja jestem otwarty na nowe wyzwania, 
posiadam pełne kwalifikacje do pełnienia roli kierownika 
oddziału, potrafię to robić i chce się realizować zawodowo.

W jakim kierunku powinna iść opieka medyczna w szpitalu?
MW: Szpital powiatowy ma być placówką „pierwszej linii” 
w leczeniu i rozpoznawaniu chorób. To jeden z nadrzędnych 
celów szpitali, które funkcjonują w powiatach. Oddział 
wewnętrzny przede wszystkim musi zabezpieczać mieszkańców 
powiatu w zakresie podstawowych usług, do których jest 
powołany. Szybka i kompletna diagnostyka będzie podstawą 
naszej działalności. Ważna jest współpraca z dużymi ośrodkami 
jak szpital uniwersytecki, które są naturalną kontynuacją 
procesu leczenia w poważnych przypadkach. 

Efektywna diagnostyka wymaga nie tylko świetnego zaplecza 
kadrowego, ale także sprzętu. ZCM doposaża szpital. 
Koniecznym wydaje się zakup tomografu…

MW: Okazuje się, że wkrótce ten wymóg zostanie spełniony 
ponieważ szpital przygotowuje się do jego zakupu. To będzie 
milowy krok w diagnostyce, o takim sprzęcie marzy wiele 
placówek medycznych, wkrótce będzie on na „stanie” szpitala 
– co mnie bardzo cieszy. Stopniowo będę też zachęcać do 
zakupu sprzętu do diagnostyki kardiologicznej, przy czym 
musi to być sprzęt monitorujący o rozszerzonych funkcjach. 
Bardzo często trafiają do szpitala pacjenci z chorobami układu 
krążenia, stąd taka potrzeba. 

Niepokojące są ogólnokrajowe obawy mówiące o zmianach 
w służbie zdrowia, które być może będą szły w kierunku zmian 
w sieci szpitali powiatowych. Mówiąc wprost – zamykania. 
Czy to dobry pomysł?
MW: Katastrofalny. Nie wyobrażam sobie opieki medycznej 
mieszkańców, gdyby najbliższym szpitalem był ten w Zielonej 
Górze. Szpitale powiatowe, takie jak w Krośnie Odrzańskim 
mają rację bytu. Być może nie są tak „potężne” jak szpitale 
wojewódzkie, ale to właśnie one są często najbliżej pacjenta. 
Czas dotarcia do placówki może być kluczowy, wtedy 
ratunkiem są szpitale takie jak nasz.

Jak wynika z ogólnopolskich danych, jednostki powiatowe 
zadłużają się coraz bardziej…
MW: Przeczy temu szpital ZCM. W Gubinie i Krośnie 
Odrzańskim jest stabilnie, rozważna polityka rozwojowa 
i przemyślane działania skutkują efektywnym wykorzystaniem 
zarówno możliwości sprzętowych jak i personelu. 
     

  Dziękuję za rozmowę
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Trzy pytania do... Starosty Grzegorza Garczyńskiego

Nowy ordynator Oddziału We-
wnętrznego na pierwszym miejscu 
listy potrzeb stawia tomograf. Kie-
dy sprzęt pojawi się w szpitalu?
Grzegorz Garczyński: Rozpoczę-
liśmy procedurę zakupu, przysto-
sowujemy też pomieszczenia do 
umiejscowienia urządzenia. Tym 
zakupem robimy krok milowy 
w rozwoju szpitala. Jeszcze kilka lat 
temu tomograf nie był nawet w sfe-
rze marzeń. Dwa lata temu szuka-
liśmy sposobów na zakup, a dzisiaj 
dokonujemy tego. 

Zmiany następują też w obsadzie 
szefostwa oddziału…
GG: Chciałbym podziękować za 
współpracę dotychczasowemu 
ordynatorowi, doktorowi Miko-
łajowi Mądremu. To On 1 lipca 
2019 roku uruchamiał oddział, to 
on go budował. Jestem Mu za to 
bardzo wdzięczny. Dzisiaj następują 
zmiany, które są naturalną konse-
kwencją procesów zachodzących 
w szpitalu.

Planów, które krzyżował do tej 
pory koronawirus?

GG: Niestety dużo zmienił, ale 
konsekwentnie „robimy swoje”. 
Dowodem na to jest m.in. urucho-
mienie rehabilitacji ambulatoryjnej, 
w tym także na NFZ. Wygraliśmy 
konkurs, ZCM ma już wysokiej kla-
sy sprzęt, budynek był gotowy na 
przyjęcie pacjentów już wcześniej, 
mamy profesjonalną kadrę i świad-
czymy usługi rehabilitacyjne „na 
skierowanie”. Kupiliśmy czwartą 
karetkę, mamy już cały nowy tabor. 
     

Dziękuję za rozmowę

Liczba świadczeń 
udzielonych w 2021 roku
dla mieszkańców Gminy Krosno Odrzańskie

Oddziały

1014 7694 1027
Poradnie NiŚOZ

Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna
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To był jubileuszowy, 30. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 
W tym roku WOŚP grał dla zapewnienia najwyższych standardów  

diagnostyki i leczenia wzroku u dzieci, z hasłem „Przejrzyj na oczy”. 
W Gminie działały dwa sztaby – w Krośnie Odrzańskim i w Osiecznicy.

Rekordowy Finał
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

WOŚP

75 338 złotych i 89 groszy – taką 
kwotą zamknął się tegoroczny finał 
WOŚP w Krośnie Odrzańskim. To 
nowy rekord, wywalczony mimo 
niesprzyjających warunków, które 
w dniu finału psuły plany nie tylko 
w Krośnie Odrzańskim, ale w wielu 
miejscach w Polsce. 
Tradycyjnie, już od rana w mia-
sto ruszyła grupa wolontariuszy.  
Niektórzy po raz pierwszy, inni po 
raz kolejny – zbierali pieniądze do 
puszek i grali razem z orkiestrą. 
Dlaczego? Część z nich pomaga, 
ponieważ w przeszłości sprzęt 
zakupiony przez Wielką Orkiestrę 
Świątecznej Pomocy pomógł także 
im. 
W dobie koronawirusa nie dziwi 
obecność imprezy w sieci. Studio 
krośnieńskiego sztabu WOŚP 
rozpoczęło swoją internetową 
transmisję o godzinie 1300. I tak 

przez kilka godzin było dostępne 
w Internecie i telewizji. Występy 
i licytacje miały miejsce w hali i na 
korytarzach Szkoły Podstawowej nr 3. 
W tym roku ze względów bezpie-
czeństwa i w trosce o zdrowie, do 
wnętrza hali wstęp mieli wyłącznie 
wykonawcy i artyści. W tym samym 
czasie pełną relację z tego, co dzieje 

się w środku można było śledzić na 
specjalnym telebimie ustawionym 
przed budynkiem.
Dzień z WOŚP można było spę-
dzić także aktywnie. W planach 
były: rajd rowerowy, marsz nordic 
walking i bieg „Policz się z cukrzy-
cą” organizowany przez Biegam Bo 
Lubię Krosno Odrzańskie.  Wszyst-

Krośnieński sztab WOŚP zbierał pieniądze pod  
przywództwem Agnieszki Muniak,

 a Osiecznicki pod wodzą 
Małgorzaty Brodzińskiej.
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WOŚP

kie zaplanowane wydarzenia orga-
nizowane były przez osoby, które 
doskonale znają się na rzeczy. O go-
dzinie 1000 spod hali mieli wyruszyć 
kolarze. Rajd rowerowy organizo-
wany wspólnie z K.O. Team MTB 
Krosno Odrzańskie rozpoczął się 
od falstartu. Ze względu na bardzo 
silny wiatr zrezygnowano z 30 km 
przejazdu, przenosząc start na nie-
dzielę po finale. Mimo tego, trzech 
śmiałków wybrało się na rowerową 
trasę, pokonując dystans „trzech 
dych”. Po kolarzach do akcji wkro-
czyli miłośnicy nordic walking. 
Marsz zorganizowany we współpra-
cy z Oddziałem Wojskowym PTTK 
przy klubie 5. Kresowego Batalionu 
Saperów w Krośnie Odrzańskim 
ruszył o 1230. W przeciwieństwie do 
kolarzy,  „kijkarzom” niestraszna 
była pogoda, choć i w tym przypad-
ku wiatr nie dawał za wygraną.

Trzecim i zarazem ostatnim spor-
towym akcentem tegorocznego 
krośnieńskiego finału WOŚP był 
wspólny bieg. Wydarzenie or-
ganizowane przez uczestników 
zajęć Biegam Bo Lubię Krosno 
Odrzańskie rozpoczęło się i zakoń-
czył0 tak jak wszystkie sportowe 
wydarzenia – przy Hali Sporto-
wo-Widowiskowej. Większość 
5-kilometrowej trasy prowadziła 
po Parku Tysiąclecia w Kro-
śnie Odrzańskim.
Internetowe aukcje także przycią-
gnęły sporo osób. Wśród rzeczy do 
wylicytowania znalazły się m.in. 
dzień w fotelu burmistrza, wyciecz-
ka rowerowa z burmistrzem, czy 
wycieczka po lokalnych winnicach 
ze starostą. Jednak największą 
popularnością cieszyła się licytacja 
koszulki Roberta Lewandowskiego 
z autografem, która została wylicy-
towana za kwotę 3 400 złotych.

Sukcesu by nie było, gdyby nie 
rzesza zaangażowanych w finał 
ludzi – podkreśla Agnieszka Mu-
niak, szefowa krośnieńskiego sztabu 
WOŚP. Wolontariuszom z pusz-
kami niestraszna była pogoda, 
natomiast przy organizacji, wiele 
dni przed samym finałem, prawie 
od rana do wieczora pomagały nam 
osoby, bez których byśmy sobie nie 
poradzili. To Nikola Kowalewska, 
Jagoda Duziak, Klaudia Kozioł, 
Aleksandra Pawłowska oraz Błażej 
Menio wymienia Agnieszka Mu-
niak, dziękując za pomoc także 
grupom rekonstrukcyjnym – Straż-
nikom Kowalowej Góry i Drużynie 
Wojowników Lagom. 

Od wielu lat swój sztab WOŚP ma 
także Osiecznica, gdzie najczęściej 
finały odbywały się w świetlicy 
wiejskiej. W tym roku orkiestra 
zagrała w Zespole Edukacyjnym 
w Osiecznicy. Także i w tym sztabie 
pogoda pokrzyżowała cześć pla-
nów. Ze względu na niesprzyjające 
warunki atmosferyczne trzeba 
było odwołać np. zaplanowane 
morsowanie nad jeziorem Glibiel 
w Łochowicach. Z tego samego po-
wodu odwołany został także spacer 
po Osiecznicy. Mimo wszystko na 
koncie orkiestry udało się zgroma-
dzić ponad 32 tysięce złotych. 

ok. 107.484 zł

75.338 zł Krosno Odrzańskie

32.146 zł Osiecznica



Most- Krośnieński Informator Samorządowy

12

To był finał trzeciej edycji akcji Drogowi Mikołajowie. 6 ciężarówek, 68 tysięcy złotych, prezenty, me-
ble i samochód. Magister w śmieciarce, czyli Michał Rukawisznikow z KPWK, wspólnie ze znajomymi 
wsparli Powiatowy Dom Dziecka w Krośnie Odrzańskim.

Drogowi Mikołajowie przynieśli 
wielką pomoc

Pierwsi zaczęli, pierwsi zakończyli
W tym roku uczniowie z Województwa Lubuskiego jako pierwsi rozpoczęli zimową przerwę od szkoły. Czy 
dwa tygodnie wystarczyły na odpowiednie naładowanie baterii przed powrotem do nauki? Dla jednych tak, 
dla innych było to za mało i chętnie odpoczęliby dłużej. Szczególnie, że w trakcie ferii, dzięki finansowaniu 
z programu profilaktyki, młodzież miała szereg atrakcji do wyboru. I wcale nie był im potrzebny śnieg. 

Ferie Zimowe w Zamku Piastowskim minęły pod hasłem 
„Zimowych Warsztatów”. Jak sama nazwa wskazuje, był to 
kreatywnie spędzony czas, na poznawaniu i doskonaleniu 
swoich umiejętności, czy to artystycznych, czy plastycznych. 
Przede wszystkim zabawa, ale także i nauka. W ofercie 
Centrum Artystyczno-Kulturalnego Zamek znalazły się 

warsztaty wikliniarskie, w których każdy z uczestników, pod 
okiem fachowca, mógł nauczyć się własnoręcznie zapleść 
koszyk wiklinowy. Ciekawa była propozycja ćwiczeń manu-
alnych z wykorzystaniem masy plastycznej, z której można 
było stworzyć np. wyjątkowe talerze. Dzieci spędzały także 
kreatywnie czas podczas warsztatów z filcowania, urucha-
miając twórczo swoją wyobraźnię. Skoro zajęcia odbywały się 
w Zamku, to w trakcie ferii nie mogło zabraknąć dawnych, 
zamkowych i rycerskich obyczajów. Podczas warsztatów 
rzemiosła rycerskiego młodzież wzięła udział w turnieju 
bojowym oraz łuczniczym. Nauka przez zabawę obecna 
była także podczas warsztatów ekologicznych. Dzieci uczyły 
się jak dbać o środowisko, a także tworzyły „coś z niczego”. 
Z rzeczy, które większość uznałaby za śmieci zbudowały 
instrumenty muzyczne!

Aktywne ferie zimowe zaproponował również 
OSiR w Krośnie Odrzańskim. To była spor-
towo-rekreacyjna oferta dla dzieci i młodzieży 
zrealizowana w Centrum Rekreacyjnym przy  
ul. Pocztowej i w Hali Sportowo-Widowi-
skowej przy ul. Pułaskiego. Dzieci i młodzież 
aktywnie spędzały czas grając w kręgle, squasha, 
bilard czy piłkarzyki, a także bawiąc się z ani-
matorem. 

Dzieci w wieku od 7 do 13 lat zaprosiła także Mediateka. Tegoroczne hasło ferii 
w Mediatece to „Zimowa akademia wyobraźni”. Uczniowie odpoczywający od 

zajęć szkolnych mogli w tym czasie obejrzeć filmy lub np. wziąć udział w konkursie 
plastycznym pod hasłem „Zimowy krajobraz z mozaiką”. Największe emocje, jak 

można było się spodziewać wywołał jednak turniej gier komputerowych. FIFA co 
prawda „brylowała” w mediatece, ale dla równowagi – był też czas na gry planszowe. 
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Wszystko zaczęło się kilka miesięcy 
temu. We wrześniu przedstawiciele 
Drogowych Mikołajów udali się do 
placówki, aby zapoznać się z sytuacją 
jej wychowanków, poznając najważniejsze 
potrzeby i marzenia. Wśród nich znalazły 
się między innymi nowe meble, a także 
używany samochód, który zastąpiłby 
poprzedni, awaryjny pojazd. Rozpoczęła 
się zbiórka pieniędzy - dla Powiatowego 
Domu Dziecka w Krośnie Odrzańskim.
Warto podkreślić, że w gronie Drogowych 
Mikołajów znalazł się także miejscowy 
„Mikołaj”. To Michał Rukawisznikow, 
znany także jako Magister w śmieciarce, 
czyli bloger i kierowca jednego z pojazdów 

KPWK. To między innymi właśnie dzięki 
jego działaniom Drogowi Mikołajowie 
dotarli do Krosna Odrzańskiego. 
W trakcie internetowej zbiórki zebrano 
68 tysięcy złotych, co pozwoliło zakupić 
wszystko to, o czym marzyli podopieczni 
Powiatowego Domu Dziecka. 
Finał akcji odbył się 18 grudnia. 
O godzinie 11.00 pod budynek przyjechało 
6 głośnych i wielkich ciężarówek, po 
brzegi zapakowanych prezentami 
i upominkami dla podopiecznych 
krośnieńskiej placówki. Cała akcja trwała 
kilka godzin, bo właśnie tyle czasu było 
potrzebne do rozpakowania pojazdów, 
przeniesienia wszystkich zakupionych 

rzeczy, a następnie poskładania tego 
wszystkiego w pokojach. To jednak nie 
wszystko. Drogowi Mikołajowie spełnili 
także kolejne marzenie i przywieźli 
ze sobą 7-osobowy samochód, który 
pomoże w transporcie i organizacji czasu 
podopiecznych Domu Dziecka. 
Po wielu godzinach rozładunku Drogowi 
Mikołajowie nie zapomnieli także 
o zwierzętach. Kierowcy ciężarówek 
odwiedzili także Przytulisko dla zwierząt 
w Osiecznicy, przekazując blisko 400 
puszek karmy.
Gratulujemy akcji!

Te bombki (na zdjęciu) w tym roku warte 
były ponad tysiąc złotych. Każda złotówka 
jest na wagę złota, bo zasili Dom Dziecka 
w Krośnie Odrzańskim. „Bombkowa” akcja to 
już tradycja – każda z nich została podpisana 
przez Marka Cebulę. 

Od wielu lat, w okolicach świąt Bożego Narodzenia, 
organizowana jest wyjątkowa akcja. „Bombkowa pomoc” 
czyli bombka świąteczna, ozdobiona osobistą dedykacją  
od burmistrza. Każdy mieszkaniec mógł zamówić tego typu 
pamiątkę, a następnie odebrać ją z Urzędu Miasta, wrzucając 
przy okazji darowiznę do puszki. Cała kwota zebrana podczas 
akcji, podobnie jak w latach ubiegłych, została przekazana dla 
Powiatowego Domu Dziecka w Krośnie Odrzańskim. 
W ubiegłych latach akcja była prowadzona zazwyczaj w trakcie 
Wigilii Miejskiej i Jarmarku Bożonarodzeniowego. Ostatnie 
edycje to jednak „wydarzenia wirtualne”. Przypomnijmy – 
ze względów bezpieczeństwa, podczas trwającej pandemii, 
w ostatnich dwóch latach Wigilia Miejska 
i Jarmark Bożonarodzeniowy nie odbyły się. 
Od tego momentu burmistrz podpisywał 
bombki w swoim gabinecie. Wielu 
mieszkańców ma już pokaźną kolekcję 
tych ozdób, ale najważniejsze w tej akcji 

jest finansowe wsparcie dla podopiecznych Domu Dziecka. Za 
bombki z dedykacją zebrano 1 073 złote.
To jednak nie był koniec zbiórki. Kontynuacją „bombkowej 
pomocy” był okołoświąteczny koncert kolęd, pastorałek 
oraz piosenek świątecznych zorganizowany przez Centrum 
Artystyczno-Kulturalne „Zamek”. Na początku stycznia, 
w kościele pw. św. Jadwigi Śląskiej w Krośnie Odrzańskim, 
można było usłyszeć zespoły związane z krośnieńskim Zamkiem. 
Wystąpiły kolejno: Nadodrze, Zapchajdziura, Queens i Drugi 
Peron. Wstęp na wydarzenie był darmowy, ale każdy mógł 
wesprzeć dzieci, wrzucając datek do przygotowanych puszek. 
W trakcie i po koncercie na rzecz Powiatowego Domu Dziecka 

w Krośnie Odrzańskim udało się uzbierać 
1 771 złotych. 
Akcja zorganizowana została we współpracy 
z krośnieńską Parafią i oddziałem Caritas 
Polska. Całość zebranych pieniędzy 
zamknęła się kwotą 2844 złotych. 

Dzielmy się 
DOBREM...

2844 zł
1073 zł z bombek
1771 zł z koncertu
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Nowy system naliczania opłat wszedł w życie 
i okazał się korzystniejszy

Do wszystkich gospodarstw domowych 
gminy Krosno Odrzańskie trafiły już 

deklaracje „śmieciowe”. Termin złożenia 
dokumentu minął 10 lutego. Z jakimi 
problemami borykali się mieszkańcy? 

Rozwiewamy najczęstsze wątpliwości. 
Mogą się one przydać w przyszłości. 

Ponad dwa tysiące dokumentów wpro-
wadzonych do systemu, jeszcze około 
tysiąca czeka na swoją kolej. Druga 
połowa stycznia i pierwsza część lutego 
dla urzędników z Wydziału Gospo-
darki Nieruchomościami, Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa upływają pod 
hasłem „deklaracje gospodarki odpada-
mi”. Każde z pism, dostarczone przez 
mieszkańców, musi zostać sprawdzone 
pod kątem poprawności (dużo błędów 
było przy obliczaniu ulgi „kompo-
stownikowej”), a następnie literka po 
literce wprowadzone do komputera. To 
żmudna praca, którą musimy wyko-
nać, ale mało kto zdaje sobie sprawę, 
że mowa o tysiącach dokumentów – 

zaznacza naczelnik Wydziału Małgo-
rzata Kirchhoff. Co ważne, w obecnie 
funkcjonującym systemie deklaracje 
składane są raz. Nowe będą wymagane 
gdy np. zmieni się liczba osób zamiesz-
kujących daną nieruchomość. 
Jak liczyć, jeżeli przyjeżdżają oni do 
domu tylko na wakacje? – padają pyta-
nia od mieszkańców. Wtedy składa się 
nową deklarację, z nową liczbą osób, 

dokonuje się większych wpłat, po wy-
jeździe studenta potrzebna jest kolejna 
deklaracja z mniejszą liczbą mieszkań-
ców i mniejszymi opłatami. Podobnie 
sytuacja wygląda, gdy nieruchomość 
zamieszkiwana jest czasowo. 
Natomiast deklaracje korygujące 
składa się, gdy zmianie ulega nazwisko, 
adres do korespondencji, itp. – czyli 
dane, które nie wpływają na wysokość 
naliczanej opłaty. 
Termin płatności za styczeń przedłużony 
został do 15 lutego, jednak następne 
płatności za dany miesiąc muszą być 
dokonywane do 15 dnia, czyli np. za 
marzec do 15 marca.
Krosno Odrzańskie – stawka „od 
osoby” teraz jest korzystniejsza.
Uproszczenie systemu i naliczanie 
opłat za wywóz odpadów „od osoby” 
jest korzystniejsze w świetle zmian 
w prawie, które dokonały się w ciągu 
ostatniego roku. Ogromny wpływ na 
gospodarkę odpadami ma ustawa. To 
ona reguluje ramy, w których obracają 
się samorządy. Jak zmieniają się jej 
zapisy, gminy także muszą dokonywać 
wyborów i szukać rozwiązań, które będą 
najlepiej dostosowane do zmieniających 
się przepisów ustawowych. Poza tym 

ważnym aspektem będzie możliwość 
weryfikacji złożonych deklaracji. 
Będą kontrole. Uszczelnianie systemu 
powoduje, że opłaty zaczynają być 
prawdziwe, zgodne z liczbą osób 
zamieszkujących nieruchomość.
Koszty wywozu odpadów rosną.
6 milionów złotych! Tyle rocznie 
kosztuje wywóz odpadów z gminy 
Krosno Odrzańskie. Wpływ mają na to 
- rosnące ceny energii, paliwa, większe 
koszty osobowe (zwiększona pensja 
minimalna), czy wreszcie koszt wywozu 
śmieci do Zakładu Zagospodarowania 
Odpadów, gdzie na tzw. „bramie” trzeba 
słono zapłacić. Porównajmy dla przykładu 
plastik, którego jest bardzo dużo. W lipcu 
w zakładzie utylizacji trzeba było 
zapłacić 150 zł za każdą wywiezioną od 
mieszkańców tonę. Teraz jest to już 300 zł. 
Czyli wzrost o 100%. Takich przykładów 
można mnożyć. 
Sytuacja na razie ustabilizowała się, 
jednak należy pamiętać, że na większość 
kosztów gospodarki odpadami nie 
ma wpływu samorząd. Jest on tylko 
pośrednikiem w przekazywaniu pieniędzy 
od mieszkańców. Nie zarabia na wywozie, 
bo nie może. Tak mówi prawo.

6mln
zł

PALIWO

UTRZYMANIE TABORU

POJEMNIKI, WORKI

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW

ZAKŁAD ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW

PENSJE
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Nieco ponad dziesięć lat temu zapadła decyzja o budowie kręgielni i kortu 
do squash`a w dolnej części Krosna Odrzańskiego, przy ul. Pocztowej. Był to 
wówczas pierwszy tego typu obiekt w powiecie krośnieńskim. Jak się okazało – 
wstrzelił się „w dziesiątkę”. Popularność kręgli i squash`a nie słabnie, a okrągły 
jubileusz był okazją do rozegrania turnieju. 

To była dobra decyzja

Zwiększenie dostępności do obiektów rekreacyjnych, 
zapewnienie krośnianom rozrywki, często w rodzinnym gronie - 
taki właśnie był plan dekadę temu, podkreśla zarówno Burmistrz 
Marek Cebula, jak i ówczesny Zastępca Burmistrza, a dziś Starosta 
Grzegorz Garczyński. Chodziło o to, by stworzyć miejsce, do 
którego mieszkańcy będą przychodzić z przyjemnością. Dzisiaj 
zamierzenia pozostają aktualne. 
3 lutego 2012 roku o godzinie 10.00 dokonano uroczystego 
otwarcia kręgielni. Minęło 10 lat i to był idealny moment na 
turniej. 
Otwarte Mistrzostwa o Puchar Dirks Service Krosno Odrzańskie 
trwał dwa dni. Pierwszego i drugiego dnia odbyły się eliminacje. 
W nich 40 uczestników rozegrało 74 partie. Wieczorem,  
3 lutego, najlepsza ósemka rozegrała finał. Ostateczne wyniki 
prezentują się następująco. Zwyciężył Krzysztof Szałowski, na 
drugim miejscu zmagania zakończył Kamil Gnioch, trzeci był 
Wiesław Musik. Czwarte miejsce zajął Andrzej Olearczyk, a na 
piątą i jednocześnie najlepszą wśród kobiet była Katarzyna 
Olearczyk-Urbańska. Kolejne miejsca zajęli odpowiednio 
Krzysztof Szapiński, Andrzej Mokarski i Grzegorz Magdziak.
Kręgle nie nudzą się mieszkańcom Krosna Odrzańskiego, 
czego dowodem jest start kolejnych rozgrywek. W ramach 
Gama Tadeusz Krasowski Liga Kręgli Mężczyzn zmierzy się 
czternastu zawodników. Natomiast w rozgrywkach Dirks 

Service Krosno Odrzańskie Liga Kobiet uczestniczyć będzie 
trzynaście zawodniczek.

Dużą popularnością cieszy się także druga z dyscyplin, 
którą można uprawiać przy Pocztowej. To squash. W dużym 
uproszczeniu można powiedzieć, że jest to „skrócona” wersja 
tenisa ziemnego. Tyle, że nie ma siatki, a specjalną piłeczkę 
odbija się od ściany. Wydaje się banalne, ale kto spróbował ten 
przekonał się, że łatwe to nie jest. I może dlatego popołudniami 
miejsce oblegane jest przez amatorów sporego wysiłku – bo jak 
się okazuje, jest to sport, który wywołuje niemałe wypieki na 
twarzy. W tym przypadku rozgrywki prowadzone są w ramach 
PSB Mrówka Krosno Odrzańskie Liga Squash`a. 

Decyzja o budowie kręgielni była słuszna. 
To miejsce, gdzie organizowane są urodziny, 

imprezy dla dzieci, a nawet wieczory 
kawalerskie, jesteśmy centrum spotkań 

przyjaciół, rodzin, organizujemy ligi, wkrótce 
ruszają rozgrywki dla seniorów - mówi Tadeusz 
Przeździęk, Kierownik Centrum Rekreacyjnego 

przy ul. Pocztowej w Krośnie Odrzańskim.



Most- Krośnieński Informator Samorządowy

16

Wbrew coraz powszechniejszej opinii i malejącym wskaźnikom 
zachorowalności na Covid-19, nikt nie ma pewności, że pandemia 
dobiega końca. Luzowanie obostrzeń staje się faktem, jednak 
ostrożność nadal jest wskazana. Warto też pomyśleć o trzeciej 
dawce szczepienia. 
Jeżeli przyjmiemy analogię szczepień przeciwko koronawirusowi 
do szczepień przeciwko grypie – to mogą one ustrzec nas przed 
zachorowaniem. Obie formy zabezpieczenia mają swoich 
zwolenników, jak i wrogów. Nie będziemy tu przytaczać 
argumentów każdej ze stron, pokazujemy jednak możliwości, 
a takie w Gminie Krosno Odrzańskie są. Jak się okazuje 
mieszkańcy chętnie z nich korzystają.

Od kilku miesięcy w gminie można regularnie korzystać 
z Mobilnych Punktów Szczepień, organizowanych przez Urząd 
Miasta w Krośnie Odrzańskim, we współpracy z Zachodnim 
Centrum Medycznym. Szczepienia są ważnym elementem walki 
z pandemią koronawirusa, a liczby pokazują, że mieszkańcy chcą 

się szczepić. Szczepienia w Urzędzie Miasta organizowane był 
w godzinach popołudniowych, wychodząc naprzeciw potrzebom 
osób pracujących. To wygodna alternatywa dla punktów 
funkcjonujących w godzinach porannych lub południowych. 
Łącznie w Mobilnym Punkcie Szczepień w Urzędzie Miasta 
zorganizowano do tej pory 7 akcji, w których zaszczepiło się 
w sumie 381 osób. To jednak nie wszystko. Punkty wyjechały 
także do innych miejscowości gminy. Poza Urzędem Miasta 
zaszczepiło się 385 osób, w 12 lokalizacjach - mówi Marzena 
Grabowska, Koordynator ds. szczepień w Gminie Krosno 
Odrzańskie. Cieszymy się, że mieszkańcy tak chętnie korzystali 
z organizowanych przez nas akcji, zarówno w Urzędzie Miasta, 
jak i na terenie sołectw. Bardzo dziękuję za współpracę załodze 
Zachodniego Centrum Medycznego w Krośnie Odrzańskim. 
Dzięki ich zaangażowaniu i otwartości cały proces przebiegał 
bez zakłóceń - dodaje Marzena Grabowska.

62% - Krosno Odrzańskie przewodzi w powiecie
Łącznie z mobilnych punktów szczepień organizowanych 
wspólnie z ZCM zaszczepiło się 766 osób. Te dane plus pozostałe 
informacje o liczbie zaszczepionych sprawiają, że Gmina Krosno 
Odrzańskie jest najlepiej zaszczepioną gminą w powiecie 
krośnieńskim. Ponad 64 procent zaszczepionych minimum  
1 dawką, a ponad 62 procent w pełni zaszczepionych.
Dodajmy także, że zachodzą zmiany zasad izolacji i kwarantanny.
Od 11 lutego zniesiona została kwarantanna z tzw. kontaktu. 
Natomiast od 15 lutego izolacja trwa 7 dni, kwarantanna dla 
współdomowników także tydzień – tyle, co okres izolacji osoby 
chorej i nie jest już przedłużana po zakończeniu izolacji chorego 
dla jego współdomowników. 

Dwa lata temu takie zdjęcie 
(jak obok) wywoływało po-
płoch. Właśnie wtedy zdiagno-
zowano pacjenta „zero” (zresztą 
z Cybinki). To już około 730 
dni trwa stan, który zmienił 
świat, zmienił ludzkość, zmie-
nił koleje losu wielu pojedyn-
czych osób. Czy to początek 
końca pandemii?

W połowie lutego ruszyła rekrutacja na rok szkolny 2022/2023 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych 
oraz do klas I szkół podstawowych.

Przyglądamy się poszczególnym terminom, które warto za-
pamiętać. Oto harmonogram czynności w postępowaniu re-
krutacyjnym.
Od 14 lutego od godz. 8.00 do 11 marca do godz. 15.00 należy 
złożyć wniosek o przyjęcie wraz z dokumentami potwierdza-

jącymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod 
uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
W dniach od 15 do 16 marca komisja rekrutacyjna będzie 
weryfikować złożone wnioski i dokumenty. 

PANDEMIA

Jako urząd włączyliśmy się 
w akcje organizowane przez 

jednostki służby zdrowia 
ułatwiając mieszkańcom 

dostęp do szczepionek. Mobilne 
punkty okazały sie strzałem 

w dziesiątkę

Marzena Grabowska, Gminny Koordynator ds. szczepień
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Posprzątaj rzekę 

Kiedy? Od 29 kwietnia do 8 maja! Właśnie w tych dniach ma 
zostać przeprowadzona akcja „czysta Odra”. Wspólnie z lokalnymi 
organizacjami (samorządy, NGO, szkoły, koła wędkarskie, 
leśnicy, strażacy, media i grupy mieszkańców) można posprzątać 
rzekę od jej źródeł, aż do Bałtyku. W tej międzynarodowej 
akcji, Polska współpracuje wspólnie z Czechami i Niemcami. 
Działania przeprowadzone zostaną na całej długości rzeki oraz 
na jej dopływach. Chyba nie trzeba przypominać, że to spory 
odcinek – Odra jest drugą najdłuższą rzeką w Polsce. To 854,3 
km, z czego 742 w Polsce. 
Inicjatorem i pomysłodawcą całego przedsięwzięcia jest Dominik 
Dobrowolski. Wrocławski podróżnik i ekolog, od wielu już lat 
organizuje akcje na rzecz ochrony przyrody. Regularnie odwiedza 
też Krosno Odrzańskie i współpracuje z KPWK. Na swoim 
koncie ma już przepłynięcie i posprzątanie ponad 15 tys. km 
rzek w Polsce i Europie. Wspólnie z przyjaciółmi postanowił 
zadbać o Odrę – rzekę wyjątkową, bo łączącą trzy państwa: 
Czechy, Polskę i Niemcy.
Co ważne - każdy może pomóc! To inicjatywa, w której warto 
wziąć udział. Dla Odry, dla Ziemi, dla nas samych - mówi 
Wojciech Kliszewski, odpowiedzialny za akcję z ramienia 

KPWK. Wystarczy tylko zorganizować grupę wolontariuszek 
i wolontariuszy, a następnie spotkać się na ekologicznej 
majówce nad Odrą, by posprzątać jej brzegi. Regionalnym 
koordynatorem Akcji Czysta Odra, na odcinku od Nowej Soli, 
przez Krosno Odrzańskie, aż do Słubic, jest właśnie Krośnieńskie 
Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Komunalne.
Zgłoszenie do akcji należy kierować na adres e-mail: w.kliszewski@
kpwk-krosnoodrzanskie.pl. 
Warunkiem zgłoszenia do akcji jest wysłanie na podany 
adres informacji:
- imię i nazwisko koordynatora akcji,
- nr tel. oraz adres e-mail,
- wskazanie na jakim odcinku Odry lub jej dopływów 
przeprowadzona zostanie akcja,
- określenie w jakim terminie zostanie przeprowadzona akcja.
Lokalni organizatorzy mogą otrzymać wsparcie w wysokości 
do 500 złotych. 

Partnerem akcji jest Credit Agricole Bank Polska – organizator 
ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej pt. #MniejPlastiku.
Więcej informacji także pod numerem telefonu: 661 068 040.

Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Komunalne aktywnie włącza się w akcje związane z rato-
waniem Odry przed degradacją przyrodniczą. Teraz firma weźmie udział w projekcie pod nazwą „Akcja 
Czysta Odra”. Jest to międzynarodowa inicjatywa na rzecz ochrony Odry przed zaśmieceniem. 

17 marca o godz. 14.00 zostanie podana do publicznej wiado-
mości lista kandydatów ZAKWALIFIKOWANYCH i kandy-
datów NIEZAKWALIFIKOWANYCH.
Od 18 do 24 marca będzie czas na potwierdzenie przez rodzica 
kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.
Natomiast 25 marca o godz. 14.00 nastąpi podanie do publicz-
nej wiadomości listy kandydatów PRZYJĘTYCH i kandyda-
tów NIEPRZYJĘTYCH.
O przyjęciu do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w pu-
blicznych szkołach podstawowych oraz szkół podstawowych 
decyduje liczba uzyskanych punktów. Kryteria dostępne są 
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronach www.
krosnoodrzanskie.pl i poszczególnych placówek oświatowych. 
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W Gminie Krosno Odrzańskie rozrasta się zaplecze sportowe. Nowe szatnie stoją 
już w Czarnowie i czekają na wznowienie piłkarskich rozgrywek, a w Krośnie 
Odrzańskim tworzy się boisko do siatkówki plażowej.

Szatnie w Czarnowie, 
boisko w Krośnie

Boisko sportowe w Czarnowie może pochwalić się nowym 
zapleczem szatniowo-sanitarnym. Piłkarze Czarnych Czarnowo, 
a także ich rywale oraz sędziowie mają odpowiednie miejsce 
do przebrania się przed i po meczu. 
Na braki przy boisku w Czarnowie już w przeszłości uwagę 
zwracał Lubuski Związek Piłki Nożnej. Dofinansowanie z gminy 
wyniosło 75 tysięcy złotych. Drugie tyle zostało przyznane 
z programu Lubuska Baza Sportowa. Zespół z Czarnowa to 
– poza Tęczą – jedna z największych szkółek piłkarskich na 
terenie gminy. 
Nowe szatnie już stoją w Czarnowie i czekają na inaugurację 
piłkarskiej wiosny. To jednak nie koniec 
sportowych nowości w gminie. Ruszyły prace 
związane z budową boiska do siatkówki 
plażowej w górnej części Krosna Odrzańskiego. 
O tym, że od wielu lat krośnieńska młodzież, 
pod skrzydłami trenera Macieja Uderjana,  
odnosi sukcesy w tej dyscyplinie sportu, warto 
przypominać. Zarówno w odmianie halowej, 
jak i plażowej. 
To w Hali Sportowo-Widowiskowej w Krośnie 
Odrzańskim, w maju 2019 roku, odbyły się 
Mistrzostwa Polski Młodzików, w których 
oczywiście wystąpili także siatkarze z Krosna 
Odrzańskiego. Popularnością cieszy się 
także siatkówka plażowa, w ramach której 
duety z Krosna Odrzańskiego rywalizowały 
w ostatnich latach, jak równy z równym, nie 
tylko na boiskach wojewódzkich, ale także 
krajowych. Dyrektor OSiR Krosno Odrzańskie 

Tomasz Struk wspomina tutaj chociażby braci Krzysztofa 
i Wojciecha Zalewskich, którzy w lipcu 2016 roku zdobyli 
srebrny medal Mistrzostw Polski w siatkówce plażowej kadetów. 
W ostatnim czasie sukcesy w plażowej odmianie siatkówki 
odnosili też Patryk Cieciński i Jakub Jezierski. 
Wkrótce siatkarze z Krosna Odrzańskiego będą mogli podnosić 
swoje plażowe umiejętności na kolejnym boisku. Będzie to 
nowa lokalizacja, w sąsiedztwie Hali Sportowo-Widowiskowej 
przy ul. Pułaskiego. Prace idą powoli z powodu niesprzyjającej 
aury, ale w porze letniej boisko będzie już gotowe i dostępne 
dla każdego - dodaje Tomasz Struk.
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Krosno 
Odrzańskie  

lubuską 
stolicą 

FUTSALU
Przegrali, ale po wspaniałej walce! Zespół OSiR Krosno Odrzańskie zakończył swoje zmagania w Pucha-
rze Polski w futsalu na etapie 1/16 finału.
Ta droga rozpoczęła się jeszcze w listopadzie ubiegłego roku. 
W Święto Niepodległości OSiR Krosno Odrzańskie, w finale 
Pucharu Polski w futsalu na szczeblu okręgowym pokonał 
zespół Jedność Podmokle 4:1 i awansował do rozgrywek na 
szczeblu centralnym. 
Pierwszym rywalem okazał się zespół z Wrocławia. Grający 
w drugiej lidze AZS AWF PROFI Sport okazał się być wy-
magającym przeciwnikiem. W meczu 1/64 Pucharu Polski 
w futsalu, po gwizdku kończącym regulaminowy czas gry, na 
tablicy wyników widniał remis 2:2. Do rozstrzygnięcia rywali-
zacji potrzebna była dogrywka. W niej zdecydowanie lepszym 
zespołem okazała się drużyna OSiR Krosno Odrzańskie, 
ostatecznie wygrywając 5:2. Dzięki temu zwycięstwu zespół 
z Krosna Odrzańskiego dalej liczył się w grze.
Kolejne spotkanie również odbyło się w Hali Sportowo-Wi-
dowiskowej przy ul. Pułaskiego 3 w Krośnie Odrzańskim. Na 
początku stycznia, w 1/32 krośnianie podejmowali drużynę 
z Rudy Śląskiej. Poziom trudności wzrósł – Gwiazda na co 
dzień gra na poziomie pierwszej ligi futsalu. Piłkarze z kro-
śnieńskiego klubu nie przestraszyli się swoich przeciwników 
i wygrali 6:4, awansując do 1/16. Tym samym wyrównali 
najlepszy wynik, który do tej pory odnieśli w ramach Pucharu 
Polski - wspomina Tomasz Struk, Dyrektor Ośrodka Sportu 
i Rekreacji w Krośnie Odrzańskim. W 2019 roku także do-
tarli do 1/16, gdzie musieli uznać wyższość ekstraklasowego 
Piasta Gliwice.
W tym roku los zdecydował, że OSiR Krosno Odrzańskie 
trafił na zespół z najwyższego poziomu rozgrywek. Był to 
Gredar Fit-Morning Brzeg. Ekipa, która po rundzie jesiennej 
zajmowała 12. miejsce w ekstraklasie futsalu, z utytułowa-
nym trenerem na ławce oraz solidnymi zawodnikami, w tym 
między innymi: byłym reprezentacyjnym bramkarzem czy 
Wicemistrzem Świata w piłce sześcioosobowej! Tym razem 
to zespół gości okazał się lepszy wygrywając aż 6:0 i kończąc 
piękną przygodę zespołu OSiR Krosno Odrzańskie w Pucharze 
Polski w futsalu właśnie na etapie 1/16 finału. 
Czy znamy już mistrza MLH?
12 kolejek za nami, 2 jeszcze przed nami (stan na dzień 15. 
lutego, kiedy to MOST był oddawany do druku). Meblostyl 
Liga Halowa sezonu 2021/2022 finiszuje. Wiele wskazuje na 
to, że mistrzem trzeci raz z rzędu zostanie Hurtownia King, 
co na pewno będzie wynikiem historycznym. Jednak dopóki 
piłka w grze – wszystko jest możliwe. 

Sprawdzamy stan zmagań dziewiętnastego sezonu Meblostyl 
Ligi Halowej. W sezonie 2021/2022 rywalizację podjęło sie-
dem ekip. Mistrz poprzednich dwóch edycji Hurtownia King, 
wicemistrz Mikubi, a poza nimi Lucky Polkan, Krosbud, HB 
Bruk Budachów, Nova Therm i Tęcza Junior.  Nieparzysta liczba 
drużyn oznacza jedno – w każdej kolejce inny zespół pauzuje. 
Na dzień 15 lutego sytuacja przedstawia się następująco – roze-
grano 12 kolejek, do zakończenia pozostały dwie. Liderem jest 
mistrz ostatnich dwóch edycji Hurtownia King. Hurtownia, 
z dorobkiem 26 punktów, na dwie kolejki przed końcem ma 
bezpieczną przewagę 4 punktów nad duetem Mikubi i Kros-
bud. Co równie ważne dla Hurtowni – w trzynastej kolejce 
to właśnie mistrzowie dwóch poprzednich edycji zagrają jako 
pierwsi. Jeśli Lucky Polkan nie sprawi kolejnej niespodzianki 
i nie wygra z Hurtownią, będziemy już znali mistrza.
Drugie i trzecie miejsce dzielą Mikubi i Krosbud, którym 
najprawdopodobniej zostaje walka wyłącznie o drugie miejsce 
w sezonie 2021/2022. Tylko katastrofa Hurtowni King spo-
woduje, że ktoś z nich zdobędzie mistrzostwo. Cztery punkty 
do duetu Mikubi – Krosbud traci Lucky Polkan i kto wie, jak 
obecnie wyglądałaby sytuacja tego zespołu, gdyby nie dwa 
walkowery w trakcie rozgrywek. Zespoły z miejsc 5-7 tracą 
już niezwykle dużo do pierwszej czwórki. Na piątym miejscu 
HB Bruk Budachów, który wydaje się być zespołem za słabym, 
by rywalizować z najlepszymi, ale na tyle mocnym, by uciec 
od tych najsłabszych. Tęcza Junior i Nova Therm rywalizują 
już wyłącznie o to, kto nie zajmie ostatniego miejsca. Na ten 
moment – to młodzi piłkarze Tęczy są w lepszej sytuacji. Co 
prawda oba zespoły zdobyły do tej pory 4 punkty, ale w bez-
pośrednim starciu to Tęcza Junior okazała się lepsza.
Znamy także pary Pucharu Meblostyl Ligi Halowej. Spotkania 
ćwierćfinałowe w środę, 2 marca, zapowiadają się niezwykle 
interesująco. W pierwszym pojedynku zagrają: aktualny Mistrz, 
Hurtownia King z nieobliczalnym, czwartym Lucky Polkan. 
W meczu numer dwa zmierzą się dwie drużyny zamykające 
ligową tabelę – Nova Therm i Tęcza Junior. W ostatnim spo-
tkaniu, wiceliderzy: Krosbud i Mikubi. Szczęście uśmiechnęło 
się do HB Bruk Budachów, które trafiło na „wolny los”. W pół-
finale budachowianie zagrają z wygranym meczu kingów ze 
szczęściarzami. Półfinały i wielki finał zaplanowano na piątek, 
4 marca. Obrońcą trofeum jest Mikubi. 



Poprawa jakości powietrza oraz zmniej-
szenie emisji gazów cieplarnianych po-
przez wymianę źródeł ciepła i poprawę 
efektywności energetycznej budynków 
mieszkalnych jednorodzinnych – takie są 
założenia programu „Czyste Powietrze”. 
Gmina Krosno Odrzańskie, w porozumie-
niu z Wojewódzkim Funduszem Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej, za-
chęca do wymiany m.in. starych pieców. 
25 stycznia 2022 r. ruszyła nowa - trzecia 
już część programu „Czyste Powietrze” 
z najwyższym dofinansowaniem do 69 
tys. zł maksymalnej dotacji (przy 90% 
kosztów kwalifikowanych), dla wnio-
skodawców o dochodzie nie większym 
niż 900 lub 1260 zł na osobę (dotyczy 
odpowiednio gospodarstw wieloosobo-
wych i jednoosobowych), oraz dla osób 
z ustalonym prawem do zasiłku stałego, 

okresowego, rodzinnego lub specjalnego 
zasiłku opiekuńczego.
W Urzędzie Miasta w Krośnie 
Odrzańskim funkcjonuje Gminny Punkt 
Konsultacyjno - Informacyjny rządowe-
go Programu Priorytetowego „Czyste 
Powietrze”, gdzie można poznać więcej 
szczegółów dotyczących Programu jak 
i najnowszych zmian.

W wyjątkowych sytuacjach możliwe są 
także wizyty w miejscu zamieszkania 
(planowanej inwestycji) – mówi Mi-
rosław Kossowski, z Gminnego Punk-
tu Konsultacyjno – Informacyjnego. 

Pod numerem telefonu 502 624 612 udzie-
lane są wszelkie informacje oraz możliwe 
jest umówienie się na wizytę.

Konsultacje w punkcie informacyjnym odbywają się w godzinach:

Obowiązuje wcześniejsza, telefoniczna rezerwacja terminu spotkania.

poniedziałek – od godziny 15:30 do 17:30

od wtorku do czwartku – od godziny 14:30 do 16:30

piątek – od godziny 15:30 do 17:30

Wyższe dotacje dla Mieszkańców – 
nowe rozwiązania w Programie 
„Czyste Powietrze”

Wsparcie finansowe w postaci dodatku 
osłonowego dla gospodarstw domowych
Czym jest dodatek osłonowy? To specjalne świadczenie, które jest elementem rządowej tarczy inflacyjnej, 
który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Dodatek skierowany jest do jedno- i wielooso-
bowych gospodarstw domowych o dochodach nieprzekraczających odpowiednio 2100 zł oraz 1500 zł.
Aby otrzymać dodatek osłonowy należy złożyć wniosek do 
urny lub elektronicznie do Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Krośnie Odrzańskim.
Wniosek można pobrać na stronie https://krosnoodrzanskie.
pl/download/wniosek_oslonowy.pdf
Wnioski należy składać w termi-
nie do 31 października 2022 roku. 
Wnioskodawcy, którzy złożą wnio-
sek do końca stycznia, otrzyma-
ją świadczenie w dwóch ratach. 
Pierwsza część zostanie wypłaco-
na w terminie do 31 marca 2022 
roku, druga w terminie do 2 grudnia 
2022 roku. Pozostali, którzy złożą 
wniosek w terminie od 01 lutego 
do 31 października, cały dodatek 
otrzymają w jednej kwocie.

Od 4 stycznia 2022 r. działa specjalna infolinia dot. dodatku 
osłonowego. Pod numerem +48 22 369 14 44 dzwoniący 
otrzymają profesjonalną pomoc w dni robocze – od ponie-
działku do piątku w godzinach 8:00-16:00.


