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 - 30 lat samorządu gminnego,
 - sesje absolutoryjne w Gminie i Powiecie,

 - rzeczywistość w dobie koronawirusa,
 - atrakcje na wakacje.

Ponadto w numerze m.in.:

Park zachwyca  
po rewitalizacji
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Do tej pory z Krośnieńskiego Parasola Antykry-
zysowego skorzystali wszyscy, którzy wynajmo-
wali lokale od gminy. Przez dwa miesiące czynsz 
i wszelkie opłaty związane z najmem wynosiły 
tylko 1 zł. Zdecydowanie mniej przedsiębiorców 
zwróciło się o zwolnienie z podatku od nieru-
chomości w ramach Krośnieńskiego Parasola 
Antykryzysowego. Do tej pory zaledwie dwóch, 
ale jak podkreśla Ilona Ogiba, Skarbnik Gminy 
wszystkie podmioty z Gminy mają czas jeszcze 
do końca września na złożenie dokumentów. 
Zainteresowanie jest spore, tym bardziej, że 
formularz urzędowy ma dwie strony, a większość 
pól to odpowiedzi typu „tak” lub „nie”. Nie jest 
konieczne tak, jak w przypadku „tarczy rządowej” przedłożenie 
dużej liczby dokumentów finansowych. Spadek obrotów doku-
mentuje się oświadczeniem. Uproszczona forma i zmniejszona 
do minimum biurokracja może w tym przypadku przeważyć 
decyzyjną szalę w naszą stronę – podsumowuje Ilona Ogiba. 
Zwolnienie z podatku od nieruchomości dotyczy dwóch miesięcy 
– kwietnia i maja. Wsparcie Gminy będzie dotyczyć podmiotów, 
które wcześniej nie zalegały z płatnościami na rzecz samorządu.
Przypominamy też, że wszyscy podatnicy mogą złożyć wnio-
ski o odroczenie terminu płatności podatku o 6 miesięcy lub 
o rozłożenie powstałej zaległości na raty z terminem ostatniej 
płatności na dzień 15 grudnia br. 

Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego 
jest  płatna do 30 czerwca, a nie do 31 marca. 
Również opłata za przekształcenie prawa użyt-
kowania wieczystego w prawo własności może 
być wniesiona do 30 czerwca (czyli trzy miesiące 
później niż termin pierwotny). 
Koszt wszystkich ulg i zwolnień może w Gmi-
nie sięgnąć miliona złotych. Do tego samorząd 
nie otrzymuje z budżetu państwa żadnych do-
datkowych środków na wspieranie gospodarki  
na terenie swojej gminy, a wprowadzane roz-
wiązania odbywają się kosztem cięć w budżecie. 
Trzeba też zdawać sobie sprawę, że kondycja 
finansowa samorządów już wcześniej była osła-

biana regulacjami związanymi np. z niedofinansowaniem oświaty, 
podniesieniem płacy minimalnej czy ulgami w podatkach do-
chodowych. Nowa sytuacja związana z problemami firm, które 
wnoszą opłaty i podatki lokalne spowoduje dalsze zmniejszenie 
wpływów z PIT i CIT. Burmistrz Marek Cebula przyznaje, że kwota 
jaką Krosno Odrzańskie otrzymało z budżetu państwa z tytułu 
udziału w podatku PIT za kwiecień, jest mniejsza o czterdzieści 
procent. O 70% spadły wpływy z podatku od nieruchomości 
w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Jeżeli 
tendencja spadkowa zostanie zachowana, samorządy czeka 
poważna racjonalizacja wydatków.

Krośnieński Parasol Antykryzysowy

Wybory uzupełniające ławników sądów powszechnych w kadencji  
2020-2023 do Sądu Okręgowego w Zielonej Górze 
i Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim.

Do 30 września przedsiębiorcy z Gminy Krosno Odrzańskie mogą składać wnioski o odroczenia i ulgi finansowe w ramach 
Krośnieńskiego Parasola Antykryzysowego. Uproszczona forma wnioskowania jest bardziej atrakcyjna niż ta, związana 
z wymogami tzw. „tarczy rządowej”.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin preze-
si właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje spo-
łeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów 
prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej 
pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze,  
zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru, 
w terminie do dnia 31 sierpnia 2020 r.
Szczegóły na: http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugkrosnoodrzan-

skie/343/Wybory_lawnikow/

KROŚNIEŃSKI PARASOL
ANTYKRYZYSOWY
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gdzie są maseczki nadal obowiązujące np. w sklepach? 
Co z zachowywaniem odległości? Jeszcze dwa miesiące 
temu wszystkie obostrzenia były respektowane, zakazy 
były „święte”, a nakazy nie podlegały dyskusji. Przypomi-
namy, że one nie zniknęły, tak jak wspomniane maseczki. 
Pandemia przeszła do „porządku dziennego” – niestety. 
W tym wydaniu kwartalnika MOST wracamy do tematu 
koronawirusa zaznaczając, że pandemia nadal trwa. Czy 
wróci jesienią? Nie wiadomo, ale pewne jest jedno. Nasze 
zachowanie będzie miało duży wpływ na liczbę zachorowań. 

Jak Gmina Krosno Odrzańskie przeszła test „COVID-19”? 
Przedstawiamy raport, jednak już na początku godne 
podkreślenia jest zaangażowanie mieszkańców i służb. 
Szycie maseczek zainicjowane przez radną Katarzynę 
Kulę, przekazanie przez Burmistrza do dyspozycji ratow-
ników medycznych mieszkania przy ul. Pocztowej, szybkie 
podejmowanie decyzji kluczowych dla bezpieczeństwa 
mieszkańców, przygotowanie pakietu pomocowego dla 
przedsiębiorców... Ocenę pozostawiamy Państwu. 

W maju obchodziliśmy niezwykle ważną rocznicę – 27 maja 
1990 roku zostały przeprowadzone pierwsze, wolne wybory 
do samorządu lokalnego. O znaczenie naszych „małych 
Ojczyzn” rozmawiamy z Burmistrzem Krosna Odrzańskiego. 
A skoro już jesteśmy przy lokalnych liderach – zarówno 
Burmistrz Marek Cebula, jak i Starosta Krośnieński Grzegorz 
Garczyński, otrzymali absolutorium za 2019 rok. Tym samym 
radni pozytywnie ocenili ich pracę w poprzednim roku. 

Szanowni Państwo, Spis treści:
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Funkcjonowanie urzędu – przypomnienie
Nowe zasady, wprowadzone procedury bezpieczeństwa dla 
mieszkańców i pracowników, wydzielone pomieszczenia dla 
interesantów. Od poniedziałku 11 maja Urząd Miasta w Kro-
śnie Odrzańskim otworzył drzwi i powrócił do bezpośredniej 
obsługi petentów. Czyni to jednak w określonych godzinach,  
po wcześniejszym, telefonicznym ustaleniu terminu.
Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców otworzyliśmy 
urząd z zachowaniem wzmożonych środków bezpieczeństwa, 
których stosowanie wymusza trwający stan pandemii. Prosimy 
o wyrozumiałość.
Załatwienie sprawy w urzędzie poprzedzone musi być tele-
fonicznym bądź mailowym kontaktem z wydziałem, którego 
dotyczy sprawa, w celu ustalenia terminu spotkania (telefony 
i adresy e-mail dostępne są m.in. na stronie internetowej www.
krosnoodrzanskie.pl).

Spotkania odbywają się:
• w poniedziałki od godz. 11.30 do godz.16.30,
• we wtorki i środy od godz. 11.30 do godz. 15.30, 
• w czwartki i piątki od godz.7.30 do godz.11.30  

w specjalnie wyznaczonych miejscach.

Interesanci budynku A (głównego) przyjmowani będą w holu 
oraz sali 1000-lecia. Natomiast osoby mające sprawę do pracow-
ników wydziałów umiejscowionych w budynku B przyjmowani 
są w pok. nr 4 (parter). 
W wyjątkowych sytuacjach Urząd Stanu Cywilnego oraz ewidencja 
działalności gospodarczej przyjmuje interesantów w swoich po-
mieszczeniach.
Podczas wizyty w urzędzie prosimy o zachowanie wszelkich 
zasad bezpieczeństwa, tj. zasłanianie twarzy, używane żeli an-
tybakteryjnych, używanie rękawiczek jednorazowych.
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Jakie wyzwania stoją przed Jednostkami Samorządu Tery-
torialnego trzydzieści lat po ich ustanowieniu?

MC: 30 lat to zaledwie trzy dekady. Podkreślam krótki okres 
istnienia samorządów i tym bardziej przestrzegam przed mani-
pulowaniem w tym ciągle kształtującym się organizmie. A zakusy 
ku temu są i to coraz większe. Postępująca centralizacja stanowi 
największe zagrożenie dla demokracji. Stopniowo ograniczany 
wpływ radnych oraz wójtów, burmistrzów, prezydentów miast 
na sposób realizacji tzw. „zadań zleconych” oraz własnych sta-
wia samorządy, a więc mieszkańców w roli wykonawców, a nie 
twórców. Jako samorządowcy ponosimy odpowiedzialność  
za wiele decyzji podejmowanych m.in. przez Rząd i Sejm RP. Nasz 
budżet z trudem dźwiga obowiązki nałożone przez ustawodawcę, 
a przecież naszym celem jest ciągły rozwój przy maksymalnym 
wykorzystaniu szansy jaką daje nam Unia Europejska. 

Jak wspomina Pan początki pracy samorządowej?

MC: Sięgają one 2002 roku. Co prawda chęć wzięcia udziału 
w wyborach zaczęła kiełkować we mnie cztery lata wcześniej 
jednak to wówczas zdecydowałem się kandydować. Osiemna-
ście lat temu mieszkańcy Krosna Odrzańskiego po raz pierwszy 
obdarzyli mnie zaufaniem społecznym wybierając na funkcję 
radnego Rady Miejskiej. W ten sposób rozpoczął się mój udział 
w procesie kształtowania kierunków rozwoju naszej „Małej 

Ojczyzny” i współodpowiedzialności za podejmowane decyzje. 
Wówczas, jako lokalny przedsiębiorca, wiedziałem z jakimi 
bolączkami boryka się „przeciętny” krośnianin. Jak w pio-
sence, było nas trzech… Wspólnie z Grzegorzem Garczyńskim 
(obecnie Starostą Krośnieńskim) oraz Januszem Marciniakiem 
stanowiliśmy opozycję. Doświadczenia radnego (później także 
powiatowego) przełożyły się na konstruktywną pracę w Sej-
mie (w 2007 roku zostałem Posłem na Sejm RP), a od 2010 r.  
na stanowisku Burmistrza Krosna Odrzańskiego. Jestem przede 
wszystkim praktykiem, który utożsamia się z lokalną społecz-
nością tworzącą nasz samorząd.

Czyli jaki samorząd?

MC: Pionierski, wskazujący drogę innym. Przypomnę tylko, że 
jeszcze w kadencji samorządowej 2006-2010 z inicjatywy klubu 
radnych Marek Cebula Gmina Krosno Odrzańskie wprowadzi-
ła Fundusz Sołecki (działający obecnie w oparciu o ustawę  
z 2014 roku). Jedną z pierwszych w województwie lubuskim była 
Krośnieńska Rada Seniorów, powołana przed zmianą zapisów 
w ustawie o samorządzie gminnym. Wprowadzając w 2013 roku 
Budżet Obywatelski byliśmy w grupie kilkudziesięciu pionierskich 
samorządów realizujących taką formę partycypacji społecz-
nej w Polsce. Jako Burmistrz Krosna Odrzańskiego staram się 
budować trwałe fundamenty społeczeństwa obywatelskiego  
ze wszystkimi jego cechami. 

Samorząd to wolność, możliwość decydowania o przyszłości ludzi zamieszkujących polskie gminy i miasta. Taka idea przy-
świecała twórcom reformy samorządowej sprzed trzech dekad. Niestety, postępująca centralizacja w coraz większym stopniu 
pozbawia nas niezależności – mówi Burmistrz Krosna Odrzańskiego, Prezes Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego, Marek 
Cebula. Dzisiaj okazją do rozmowy jest 30-lecie wolnych wyborów samorządowych. 

30 lat samorządu. To my decydujemy!

w Gminie Krosno Odrzańskie

Samorząd to My...
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To szczególnie ważna rocznica w historii Polski. Trzydzieści lat temu, 27 maja 1990 roku zostały przeprowadzone pierwsze wolne 
wybory do samorządu lokalnego. Gminy zyskały nową jakość – to mieszkańcy mogą decydować o ich rozwoju. Nie tylko w Krośnie 
Odrzańskim, z powodu epidemii trzeba było zrezygnować z hucznych uroczystości. Postanowiono jednak w inny sposób manife-
stować swoje zdanie na temat samorządności. W mieście stanęły trzy konstrukcje składające się z banerów. Jedna w dolnej części 
miasta, a dwie w górnej. Mieszkańcy mogli wypisywać na nich swoje skojarzenia z samorządnością, czy wolnością. Z inicjatywy 
Radosława Sujaka radni spotykali się z mieszkańcami, rozmawiali o sprawach ważnych dla Gminy przy szklance lemoniady. 

Z jakimi zagrożeniami muszą borykać się samorządy?

MC: Niestety widzę tutaj zagrożenia natury „zewnętrznej”. Sa-
morząd jako wspólnota wszystkich mieszkańców jest żywym, 
autonomicznym organizmem, o który należy dbać. Nie powi-
nien być obiektem „eksperymentów”, należy go wzmacniać 
w każdym możliwym aspekcie. Realna praca jest właśnie tu –  
na poziomie gmin. Nie będzie stabilnego samorządu, bez racjo-
nalnych decyzji politycznych. Twórca reformy samorządowej, 
śp. prof. Jerzy Regulski napisał „Każda gmina, każda wspólnota 
stanowi jakąś niewielką cząstkę wszystkich obywateli kraju. 
Jest więc mniejszością. I kluczowym problemem jest kwestia, 
czy ta mniejszość musi się podporządkowywać we wszystkich 
sprawach woli całego narodu i jego przedstawicieli w stolicy, 
czy też ma wydzieloną sferę swoich swobód? Jeśli powiemy, 
że większość decyduje o wszystkim, to negujemy możliwość 
istnienia samorządności. Bo na czym ma polegać samorządność, 
jeśli o wszystkim decydują ustawy, a rolą miejscowych władz jest 
tylko je realizować”? Utożsamiam się z tymi słowami w 100%. 
Im bardziej aktywni i zaangażowani mieszkańcy, tym silniejszy 
samorząd. Im silniejszy samorząd, tym silniejsza Polska.

Dziękuję za rozmowę

Polska Województwo
Lubuskie

Powiat
Krośnieński

Gmina
Krosno Odrzańskie
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Turystyka „w ciemno”, bez planu odchodzi do lamusa. Dzisiaj 
planując wolny weekend trzeba mieć rozpisany harmonogram. 
Wchodząc na stronę www.odreagujwkrosnie.pl niezbędne dane 
dostaniemy jak na tacy. Krosno Odrzańskie zmienia się od lat. 
Krok po kroku wykonywano zaplanowane działania. Jednym 
z najważniejszych jest rewitalizacja zabytkowej części miasta. 
Wykorzystanie potencjału Odry to kolejny element tej polityki. 
Przygotowano i wdrożono także Program Rozwoju i Promocji 
w zakresie turystyki - mówi Anna Januszkiewicz, Naczelnik 
Wydziału Promocji i Rozwoju krośnieńskiego magistratu. Kon-
centruje się on wokół trzech obszarów określonych jako woda, 
smaki i lokalność. Pierwszy dotyczy oferty „wodnej” związanej 
nie tylko z Odrą ale i okolicznymi jeziorami. Krośnieńskie smaki 

na pewno kojarzą się z jednym z najlepszych win musujących 
w Europie, pochodzącym z Winnicy Gostchorze. Lokalność ma 
związek z historią miasta, w którym jest m.in. Zamek Piastowski. 
Pomysł nie jest oderwany od rzeczywistości ponieważ Urząd 
Miasta współpracuje z przedsiębiorcami, usługodawcami, którzy 
mieli duży wpływ na kształt i kierunek działań. By jednak praca 
nie poszła na marne potrzeba jest komunikacja z odbiorcami tej 
oferty, a są nimi zarówno mieszkańcy, jak i turyści.  Dlatego przy-
gotowano pakiet informacyjny, na który składa się wspomniana 
platforma internetowa oraz specjalne karty turystyczne w języku 
polskim, niemieckim i angielskim, informujące o atrakcjach. 
Karty dostępne są w miejscach odwiedzanych przez turystów. 

Gmina Krosno Odrzańskie przy-
łączyła się do akcji Lubuskiego 
Centrum Produktu Regionalne-
go i Urzędu Marszałkowskiego 
“Wspieraj Lubuskich Producen-
tów, Kupuj Lokalnie”. Jej celem 
jest zachęcenie mieszkańców do 
robienia zakupów na targowiskach 
od gminnych producentów. Pro-
jekt ma za zadanie wzmocnienie 
pozycji rynkowej lokalnych pro-
duktów, wzbudzenie większego zainteresowania wśród potencjalnych konsumentów, a w rezultacie doprowadzenie do powsta-
nia rynku produktów i usług wysokiej jakości kojarzonych z województwem lubuskim. Zachęcamy więc do robienia zakupów  
na Targowisku Miejskim w Krośnie Odrzańskim! 

Czas wolny staje się najbardziej wartościowym i deficytowym „towarem” we współczesnym świecie. Jego umiejętne wy-
korzystanie sprzyja relaksowi, zacieśnianiu więzi rodzinnych oraz poszerzaniu horyzontów, przekładając się tym samym 
na wzrost satysfakcji z życia. Zachęcamy do ODREagowania w Krośnie Odrzańskim i okolicach! Wystarczy wejść na stronę 
www.odreagujwkrosnie.pl a przekonacie się Państwo, że nie trzeba daleko wyjeżdżać, aby wypocząć. Prezentowane oferty 
zaskoczą Państwa swoim bogactwem i unikalnością, stanowiąc doskonały dowód na to, że regeneracji sił i niezapomnia-
nych wrażeń można doświadczyć tuż obok.  

Kupuj 
Lokalnie!
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Projekt pn. „Rozwój terenów zielonych w Krośnie Odrzańskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą” 
realizowany jest przez Gminę Krosno Odrzańskie w ramach Osi Priorytetowej 4 Środowisko i kultura, Działanie 
4.5 Kapitał przyrodniczy regionu z Regionalnego Programu Operacyjnego –Lubuskie 2020. 

Celem głównym projektu jest udostępnianie zasobów przyrodniczych i terenów rekreacyjnych w Krośnie 
Odrzańskim poprzez zwiększenie udziału terenów zielonych w ogólnej powierzchni miasta, zapewnienie 
mieszkańcom stref rekreacji i odpoczynku, wykorzystanie potencjału przyrodniczego Gminy Krosno Odrzańskie, 
przywrócenie gatunków rodzimych oraz zastopowanie rozprzestrzeniania się gatunków inwazyjnych. Inwestycja 
w infrastrukturę terenów zielonych na terenie Miasta Krosno Odrzańskie obejmować będzie: Park Tysiąclecia 
(park „górny”),a także skarpę wschodnią, gdzie powstanie enklawa dzikich zwierząt. 

 

Okres realizacji Projektu - 2016 -2020r. 

Całkowita wartość nakładów finansowych projektu – 7.335.958,62 zł. 

Poziom dofinansowania – 84,9999997644577 % kwoty wydatków kwalifikowalnych. 

Dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego – 6 134 778,61 zł. 

Chodząc odnowionymi alejkami lub promenadą, pośród różnorodnej roślinności, przyglądając się dolinie Odry trzeba 
przyznać, że dwa lata prac nie poszły na marne. Inwestycję, która od podstaw przebudowała Park Tysiąclecia – dodajmy 
chroniony konserwatorsko – widać na każdym kroku. Z pomysłem, z dbałością o owady i zwierzęta, zgodnie z obowiązującą 
modą – tak można określić widok towarzyszący spacerom. 

Park Tysiąclecia - zielona wizytówka Krosna 
Odrzańskiego

Jeżeli dobrze przyjrzymy się drzewom to zobaczymy 
tam nie tylko budki dla ptaków, ale i nietoperzy. Mało 
tego – z promenady widać tzw. hotele dla owadów.  
To „domki” zbudowane z palet, zapewniające schronienie 
dla owadów. Wypełnione są słomą, wiązkami trzciny, 
potłuczonymi doniczkami, szyszkami, suchymi liśćmi, 
korą i kawałkami drewna z wywierconymi tunelami. 
Także roślinność zmieniła oblicze parku. Tysiące róż – po 
zakwitnięciu robi ogromne wrażenie. Celowo dokonano 
nasadzeń kwiatów, które kwitną po sobie, by cały czas 
park kusił niezwykłymi barwami. 
Co z trawą, która nie jest koszona? – słychać pytania 
krośnian. Okazuje się, że jest to zabieg celowy, wyja-
śnia wykonawca „części zielonej”, Paweł Szwed z fir-
my Szwedzkie Ogrody. Po pierwsze jest to najnowszy 
trend w projektowaniu parków i ogrodów, czyli tzw. 
łąki kwietne. Wspierają one przyrodę – dzięki bogactwu 
i różnorodności stanowią miejsce do życia dla poży-
tecznych owadów i innych małych zwierząt. Poza tym 
wyższa trawa w gorące dni tak nie usycha, zbiera rosę 
a w wyjątkowe upały jest większe prawdopodobieństwo 
przetrwania zieleni. Głęboki i rozbudowany system 
korzeniowy wielu gatunków dzikich kwiatów sprawia,  
że są wyjątkowo wytrzymałe i odporne na suszę – zazna-
cza Paweł Szwed. Łąka kwietna nie wymaga dodatkowego 
nawadniania i prezentuje się dobrze nawet w czasie suszy. 
Stojąca po środku altana daje schronienie przed słońcem, 
a w przyszłości być może zostanie wykorzystana do orga-
nizacji koncertów – mówi burmistrz Krosna Odrzańskiego, 
Marek Cebula. Planujemy także umożliwienie funkcjo-
nowania małej gastronomii – dodaje. 
Warto zaznaczyć, że obok parku zlokalizowano tzw. 
pumptrack, który okazał się hitem. Zainteresowanie 
dzieci i młodzieży jazdą po specjalnym torze na rowerze 
lub hulajnodze jest ogromne. Zdjęcia nie oddają w pełni 
uroku Parku Tysiąclecia – warto zobaczyć go na własne 
oczy, zapraszam – mówi Burmistrz Krosna Odrzańskiego.

fot. Krzysztof Gabrysz

fot. Krzysztof Gabrysz

Projekt pn. „Rozwój terenów zielonych w Krośnie Odrzańskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą”realizowany jest przez Gminę Krosno Odrzańskie w ramach 
Osi Priorytetowej 4 Środowisko i kultura, Działanie 4.5 Kapitał przyrodniczy regionu z Regionalnego Programu Operacyjnego –Lubuskie 2020.
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Krośnieńskie atrakcje na lato

Tak urozmaiconego planu można pozazdrościć. Kilkadziesiąt 
punktów, dwa miesiące zabaw, wiele wycieczek, kursów, zajęć. 
To w dużej mierze powinno wypełnić lukę, która pojawia się 
na horyzoncie wakacyjnych, urlopowych wyjazdów – mówi 
burmistrz Krosna Odrzańskiego, Marek Cebula. Zdajemy sobie 
sprawę, że wielu rodziców zrezygnuje w tym roku z drogich 
wycieczek, dlatego przygotowaliśmy ofertę dużo bogatszą niż 
w latach ubiegłych – dodaje. 
„Akcje-wakacje” – tak nazywa się program, który ruszył z począt-
kiem lipca – mówi dyrektor Centrum Artystyczno-Kulturalnego 
„Zamek”, Tomasz Miechowicz. Do grona organizatorów dołączyły 
Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Mediateka. 
CAK „Zamek” tradycyjnie już skupia się na zajęciach historycznych 
oraz artystycznych. Program wypełniają np. tańce i różnorodne 
zajęcia ruchowe dla wszelkich grup wiekowych i to pod okiem 
instruktorów z grup Calipso, Etna oraz A-Kwadrat. Tajemniczo 
i emocjonująco zapowiadają się ćwiczenia z ekipą eksploracyjną 
Nadodrze, która pokaże jak skutecznie szukać skarbów. Warsztaty 
małego poszukiwacza przeniosą się także w teren i młodzi adepci 
tej trudnej sztuki znajdowania historycznych przedmiotów będą 
mogli spróbować swoich sił w praktyce. Oczywiście nie zabraknie 
zajęć plastycznych, kulinarnych, wykonywania biżuterii. Dyrektor 
CAK „Zamek” zwraca jeszcze uwagę na jedną atrakcję – zgady-

wanki zamkowe, które otworzą przed uczestnikami nieznane 
podwoje Zamku Piastowskiego.
OSiR skupił się na sportowo-rekreacyjnej części programu. 
W ofercie znajdziemy punkty, które są nowością. Zajęcie jeź-
dzieckie, łowienia ryb, biegi na orientację, kurs pierwszej pomocy 
przedmedycznej, kurs samoobrony, nauka pływania – jest tego 
naprawdę sporo, a dyrektor Tomasz Struk mówi o wielu miej-
scowościach gminy, gdzie zagoszczą instruktorzy pokazujący 
młodzieży i dzieciom, że nabyte umiejętności mogą przydać się 
w życiu codziennym. Również pracownicy Mediateki zapraszają 
na rowerowe wycieczki po gminie i wychodząc z założenia, że 
„cudze chwalicie, swojego nie znacie” pokażą miejsca, o których 
nie mieliśmy pojęcia. Dyrektor Agnieszka Langner-Kosmaty za-
prasza co środę rowerzystów w wieku od 11 do 15 lat. Niestety, 
w samej Mediatece, ze względu na obostrzenia pandemiczne 
zajęć grupowych nie będzie. Również liczba uczestników w po-
szczególnych grupach będzie ograniczona, poza tym szczególną 
uwagę organizatorzy będą zwracać na bezpieczeństwo dzieci 
i młodzieży. 

Szczegóły na stronie www.akcjewakacje.krosnoodrzanskie.pl 

Te wakacje będą wyjątkowe pod wieloma względami. Oczywiście powodem jest panująca pandemia i ograniczone moż-
liwości spędzenia wolnego czasu i urlopowych wyjazdów. Na wysokości zadania stanęły instytucje miejskie w Krośnie 
Odrzańskim, które przygotowały dla młodzieży i dzieci atrakcyjny program letni.
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Walka o 15 milionów złotych trwa

Konkurencja jest ogromna, ale 
pierwszy, duży krok został zrobiony. 
Krośnieński wniosek o dofinanso-
wanie odbudowy dwóch skrzydeł 
Zamku Piastowskiego przeszedł 
ocenę formalną i zakwalifikował 
się do kolejnego etapu weryfikacji 
przez Ministerstwo Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego.
Koncepcja odbudowy przewiduje 
przywrócenie średniowiecznej bryły 
budynku poprzez odtworzenie wielu 
elementów budowalnych miesz-
czących się na skrzydłach zamku, na baszcie, czy podziemiach. 
Zgodnie z planami, uzupełnione i częściowo odtworzone zosta-
ną również sklepienia gotyckiej piwnicy o ośmiu filarach. Tam 
utworzone miałyby być pomieszczenia na dodatkowe wystawy. 
Również w otoczeniu zamku planowane są nasadzenia, wykona-
nie dróg, bramy jak również ogrodzenia. Szczególnie atrakcyjnie 
zapowiada się wyposażenie sal z wystawami. Multimedialne 
prezentacje mają wprowadzić XIII-wieczny zamek w XXI wiek. 
Całość prac opiewa na kwotę prawie 19 milionów 800 tys. zł. 
Dofinansowanie miałoby wynieść ponad 15 milinów. 
Projekt Krosna Odrzańskiego ma ogromną konkurencję. Do 
tego poddziałania (Restauracja i rewitalizacja dziedzictwa kul-
turowego) złożono 131 wniosków. Wartość łączna wnioskowa-
nego dofinansowania wynosi ponad 1,89 mld PLN (blisko 439,4 
mln EURO) i ponad siedmiokrotnie przewyższa dostępną w ra-
mach naboru kwotę. Do rozdania jest 260 mln zł, a to oznacza,  
że statystycznie co siódmy wniosek otrzyma pieniądze. 
Przeszliśmy pierwszy etap oceny, co nas bardzo cieszy. Tym 
bardziej, że w tym konkursie wymogów proceduralnych było 
bardzo dużo i nie były one łatwe do spełnienia, a przy takiej ilości 
dokumentów i ponad 100 załącznikach, które należało wysłać 

elektronicznie o błąd nie trudno - 
mówi Anna Januszkiewicz, Naczel-
nik Wydziału Promocji i Rozwoju 
Urzędu Miasta.
Szanse Zamku Piastowskiego zwięk-
sza udział partnerów. Do współpracy 
zaproszono dwa norweskie stowa-
rzyszenia. Pierwsze to Towarzystwo 
Polsko Norweskie w Stavanger. Po-
wstało ono w 1982. Założycielami 
organizacji była tzw. Stara Polonia. 
To osoby, które pozostały w Norwegii 
po II Wojnie Światowej. Zrzesza ono 

przedstawicieli Polonii mieszkającej w Norwegii ze szczególnym 
uwzględnieniem osób mieszkających w Stavanger i okolicach 
(Rogaland).
Drugie stowarzyszenie to Bergen Investor Club, który jest orga-
nizacją non profit zrzeszającą społeczność Polskich Inwestorów 
mieszkających w Norwegii, głównie w Bergen i regionie Horda-
land. Specjalizuje się w realizacji szkoleń dla grup inwestorów oraz 
lokalnych małych przedsiębiorców. Szkolenia obejmują swoją 
tematyką zagadnienia związane z biznesem, przedsiębiorczością, 
ale i aspektami różnorodności kulturowej, współpracy z kulturą.
W 2017 roku wypracowaliśmy koncepcję odbudowy Zamku 
i remontu kościoła św. Jadwigi Śląskiej celem uczynienia z tych 
obiektów perełek turystycznych – mówi burmistrz Krosna 
Odrzańskiego Marek Cebula. Z uwagi na fakt, że nie udało nam 
się wówczas zdobyć środków na całość inwestycji, podzieliliśmy 
nasze działania na etapy. Na część prac związanych z kościołem 
pozyskaliśmy środki z Regionalnego Programu Operacyjnego. 
Teraz przyszedł czas na Zamek – dodaje mając nadzieję, że to 
podejście zakończy się sukcesem. 

Krośnieński magistrat walczy o ponad 15 milionów złotych dofinansowania na odbudowę Zamku Piastowskiego.
Dokumentacja złożona w ramach tzw. Funduszy Norweskich liczyła prawie 1000 stron. Pierwszy etap oceny wniosku 
zakończony został sukcesem.

Babski Wieczór odwołany
Po kilku miesiącach oczekiwania organizatorzy podjęli decyzję 
o odwołaniu tegorocznej edycji Babskiego Wieczoru. Każdy, kto 
zakupił wejściówkę, może liczyć na zwrot środków finansowych. 

Babski Wieczór na weselnie – taki był w tym roku pomysł na 
zabawę, która pierwotnie miała odbyć się 6 marca, tuż przed 
dniem kobiet. Organizatorzy zachęcali do przybycia w kreacjach 
weselnych. Niestety. Pandemia koronawirusa pokrzyżowała plany 
i Babski Wieczór, który pierwotnie został przeniesiony na inny 
termin, został ostatecznie odwołany. 
Tomasz Miechowicz, Dyrektor Centrum Artystyczno-Kulturalnego 
Zamek, przez kilka miesięcy oczekiwał  na możliwość wyznaczenia 
nowego terminu Babskiego Wieczoru licząc, że do wakacji uda się 
go ustalić. Niestety, jak sam przyznał – nie jesteśmy w stanie określić 
daty, która byłaby zgodna z obowiązującym w Polsce prawem. 
Obecnie, zgodnie z wszelkimi normami, można realizować imprezy 
do 150 osób w przestrzeni otwartej, natomiast bilety wstępu na 

Babski Wieczór kupiło ponad 400 
osób. Dlatego, w związku z ograni-
czeniami prawnymi wynikającymi z pandemii 
koronawirusa,  Dyrektor CAK Zamek został zmu-
szony zrezygnować z planu organizacji Babskiego 
Wieczoru w tym roku. 
Mimo odwołania tegorocznej edycji każda oso-
ba, która wcześniej zakupiła bilet wstępu może 
zwrócić wejściówkę i odzyskać wydane pienią-
dze. Wystarczy tylko odwiedzić kasę Centrum 
Artystyczno-Kulturalnego Zamek. 
Bezpieczeństwo mieszkańców jest ważniejsze niż 
nawet najbardziej lubiana przez państwa impre-
za – stwierdził Tomasz Miechowicz. Trzeba mieć 
nadzieję, że Babski Wieczór powróci do Krosna 
Odrzańskiego w przyszłym roku. 
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Organizowany od 2014 roku bieg Kro-
śnieńska Dziesiątka co roku sprawiał, 
że do miasta przybywali biegacze nie 
tylko z całego województwa lubuskie-
go, ale i wielu zakątków Polski.  Przez 
poprzednie sześć edycji, krośnień-
ski bieg zdążył wyrobić sobie dobrą 
markę, a amatorzy biegania chętnie 
wracali, by po raz kolejny zmierzyć się 
z trasą. Głównie dzięki temu zawody 
dołączyły do powstałej w 2016 roku 
Lubuskiej Ligi Biegowej i były jej sta-
łym punktem. 
Profil trasy do najłatwiejszych nie należał. Pogoda również nie 
rozpieszczała biegaczy – często podczas biegu trzeba było mierzyć 
się z wysokimi temperaturami, które raczej utrudniały zadanie 
uczestnikom wyścigu. To wszystko jednak nie przeszkadzało 
biegaczom, by następnym razem ponownie pojawić się na liście 
startowej. 
Tak było w ubiegłych latach. Niestety w tym roku, z powodu wirusa 
organizatorzy postanowili, że tegoroczna edycja Krośnieńskiej 
Dziesiątki nie dojdzie do skutku. Organizacja biegu to kilka miesięcy 
pracy wielu zaangażowanych osób, by w ten jeden, wyjątkowy 
dzień wszystko potoczyło się zgodnie z planem. Tego rodzaju 
imprezy to także spore koszty, między innymi: przygotowanie 
pakietów startowych, produkcja medali, czy zabezpieczenie trasy.
Istotną kwestią jest również bezpieczeństwo. Odwołanie biegu 
jest podyktowane panującą sytuacją epidemiczną w Polsce. Nikt 
nie jest w stanie przewidzieć jak będzie ona wyglądać w ostatni 
weekend sierpnia. Organizatorzy liczą na to, że Krośnieńska 
Dziesiątka wróci do kalendarzy biegaczy w 2021.

Podobna sytuacja, jak w przypadku Krośnieńskiej Dziesiątki, 
dotknęła inną dużą imprezę plenerową, czyli święto plonów. Te-
goroczne dożynki miały odbyć się w Wężyskach, ale one także nie 
dojdą do skutku. Powód jest ten sam – pandemia. Tym bardziej,  
że po długim czasie braku zachorowań w powiecie krośnieńskim, 
pojawiły się ogniska koronawirusa. Mając w pamięci obraz dotyka-
jącej cały świat pandemii i rozmiar ludzkiej tragedii, która dzieje się  
na naszych oczach, jedynym rozwiązaniem zapewniającym poczu-
cie bezpieczeństwa mieszkańców jest rezygnacja z planowanych 
na ten rok imprez plenerowych. Z tego względu odwołano również 

tegoroczną edycję „Rybobrania”. Urząd wystosował apel 
o zaniechanie organizacji wszystkich wydarzeń, które 
rokrocznie, z tak wielkim zaangażowaniem przygotowy-
wane są w miejscowościach Gminy Krosno Odrzańskie. 
Burmistrz apeluje do mieszkańców: “Państwa aktyw-
ność na forum regionalnym zawsze stawiałem za wzór, 
dziś jednak proszę o odpowiedzialność i wspólną walkę 
z zagrożeniem epidemicznym. Jestem przekonany,  
że poradzimy sobie z zaistniałą sytuacją, a przyszło-
roczne festyny i inne imprezy plenerowe dostarczą 
nam wielu pozytywnych wrażeń.”
Sołtys Wężysk, Kazimierz Kasowski żałuje, że tego-
roczne dożynki, podobnie jak wiele innych imprez 
plenerowych, nie dojdą do skutku. Tego typu imprezy 
organizuje się przede wszystkim dla mieszkańców, żeby 
mogli wyjść z domu i dobrze się bawić. Najważniejsze 
jest jednak bezpieczeństwo. Nikt nie chce narażać 
mieszkańców na potencjalne zakażenie wirusem.

W sierpniu bez Krośnieńskiej Dziesiątki 
i dożynek
Dwie duże sierpniowe imprezy, któ-
re za każdym razem przyciągały 
wielu mieszkańców Gminy i gości, 
w tym roku się nie odbędą. 

Oprócz Krośnieńskiej Dziesiątki  
odwołano także Dożynki Gminne

#
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Okazuje się, że pandemia koronawirusa pozwoliła na przepro-
wadzenie prac budowlanych związanych z oświatą. Ten czas 
został dobrze wykorzystany. Przeprowadzono kompleksową 
modernizację korytarza na pierwszej kondygnacji w Szkole Pod-
stawowej nr 2 w Krośnie Odrzańskim. Jak wygląda to w liczbach? 
Wymieniono blisko 180 m2 tynków i pomalowano 125 m2 sufitu. 
Wartość zrealizowanych prac to prawie 40 000 zł. 
Ale to nie wszystko. Tegoroczne wakacje zostaną wykorzystane 
na przeprowadzenie prac remontowych i modernizacyjnych 
w szkołach i przedszkolach – mówi Roman Siemiński, Zastępca 
Burmistrza Krosna Odrzańskiego. Właśnie rozpoczęto prace przy 
remoncie dwóch klas w Szkole Podstawowej nr 3 w Krośnie 
Odrzańskim. Obie sale zostaną odświeżone, wykonana zostanie 
także wymiana posadzki. Koszty tego remontu szacowane są 
na 30 000 zł - dodaje. W planach jest także remont korytarza 
na trzeciej kondygnacji. Prace mają polegać na malowaniu 
i naprawie ścian oraz sufitów. 
Co jeszcze przed nami? Jak mówi Marek Sukiennik, Naczelnik 
Wydziału Rozwoju, Inwestycji i Planowania Przestrzennego – 
Gmina Krosno Odrzańskie przygotowuje się także do przetargu 

na remont pomieszczeń w Przedszkolu nr 4. Ten na konserwację 
podłóg w placówce został już ogłoszony. 385 m2 parkietu – taka 
powierzchnia będzie podlegać cyklinowaniu i lakierowaniu. 
Prace będą prowadzone na potrzeby organizacji dwóch nowych 
oddziałów przedszkolnych. Ponadto wszczęto procedurę na 
wyłonienie wykonawców robót związanych z zagospodaro-
waniem terenu wokół Żłobka Miejskiego, a także Przedszkola  
nr 3 w Krośnie Odrzańskim. Jakie są założenia? Projekt zakłada 
montaż bezpiecznej nawierzchni przeznaczonej do zabawy, 
a także remont istniejących tarasów oraz wykonanie izolacji 
przeciwwilgociowej fundamentów.
Gmina regularnie dba o rozwój. W ubiegłym roku otwarto mię-
dzy innymi żłobek, funkcjonuje także klub dziecięcy. Natomiast 
w przeszłości, w ramach budżetu obywatelskiego, powstawały 
place zabaw przy przedszkolach i szkołach. W zeszłym roku 
udało się także pozyskać ponad 3 mln złotych m.in. na termo-
modernizację szkoły w Wężyskach. Ponadto w każdej placówce 
prowadzone są bieżące remonty i drobne naprawy, które za-
pewniają właściwe, estetyczne i bezpieczne warunki do nauki 
i opieki nad dziećmi.

Remonty w placówkach oświatowych
Prace remontowe i inwestycyjne w szkołach czy przedszkolach to elementy niezbędne do komfortowego prowadzenia 
procesu oświatowego. Wpływają na komfort uczniów i nauczycieli, a także pozwalają na właściwą realizację zadań dy-
daktyczno – wychowawczych. Czas wakacji, a w tym roku również pandemii, to dobry okres na wykonywanie remontów.
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Praca przedszkoli w okresie wakacyjnym to temat, który jest pilnie 
śledzony przez rodziców co roku. Te placówki, w przeciwieństwie 
do szkół, nie są zamykane wraz z ostatnim dzwonkiem szkolnym. 
Pracując w wakacje jednak trzeba pamiętać, że kadra opiekuńcza 
także chce mieć urlop. I pojawia się problem, który trzeba rozwiązać. 
W tym roku jest podwójny, bo także „koronawirusowy”. Zastępca 
burmistrza, Roman Siemiński podkreśla,  
że wyjątkowy czas wymaga podejmo-
wania nadzwyczajnych decyzji. Z myślą 
o komforcie rodziców, starając się przy-
gotować dogodny harmonogram pracy 
przedszkoli w Gminie Krosno Odrzańskie, 
informuje, że również w sierpniu będzie 
możliwość skorzystania z opieki przed-
szkolnej. 
Mimo, że we wrześniu, na zebraniach w poszczególnych placów-
kach, wspólnie z rodzicami ustalono, że w drugim miesiącu wakacji 
przedszkola będą nieczynne, to jednak dzisiaj to się zmieniło. Wiemy, 

że potrzeby rodziców uległy zmianie. Nasza reakcja nie mogła być 
inna jak tylko przygotowanie opieki, szczególnie dla dzieci rodziców 
pracujących – dodaje Roman Siemiński.
Uwaga! Aby skorzystać z opieki należy wypełnić deklarację  
(do pobrania na stronie www.krosnoodrzanskie.pl albo bezpośrednio 
w placówce) i złożyć w macierzystym przedszkolu do 15 lipca 2020 r. 

lub wysłać jej podpisany skan/zdjęcie 
na adres e-mail placówki.
Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, 
pierwszeństwo w przyjęciu dziecka na 
dyżur wakacyjny będą mieli rodzice 
spełniający kryterium aktywności za-
wodowej.
W razie pytań lub wątpliwości prosimy 
o kontakt z Dyrektorami poszczegól-

nych Przedszkoli lub z Panią Jolantą Adułło-Hoffmann, Naczel-
nik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta w Krośnie 
Odrzańskim,   tel. 68 410 97 80.

Dyżury przedszkoli także w sierpniu
W Gminie Krosno Odrzańskie, w lipcu pracują wszystkie przedszkola. Dwa przedszkola przyjmą dzieci pracujących rodzi-
ców także w sierpniu. Nadal obowiązują jednak wytyczne związane z pandemią.

Dyżur będą pełnić Przedszkole nr 4 
oraz Przedszkole w Osiecznicy  
(w każdej z placówek, zgodnie  

z wytycznymi, 16 miejsc).

Koronawirus spowodował wiele zamieszania w życiu codziennym 
każdego z nas. Spotkania, konferencje czy nauka przeniosły się  
do Internetu. O ile w wielu gminach Polski dostęp dzieci do 
komputerów był utrudniony (nie wszyscy w domu dysponują 
sprzętem), o tyle w Krośnie Odrzańskim sprawdził się wdrażany 
od lat plan doposażania placówek, z projektem „Laptop 
dla każdego ucznia” na czele. 
Krośnieński magistrat idzie za ciosem i w trosce 
o zapewnienie jak najlepszej możliwości 
nauki uczniom z terenu Gminy, stara się 
wyposażyć zarówno uczniów jak i nauczy-
cieli w odpowiedni sprzęt. 
Gmina Krosno Odrzańskie złożyła wniosek 
o dofinansowanie w ramach programu opera-
cyjnego Polska Cyfrowa. W ramach tego dofinan-
sowania, w pierwszej edycji programu „Zdalna szkoła”, szkoły 

zostały wyposażone w 27 sztuk nowych laptopów, które zostały 
przekazane nauczycielom i uczniom w ramach nauki zdalnej. 
Obecnie oczekujemy na dostawę kolejnych laptopów, w ramach 
drugiej edycji programu, czyli „Zdalna szkoła+”. W drugiej edycji 
programu zamówione zostały 32 laptopy. Będą one rozdawane 

uczniom wykluczonym cyfrowo bądź też tym, których nie 
będzie stać na sprzęt komputerowy potrzebny  

do realizacji „zdalnej szkoły”. Przeprowadzi-
liśmy ankietę w szkołach, wydział oświaty 

skontaktował się z dyrektorami placówek 
i to dyrektorzy ocenili, które dzieci są w tej 
największej potrzebie i w pierwszej kolej-

ności otrzymają te laptopy – potwierdza  
Paulina Adułło-Mucha, Naczelnik Wydziału Or-

ganizacyjnego Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim.
Na programy „zdalna szkoła” i  „zdalna szkoła+” Ministerstwo 

Cyfryzacji przeznaczyło łącznie ponad  367 milionów złotych. 

Zdalna szkoła i zdalna szkoła+
Trwa rozwój i doposażanie krośnieńskich placówek oświatowych w sprzęt informatyczny. Część laptopów już trafiła  
do uczniów i nauczycieli. Niedługo będą kolejne.
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Od 25 marca większość uczniów nie przekroczyła progu szkoły. 
W związku z pandemią koronawirusa uczniowie i nauczyciele 
zamienili szkolne klasy na domowe pokoje, a tablice na laptopy. 
Tak właśnie wyglądał ten nietypowy semestr – nauka przeniosła 
się do sieci. Wszyscy musieli dostosować się do nowej rzeczywi-
stości, którą stworzyła nam pandemia koronawirusa. 
Na szczęście ten rok szkolny już się zakończył. Uczniowie mogli 
odwiedzić szkołę i odebrać świadectwa ukończenia roku szkolne-

go. Realnie, a nie przez Internet. Jednak z powodu ciągłej obec-
ności koronawirusa i związanych z nim obostrzeniami, uczniowie  
ze szkół w Gminie Krosno Odrzańskie odbierali świadectwa na 
różne sposoby. Przede wszystkim zabrakło dużych oficjalnych 
uroczystości, które tradycyjnie kończyły rok szkolny i rozpoczy-
nały okres wakacyjny. Decyzja kto i w jaki sposób mógł odebrać 
świadectwo należała do dyrektorów poszczególnych placówek. 
W większości szkół należących do gminy dyrektorzy zaplanowali 
odbiór świadectw szkolnych „na raty”. Poszczególne klasy miały 
wyznaczone godziny, kiedy można było spotkać się z wychowawcą 
i otrzymać świadectwo. Zasłanianie ust lub nosa bądź zachowanie 
odpowiedniego dystansu społecznego było niezwykle ważne.  Jak 
podaje Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu, Jolanta 
Adułło-Hoffmann – w klasach od I do VIII mamy 1421 uczniów 
i wszyscy skończyli rok szkolny, z czego zaledwie kilku uczniów 
nie otrzymało promocji do następnych klas.
Najlepsi uczniowie klas IV – VIII szkół podstawowych w Gminie 
Krosno Odrzańskie mają także szanse na przyznanie Stypendium 
Burmistrza Krosna Odrzańskiego. Może je otrzymać uczeń, który 
uzyska tytuł laureata lub finalisty konkursu lub olimpiady przed-
miotowej organizowanej przez Lubuskiego Kuratora Oświaty 
lub Ministerstwo Edukacji Narodowej, o zasięgu co najmniej 
wojewódzkim. 
Stypendium Burmistrza Krosna Odrzańskiego wypłaca-
ne jest jednorazowo. Jego wartość jest różna, w zależności  
od liczby uzyskanych punktów. Najwyższa kwota to 2000 zł.  
Następne progi to 1700, 1500, 1300, 1000 i 700 zł.

dobiega końca wyjątkowy rok szkolny. U progu semestru letniego 
nikt nie spodziewał się, że przyjdzie nam zmierzyć się z pandemią 
koronawirusa, która wymusi wprowadzenie rozwiązań ogranicza-
jących do minimum proces dydaktyczny oparty na bezpośrednim 
kontakcie. Z pomocą przyszły nowe technologie, dzięki którym przez 
ostatnie kilka miesięcy testowaliście inny niż dotychczas sposób 
nauczania oparty na pracy zdalnej. 
To był swoisty sprawdzian – dla Was, uczniów, ale i dla Waszych 
nauczycieli. Zdaję sobie sprawę,  że wbrew powszechnie panującej 
opinii, nie było łatwo. Nauka w klasie, pośród grona przyjaznych 
Wam osób, z możliwością porozmawiania, zabaw, czy gier w czasie 
przerw jest tym, za czym zapewne tęskniliście. 
Bo szkoła to nie tylko nauka. To tu kształtują się również relacje 
międzyludzkie, nawiązują przyjaźnie. To tu, w gronie koleżanek 
i kolegów przeżywacie swoje wzloty i upadki. Nagle zostaliście tego 
wszystkiego pozbawieni. Zetknęliście się z koniecznością edukacji 
w domu, mając nauczyciela za ekranem monitora. Wiem, że trudno 
było się przestawić i wskrzesić w sobie chęć do nauki. Tym bardziej 
należą Wam się brawa, że daliście radę. 
Wielkie słowa uznania należą się również Waszym pedagogom,  
dla których także było to nie lada wyzwanie. Chylę czoła przed 
Państwa determinacją. Cieszę się, że udało się zorganizować i prze-
prowadzić proces dydaktyczny w sposób umożliwiający spokojne 
dokończenie roku szkolnego. 

Przed Wami dwa miesiące wakacji. Odpoczywajcie i aktywnie 
spędzajcie czas, pamiętając jednak o zasadach bezpieczeństwa. 
Realizujcie swoje plany i ładujcie akumulatory, by już we wrześniu 
z dużym zapasem energii wrócić do szkoły. Mam nadzieję, że tak 
właśnie się stanie, a nauka zdalna pozostanie wspomnieniem.
Przygotowaliśmy z myślą o Was szereg atrakcji, które pozwolą 
rozwijać pasje i umożliwią kontakt z rówieśnikami. „Akcje-wa-
kacje” – tak nazywa się program, który ruszy z początkiem lipca. 
Zajęcia jeździeckie, taniec i fitness, łowienie ryb, biegi na orientację, 
kursy pierwszej pomocy przedmedycznej, czy samoobrony, nauka 
pływania, poszukiwania skarbów, wyprawy historyczne i wycieczki 
rowerowe. To wszystko czeka w ofercie na lato. Szczegóły znajdziecie 
na stronie www.akcjewakacje.krosnoodrzanskie.pl lub w Centrum 
Artystyczno – Kulturalnym „Zamek”. Zachęcam do skorzystania. 
Zarówno Wam drodzy Uczniowie, jak i całemu Gronu Pedagogicz-
nemu życzę spokojnych i bezpiecznych wakacji. Wierzę, że wszyscy 
spotkamy się we wrześniu zdrowi, wypoczęci oraz z zapasem sił  
na kolejny rok szkolny. 
      
    Wszystkiego dobrego!

Nietypowe zakończenie roku szkolnego

Drodzy Uczniowie, Szanowni Nauczyciele, Kochani Rodzice,

Nietypowy semestr, to także nietypowe zakończenie roku szkolnego. Bez wielkich, oficjalnych uroczystości, tylko w nie-
wielkim, kameralnym gronie. Uczniowie rozpoczęli wakacje.

Burmistrz Krosna Odrzańskiego



MOST - KROŚNIEŃSKI INFORMATOR SAMORZĄDOWY

14

Wybory prezydenckie 2020

Przyglądamy się liczbom, czyli frekwencji i wynikom prezydenc-
kim. Ostateczna frekwencja w pierwszej turze wyniosła 64,51%.
Z reguły, im więcej mieszkańców, tym wyższa frekwencja. W gmi-
nach liczących ponad 500 000 mieszkańców swój głos oddało 
72,00% uprawnionych do głosowania. Natomiast w tych poniżej 
5 001 mieszkańców – 59,44%. Ciekawie wygląda także podział 
frekwencji w zależności od siedziby obwodu wyborczego. Miasto 
– 65,94%, wieś – 61,76%, statki – 97,36%, zagranica – 83,16%.  

Przejdźmy jednak do wyników z naszej gminy. W gminie Krosno 
Odrzańskie można było oddać swój głos w jednym z 14 lokali 
wyborczych. W stosunku do wcześniejszych wyborów doszło  
do jednej zmiany. Obwodowa komisja wyborcza numer 10 obej-
mująca miejscowości: Brzózka, Nowy Raduszec, Retno, Sarbia, 
Sarnie Łęgi, Stary Raduszec i Strumienno, we wcześniejszych 
głosowaniach zlokalizowana była w Przedszkolu w Starym 
Raduszcu. Tym razem swój głos można było oddać w nowej 
świetlicy wiejskiej w Starym Raduszcu.

Podczas II tury wyborów  
prezydenckich głosujemy w tych 

samych lokalach wyborczych

#
Ostateczna frekwencja w gminie Krosno Odrzańskie wyniosła 
59,63%. To więcej niż podczas zeszłorocznych wyborów parla-

mentarnych. Wtedy było to 56,84%. Do głosowania uprawnionych 
było 13 646 osób. Oddano 8 118  ważnych głosów.
Najwyższą frekwencję w Gminie odnotowano w obwodowej ko-
misji wyborczej numer 7, zlokalizowanej w Szkole Podstawowej 
nr 2 w Krośnie Odrzańskim. Było to 68,41%.
__________
Sprawdzamy jak wyglądały wyniki w powiecie. Przy urnach 
w powiecie krośnieńskim stawiło się  58,26% wyborców.  
Do głosowania uprawnionych było 42 577 osób. Oddano  
24 724  ważnych głosów.

Najwyższą frekwencję odnotowano w mieście Gubin. Było to 
59,81%. Tuż za miastem Gubin, na drugim miejscu znalazła się 
gmina Krosno Odrzańskie. 
__________
Teraz czas na województwo lubuskie. Frekwencja w naszym 
województwie wyniosła 61,41%. Do głosowania uprawnionych 
było 773 526 osób. Oddano 473 449  ważnych głosów.

Jedenastu kandydatów ubiegało się o urząd prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Do drugiej tury wyborów mogło dostać 
się tylko dwóch z nich. W walce o prezydenturę pozostali Andrzej Duda i Rafał Trzaskowski.

Frekwencja:

Polska 
64,51%

Województwo lubuskie
61,41%

Powiat krośnieński
58,26%

Gmina Krosno Odrzańskie
59,63%

Druga tura wyborów 12 lipca 

Otwarcie lokali wyborczych  
od 7.00 do 21.00 

Idziemy na wybory!
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Wszystkie sektory gospodarki w kraju są odmrażane i wracają 
do względnej normalności. Niektóre zakazy są znoszone, ale 
nie wszystkie. Cały czas należy pamiętać o kilku czynnościach, 
mających na celu bezpieczeństwo nas wszystkich.
Po pierwsze bezpieczny dystans. Należy pamiętać o zachowaniu 
co najmniej 2-metrowej odległości między pieszymi. Gdy nie 
można jej dotrzymać w przestrzeni otwartej – obowiązkowo 
należy zasłaniać usta i nos. Obowiązuje też zakaz zgromadzeń 
oraz imprez powyżej 150 osób. Nie zapominajmy o regularnym 
myciu rąk lub ich dezynfekcji.

Na profilu facebookowym Powiat Krośnieński codziennie do-
stępny jest raport o zachorowaniach w powiecie.
Jak ten wyjątkowy test zdał krośnieński magistrat? Na to py-
tanie każdy z czytelników może odpowiedzieć sam biorąc pod 
uwagę np. porównanie z wieloma polskimi miastami. W Krośnie 
Odrzańskim szybko wprowadzono środki bezpieczeństwa. 
Miejsca do kwarantanny zostały przygotowane zanim jeszcze 
pojawił się taki wymóg ze strony rządu. Straż Miejska dba-
ła o porządek, a sporo pracy funkcjonariusze oddelegowani  
do współpracy z policją mieli na służbie związanej z pilnowaniem 
osób będących na kwarantannie. Odwoływanie dużych imprez, 
które mogły zagrażać bezpieczeństwu mieszkańców odbywało 
się „z głową”, ale jednocześnie z dużym wyprzedzeniem. Fani 
gwiazd, które miały pojawić się na Rybobraniu powinni być zado-
woleni - After Party i Grzegorz Hyży zaśpiewają dla krośnieńskiej 
publiczności za rok.
Wielkie podziękowania należą się paniom, które szyły maseczki – 
podkreśla burmistrz Marek Cebula nie szczędząc słów pochwały 
za bezinteresowność, za poświęcenie, za postawę, która napawa 
wszystkich krośnian dumą. Tysiące maseczek 
trafiło do szpitala, ośrodków pomocy społecznej, 
urzędów, były akcje rozdawania mieszkańcom. 
Po tym jak Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim 
i Starostwo Powiatowe dokonały zakupów mate-
riału, zaczęła się masowa produkcja. Katarzynę 
Kulę, radną z Krosna Odrzańskiego nie trzeba 
było długo namawiać i chociaż z podziwem trze-
ba spoglądać na cięcie trzech kilometrów gumki 
– ona sama nie uważa, że jest to nadzwyczajny 
wyczyn. Kto włączył się w akcję? Możemy mówić 
o kilkuset osobach, trudno je wszystkie wymienić 
z imienia i nazwiska – mówi. Wiele wpłaciło pie-
niądze dzięki czemu liczba maseczek jest jeszcze 
większa, mnóstwo uruchomiło swoje maszyny  

do szycia. Danuta Cierpisz „produkowała” maseczki dla żołnierzy 
z Batalionu Saperów. Przewodniczący Rady Miejskiej, Tomasz 
Rogowski próbując chwycić za nitkę i igłę przekonał się, że jest 
to żmudna praca.  Przekazując  pieniądze na zakup materiałów 
chciał wspomóc szczytną akcję.
Do grupy mogącej silniej reagować na sytuację należą osoby 
starsze i osoby z chorobami przewlekłymi mówiła Grażyna 
Myśliwiec, sołtys Starego Raduszca. Gdy pojawiły się osoby  
na przymusowej kwarantannie – pilnowała, by zachowane zostały 
procedury, zadbała też, by niczego im nie zabrakło. Zajęła się też 
pomocą jednemu z mieszkańców, który utracił zasiłek stały. Ewa 
Klepczyńska, sołtys z Gostchorza także stara się być wsparciem 
dla swoich mieszkańców. Kolejny radny, Marek Górski, postawił 
sobie za cel pomoc w zakupach. Dysponowałem samochodem, 
robiłem zakupy, proszono mnie też o dowiezienie butli z gazem 
– podsumowuje.

Maseczkę trzeba obowiązkowo nosić w:
• w autobusie, tramwaju i pociągu,
• w samochodzie osobowym, jeśli jedziesz z kimś, 

z kim nie mieszkasz na co dzień,
• w sklepie, banku, na targu i na poczcie,
• w kinie i teatrze,
• u lekarza, w przychodni, w szpitalu, salonie masażu 

i tatuażu,
• w kościele, w szkole, na uczelni
• w urzędzie (jeśli idziesz załatwić jakąś sprawę do 

urzędu) i innych budynkach użyteczności publicznej.

Raport „koronawirusowy”
Gmina Krosno Odrzańskie długo była „zieloną wyspą bez wirusa”, a mimo pierwszych przypadków nadal pozostajemy 
bezpiecznym regionem. Niskie statystyki są wynikiem m.in. działań podejmowanych przez służby i mieszkańców. 



MOST - KROŚNIEŃSKI INFORMATOR SAMORZĄDOWY

16

Szpital „na zakupach”. Ważne doposażenie placówki

Po wielu miesiącach starań 
z Urzędu Marszałkowskiego 
pozyskano pół miliona złotych, 
które wraz z pieniędzmi ze Staro-
stwa pozwolą na zakup nowocze-
snego aparatu rentgenowskiego. 
To przełom w diagnostyce. 
Determinacja samorządowców 
w staraniach o fundusze opła-
ciła się. Efektem będzie dostęp 
do nowoczesnego, cyfrowego 
aparatu RTG. Bez tych pieniędzy 
zakup nie byłby możliwy – przy-
znaje Jolanta Siwicka, Prezes Za-
chodniego Centrum Medycznego 
dziękując wszystkim zaangażo-
wanym w sprawę. Nie ukrywa 
również, że stare, analogowe 
urządzenie nie nadawało się już 
do szczegółowej diagnostyki. 
Mamy doskonałą kadrę medycz-
ną, zakup cyfrowego aparatu RTG 
będzie elementem, który wypełni lukę i pozwoli podnieść jakość 
świadczonych usług – podkreśla Starosta Krośnieński, Grzegorz 
Garczyński. Oprócz zakupu samego sprzętu, wyremontowane 
zostaną także pomieszczenia. Do postępowania zakupowego 
przystąpił jeden oferent, który zaproponował kwotę niewiele 
wyższą niż zaplanowano. Oferta jest weryfikowana, jeśli wszystko 
będzie się zgadzać Powiat zaakceptuje kwotę i zakup RTG stanie 
się faktem. Potem pozostanie czekać na montaż urządzenia. To 
niezwykle ważna inwestycja - nie tylko z punktu widzenia powiatu 
krośnieńskiego, ale całego województwa lubuskiego. Zachod-
nie Centrum Medyczne będzie gotowe do pomocy w szerokim 
zakresie diagnostyki i leczenia m.in. chorób płuc, co może być 
szczególnie istotne w obecnym czasie. 
Batalię o pieniądze, jeszcze w ubiegłym roku, zaczęli wspólnie 
Starosta Krośnieński Grzegorz Garczyński i Burmistrz Krosna 
Odrzańskiego Marek Cebula. Sprzymierzeńcem w tych sta-

raniach był także Poseł Wal-
demar Sługocki. Zespołowe 
starania przyniosły zamierzony 
skutek – pod koniec kwietnia 
najpierw Zarząd Województwa 
z Marszałek Elżbietą Anną Po-
lak na czele, a potem wszyscy 
radni Sejmiku Województwa 
Lubuskiego, pozytywnie za-
opiniowali prośbę o przekaza-
nie pieniędzy. Dyskusja była  
co prawda długa i wielowątko-
wa, ostatecznie jednak przewa-
żyły silne argumenty mówiące 
o konieczności zakupu sprzętu.  
To kolejny dowód na to, że 
współpraca samorządów róż-
nych szczebli może dawać same 
korzyści, a wygrywają na tym 
wszyscy. Samorząd wojewódz-
twa zagrał w jednej drużynie 
z powiatem. 

Ale to nie koniec zakupów. Jedna z najnowocześniejszych karetek 
w regionie, a dokładnie nowy Mercedes trafił do Zachodniego 
Centrum Medycznego. To kolejny (już trzeci) pojazd zakupiony na 
potrzeby pogotowia. Rozwój i unowocześnianie szpitala a także 
stopniowe wyciąganie go z długów to cel jaki postawiono sobie 
w Starostwie. Katastrofalna sytuacja placówki skazywanej na 
porażkę dwa lata temu już odchodzi w przeszłość. Zadłużenie 
jest mniejsze niż w porównywalnym okresie dwa la temu. Stop-
niowo w życie wprowadzane są plany rozwojowe. Zakup trzech 
nowych karetek był  konieczny, po tym jak pogotowie ratunko-
we wróciło do szpitala. Udowadniamy, że to, co wydawało się 
niemożliwe może być w zasięgu ręki – mówił podczas odbioru 
nowego samochodu Starosta Powiatu Krośnieńskiego, Grzegorz 
Garczyński, który przyznaje jednocześnie, że kolejnym celem jest 
otwarcie oddziału rehabilitacji w Gubinie, w wyremontowanym 
budynku C. Jesteśmy gotowi na przystąpienie do konkursu 
Narodowego Funduszu Zdrowia - mówi. Niestety czas pandemii 
wstrzymał wszelkie działania Funduszu. To od NFZ zależy czy 
i kiedy konkurs zostanie ogłoszony. 
Jeszcze półtora roku temu szpital skazywany był na zamknięcie. 
Nowy Zarząd Powiatu postawił jednak wszystko na jedną kartę 
i zaczął mozolnie, wyprowadzać placówkę z zapaści. 
Przypomnijmy, że pierwszym sygnałem mówiącym o polepsza-
jącej się sytuacji był powrót pogotowia ratunkowego pod zarząd 
szpitala. Najpierw zakupiono dwie nowe karetki, w międzyczasie 
doposażono placówkę w nowoczesne, w pełni zautomatyzowa-
ne łóżka, sprzęt do diagnostyki, a kolejnym przełomem było 
uruchomienie oddziału wewnętrznego. Zachodnie Centrum 
Medyczne wystartowało w konkursie NFZ, spełniło wymagania 
i kontrakt został podpisany. Teraz za prawie milion powstanie 
centrum diagnostyki rentgenowskiej. W ostatnim kwartale 2019 
roku pozyskano pieniądze na termomodernizację (inwestycja 
będzie kosztować ponad 2 miliony złotych). Wszystko to zrobiono 
w zaledwie siedemnaście miesięcy.

Cyfrowy rentgen to niezbędne urządzenie do skutecznej  
diagnostyki m.in. chorób płuc

Szpital powiatowy robi kolejne duże kroki w stronę unowocześniania placówki – zakupiono nową karetkę, wkrótce trafi 
tam cyfrowy rentgen. Jednocześnie spółka Zachodnie Centrum Medyczne cały czas czeka na ogłoszenie konkursu NFZ 
na świadczenie usług rehabilitacyjnych. Zadłużenie placówki maleje, a jedną z większych, najbliższych inwestycji będzie 
termomodernizacja budynków za ponad 2 miliony złotych
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W tym przypadku ocenie podlegają fakty. Nie ma mowy o „na-
ciąganiu rzeczywistości” i obietnicach. Opiniowaniu podlega to 
co zrobił dany włodarz. Jak wypadło to w Krośnie Odrzańskim? 
Przedstawione przez Skarbnika Gminy, Ilonę Ogibę dane finan-
sowe mówią jasno w jakiej kondycji był budżet na koniec 2019 
roku. Pozytywna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej także 
daje obraz jego wykonania. Gmina, która dekadę temu była jed-
nym z liderów niechlubnego rankingu zadłużonych, lubuskich 
samorządów, dzisiaj radzi sobie doskonale planując kolejne 
wydatki z wyprzedzeniem na kilka lat (w 2009 roku zadłużenie 
wynosiło 58%, teraz 27% ). Dzięki odpowiedzialnej polityce 
finansowej możemy podsumowywać poprzedni rok pokazując 
imponującą liczbę charakteryzującą inwestycje – mówił bur-
mistrz Marek Cebula. To prawie 19 milionów złotych. Bartosz 
Zaborowicz, przewodniczący Komisji Budżetu Rady Miejskiej 
zwrócił uwagę na udział tych wydatków w całości – w 90-cio 
milionowym budżecie to prawie 21 procent. Lepszy był tylko 
rok 2018, kiedy wydatki majątkowe sięgnęły 24%. 
Największy udział w wydatkach ma pomoc społeczna, rodzina 
i działy związane z tą sferą (prawie 30 milionów zł), drugie miej-
sce zajmuje oświata i wychowanie (ponad 25 milionów złotych). 
Niestety subwencja oświatowa w coraz mniejszym stopniu po-
krywa te wydatki, a coraz więcej trzeba dokładać z kasy Gminy. 
Burmistrz Marek Cebula podkreślał także, że z roku na rok rośnie 
kwota przeznaczana na fundusz sołecki, będący do dyspozy-
cji mieszkańców poszczególnych sołectw. W 2014 roku było  
to 260 tys. zł, a w 2019 roku już 372 tys. zł. Wzrost wynosi więc 
ponad 43%.  
Po przedstawionym raporcie radni Rady Miejskiej udzielili bur-
mistrzowi wotum zaufania, a potem absolutorium. 

Wotum zaufania i absolutorium  
zostało udzielone także Zarządowi 

Powiatu Krośnieńskiego. Tym samym 
radni powiatowi, w większości pozy-

tywnie ocenili pracę Zarządu. 

#
Starosta Grzegorz Garczyński podkreślał ogrom spraw, które 
wykonują wszyscy pracownicy Starostwa, dziękując im za zaan-
gażowanie. Wyzwaniem było i nadal jest uporządkowanie prac 
Wydziału Geodezji. Oświata wciąż wymaga ogromnych nakładów 
finansowych ponieważ sama subwencja nie wystarczy. Opieka 
zdrowotna to obszar bardzo istotny. Od 2019 roku Pogotowie 
Ratunkowe ponownie jest zarządzane przez szpital, zakupiono 
dwie nowe karetki (trzecią w tym roku), otwarto oddział we-
wnętrzny, poradnię pulmonologiczną, pozyskano pieniądze na 
termomodernizację szpitala, doposażono placówkę w sprzęt, 
wykonano remont pomieszczeń w Gubinie na potrzeby oddziału 
rehabilitacji. Co ważne – jeszcze dwa lata temu prognozowano 
stratę szpitala w wysokości prawie 3,5 mln zł. Udało nam się ją 

zmniejszyć o blisko 40% czyli 1,25 mln – podkreślał Starosta 
Grzegorz Garczyński. 
Po dyskusji radni udzielili wotum zaufania Zarządowi. Koalicja 
Ponad Podziałami zagłosowała „za”, radni PiS byli przeciw  
(w kuluarach zwracano uwagę, że w ogóle nie uzasadnili swojej 
decyzji), pozostali  (w tym klub PSL) wstrzymali się od głosu. 
Kwintesencją sesji było udzielenie absolutorium Zarządowi  
(w składzie Grzegorz Garczyński – Starosta, Ryszard Zakrzew-
ski – Wicestarosta, Roman Gancarz, Grzegorz Kieliszak, Rado-
sław Sujak).
Poprzedziło je sprawozdanie z wykonania budżetu. Deficyt, 
czyli „dziura” w kasie powiatu była mniejsza niż planowano. 
Pozytywną opinię wystawiła Regionalna Izba Obrachunkowa, 
podobnie komisja rewizyjna. Wynik głosowania to 10 „za”,  
2 wstrzymujące się i 3 głosy przeciw. 
Dodajmy, że na sesji rezygnację z pełnienia funkcji Członka 
Zarządu złożył Radosław Sujak. 

Zarząd Powiatu ze Starostą Grzegorzem Garczyńskim 
na czele uzyskał wotum zaufania i absolutorium 

za 2019 rok. 

Burmistrz Marek Cebula  
wielokrotnie podkreślał,  

że zespołowa praca i strate-
giczne planowanie przynoszą 

efekty. W 2019 roku inwestycje 
stanowiły aż 21% wszystkich 

wydatków

Sesje absolutoryjne w Gminie i Powiecie
Sesja absolutoryjna jest jedną z najważniejszych w ciągu roku. W jej trakcie radni oceniają pracę wójta, burmistrza, starosty 
wystawiając ocenę za poprzedni rok. Od dwóch lat głosowanie nad absolutorium poprzedza raport o stanie samorządu. 
W ostatni dzień czerwca sesja absolutoryjna odbyła się w Powiecie. Kilka dni później w Gminie.



MOST - KROŚNIEŃSKI INFORMATOR SAMORZĄDOWY

18

Remont mostu Elizy oraz ustawiona tam na czas remontu sygna-
lizacja świetlna sprawiały, że mieszkańcy narzekali na uciążliwy 
przejazd przez dolną część miasta. 
Kinga Ratkiewicz, rzecznik Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych 
i Autostrad w Zielonej Górze informowała, że prace na moście Elizy 
miały zostać ukończone najpóźniej w drugiej połowie czerwca. 
Na szczęście dla nas wszystkich wszelkie prace zostały wykonane 
szybciej niż zakładano i most Elizy już na początku czerwca został 
otwarty w obu kierunkach. Wraz z ukończeniem prac zniknęła także 
sygnalizacja świetlna, która w trakcie remontu miała usprawnić 
ruch na tym odcinku drogi.
Koniec remontu na moście Elizy nie oznacza końca prac w dolnej 
części miasta. Do pełni szczęścia kierowców pozostaje jeszcze 
wolny przejazd przez plac św. Jadwigi. Kostka została zdjęta i tak 
jak zaczęło się z impetem – tak stanęło. Wstrzymanie prac ma 
związek ze znaleziskami archeologicznymi. „Są to fundamenty 
starej fontanny, ściany starego ratusza, drewniany wodociąg” - 

mówi Kinga Ratkiewicz. Napotkane skarby kultury spowodowały 
wstrzymanie prac i konieczność zmiany planu projektu. 
Kiedy można spodziewać się wznowienia prac na trasie Traktu 
Książęcego? Wszystko zależne jest od tego, kiedy zostaną nanie-
sione zmiany do projektu. Jak podaje rzecznik GDDKiA w Zielonej 
Górze, wykonawcę prac na terenie placu przed kościołem świętej 
Jadwigi obowiązuje termin do końca lipca. Do tego czasu wszel-
kie prace powinny zostać wznowione. Czy również zakończone? 
W przypadku znalezisk archeologicznych niczego nie można 
być pewnym. Zresztą podobnie jest z zabytkowym kościołem. 
Prace nad zabezpieczeniem przeciwwilgociowym kościoła św. 
Jadwigi Śląskiej zostały wstrzymane. W momencie skuwania 
tynków natrafiono na nowe elementy konstrukcji, które z uwagi 
na swój zabytkowy charakter wymagają ponownych uzgodnień 
z Lubuskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków - informuje 
naczelnik Wydziału Rozwoju, Inwestycji i Planowania Przestrzen-
nego w Urzędzie Miasta w Krośnie Odrzańskim, Marek Sukiennik. 

Most Elizy zakończony. Plac i kościół czekają na decyzje konserwatorskie 
Dwie duże inwestycje drogowe  w dolnej części miasta, czyli remont mostu Elizy oraz prace na placu św. Jadwigi sprawiały 
sporo kłopotów kierowcom przejeżdżającym tymi odcinkami „krajówki”. Remont mostu zakończono, a co z placem?
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Romuald Szajkowski. László Dobos. 
Odeszli Przyjaciele Krosna Odrzańskiego 

W uroczystości  pożegna-
nia burmistrza węgierskie-
go Karcag uczestniczył 
także burmistrz Krosna 
Odrzańskiego. W ten spo-
sób oddał hołd swojemu 
przyjacielowi, człowiekowi, 
który wiedział jak ważne jest 
międzynarodowe partner-
stwo. W księdze pamiątkowej 
Marek Cebula wpisał: „Na za-
wsze pozostaniesz w naszych 
sercach i pamięci jako orę-
downik współpracy polsko 
– węgierskiej oraz partner, 
z którym łączyły nas więzy 
serdeczności i wzajemnego 
zaufania, budowane przez 
15 lat naszej wspólnej drogi. 
Pokochaliśmy Węgrów i Twój 
kraj, o którym z dumą i pasją 
opowiadałeś podczas każdej 
z wizyt. Życia ludzkiego nie 
można powtórzyć, podobnie jak szlaku komety, która tylko 
raz przecina horyzont. Odszedłeś od nas nagle, pozostawiając 
pustkę, smutek i żal.” 
Każdy kontakt przekonuje, że niezależnie od historycznych 
perturbacji możemy myśleć podobnie, mieć wspólną wizję zjed-
noczonej Europy, patrzeć na świat oczami ludzi wychowanych 
w innych kulturach, a przez to stawać się bardziej tolerancyjni 
dla odmienności – podkreśla burmistrz. Polacy i Węgrzy mają 
dobrą perspektywę współżycia w pojednaniu i porozumieniu, 

wpisaną w struktury integracji europejskiej. Fundamentem tej 
perspektywy jest wolne i otwarte społeczeństwo, czego najbar-
dziej wymiernym przejawem są efekty współpracy regionów. 
Trzeba zaznaczyć, że społeczności obu miast twórczo uczestniczą 
w dwustronnej współpracy, pogłębianiu integracji europejskiej, 
a przecież z takich małych elementów składa się zjednoczona 
Europa. Historia przyjaźni miast i mieszkańców sięga 2005 roku 
kiedy to podpisano stosowne dokumenty. Wspólnym mianow-
nikiem tej współpracy jest Schwarzheide – niemieckie miasto, 
które połączyło krośnian i Węgrów. Burmistrz Schwarzheide, 
Christoph Schmidt także uczestniczył w pogrzebie László Dobosa. 
W ostatnią środę czerwca pożegnaliśmy Romualda Szajkow-
skiego – cenionego przez wszystkich wybitnego lekarza, by-
łego dyrektora szpitala powiatowego w Krośnie Odrzańskim 
i wieloletniego ordynatora oddziału chirurgicznego, 
a także społecznika oraz regionalistę.  Odszedł w wieku 95 lat.  
Śp. Romuald Szajkowski był również niezłomnym obrońcą praw 
i wartości, w które wierzył. To dzięki Jego sprzeciwie wyrażo-
nemu w 1965 roku na posiedzeniu Rady Miejskiej, w lecznicy, 
mimo nakazu władzy wojewódzkiej, nie została zlikwidowana 
kaplica szpitalna, a Siostry Szarytki mogły kontynuować swoją 
posługę przy chorych. Angażował się również w życie lokalne. 
Przez dwie kadencje pełnił funkcję Radnego Powiatowej Rady 
Narodowej, a w latach 1967 – 1975 jako niezwykle szanowana 
i ceniona postać był Prezesem Towarzystwa Miłośników Ziemi 
Krośnieńskiej, którego był również współzałożycielem. W 1997 r.  
Rada Miejska w Krośnie Odrzańskim, w uznaniu za wkład w roz-
wój Szpitala Powiatowego oraz działalność pozazawodową, 
przyznała śp. Romualdowi Szajkowskiemu Tytuł Honorowego 
Obywatela Miasta Krosna Odrzańskiego.

To były dwie smutne uroczystości – pogrzeby osób mocno związanych z Krosnem Odrzańskim. Na zawsze odszedł od nas 
Honorowy Obywatel Romuald Szajkowski oraz wielki przyjaciel, burmistrz miasta partnerskiego Karcag, László Dobos. 

Burmistrz Marek Cebula żegna burmistrza  
partnerskiego miasta Karcag, László Dobosa

Romuald Szajkowski był od 1997 roku Honorowym Obywatelem 
Krosna Odrzańskiego
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System działa. Liczne błędy w deklaracjach
Od 1 maja w Krośnie Odrzańskim obowiązuje nowy system naliczania opłat za wywóz śmieci. Zależny jest od zużycia wody 
przez gospodarstwo domowe. Dzięki temu można wyeliminować fałszywe oświadczenia o liczbie osób zamieszkujących 
daną nieruchomość.  
W maju każdy z właścicieli nieruchomości ponownie złożył de-
klarację z informacją na temat średniego miesięcznego zużycia 
wody w gospodarstwie domowym w roku 2019. Następnie każdy 
m3 zużytej wody pomnożył przez stawkę 7,50 zł wyliczając w ten 
sposób należną opłatę dla swojego gospodarstwa domowego. 
Niezależnie od tego, ile osób zamieszkuje daną nieruchomość. 
- Na podstawie danych z poprzedniego roku, większość miesz-
kańców wyliczyła i wpisała do deklaracji, średnie zużycie wody 
w ciągu miesiąca. Odlicza się od tego wskazania wodomierza 
np. ogrodowego lub do pojenia zwierząt, bo pod uwagę bie-
rzemy wodę przeznaczoną na tzw. cele socjalno-bytowe. Mimo 
tego, że deklaracje miały być składane do końca maja, nadal 
pozostaje grupa mieszkańców, która ich nie złożyła. By uniknąć 
kar administracyjnych, powinni zrobić to jak najszybciej mówi 
Monika Kuczyńska, Naczelnik Wydziału Gospodarki Nierucho-
mościami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa. Druga kwestia  
to pojawiające się błędy w dokumentach – najczęściej brakuje 
podpisu – dodaje. Weryfikacja wpisanych danych będzie się 
odbywać w trybie takim, jak sprawdzane są wpłaty za inne 
podatki (ordynacja podatkowa).
Wyjaśnijmy zatem jeszcze raz jakie systemy naliczania opłat 
umożliwia polskie prawo. 
Najbardziej popularny system, czyli od osoby jest wadliwy. 
W Gminie Krosno Odrzańskie doskonale to widać. Wykonana 
przez magistrat analiza wykazała niepokojące zjawisko dużej 
różnicy między liczbą osób zamieszkałych, a ujętych w dekla-
racjach „śmieciowych”. Według danych urzędu, liczba miesz-
kańców w ubiegłym roku wyniosła 17 679 osób, a z deklaracji 
wynikałoby, że jest ich prawie 3000 mniej (dokładnie 14 997). 
Tymczasem średnia miesięczna „produkcja” śmieci w Gminie 
wzrosła z 380 ton do blisko 500 ton. Jak to wytłumaczyć? Odpo-
wiedź byłs jedna. W składanych dobrowolnie deklaracjach część 
mieszkańców podało nieprawdziwą liczbę zamieszkujących daną 
nieruchomość. Co ważne, prawo określa jasno, że samorząd nie 
może z budżetu dokładać do wywozu odpadów komunalnych, 

ani przeznaczać wpływów na inne cele (nie może zarabiać). Czyli 
mieszkańcy muszą płacić tyle, żeby wyszło „na zero”. Niestety 
brak możliwości egzekucji prawa, czyli sprawdzenia liczby za-
mieszkujących, powodował, że uczciwi płacili za nieuczciwych. 
Ustawodawca oprócz sposobu naliczania opłat „od głowy” 
dopuszcza jeszcze system od powierzchni mieszkania lub od 
ilości zużytej wody. Liczenie od powierzchni jest niesprawie-
dliwe, bo może się zdarzyć, że jedna osoba mieszkająca w 150 
metrowym domu będzie płaciła więcej niż np. pięcioosobowa 
rodzina w bloku – tłumaczy mówi prezes Krośnieńskiego Przed-
siębiorstwa Wodociągowo-Komunalnego, Aleksander Kozłowski. 
Natomiast biorąc pod uwagę średnie zużycie wody w gospodar-
stwie domowym zyskujemy wiarygodne dane, które jesteśmy 
w stanie zweryfikować – dodaje. Do tej pory bywały sytuacje, 
że w deklaracji były wpisane dwie osoby, a zużycie kształtowało 
się na poziomie kilkunastu metrów sześciennych. To ewidentnie 
wskazywało na nieuczciwe zaniżenie liczby mieszkańców.
Zmiana cen to także konsekwencja podwyżek niezależnych 
od samorządów. Wzrosły opłaty za odbiór śmieci w zakładzie 
zagospodarowania odpadami, w Marszowie, obok Żar. To tam 
trafiają odpady komunalne z Gminy Krosno Odrzańskie. Wśród 
przyczyn wzrostu opłat za śmieci samorządy wymieniają również 
podwyżki opłat za składowanie odpadów. Mamy do czynienia  
ze skokową podwyżką opłat środowiskowych regulowanych roz-
porządzeniem Rady Ministrów i to nawet o ponad 1100 procent. 
Poza tym zgodnie z nowymi przepisami segregacja odpadów jest 
obowiązkiem i dotyczy 5 frakcji (metale i tworzywa sztuczne, 
papier, szkło, bioodpady oraz odpady zmieszane). Każdy zgodnie 
z ustawą ma to robić, a jeśli nie zastosuje się do tego obowiąz-
ku, zostaną zastosowane tzw. opłaty sankcyjne (mogą wynieść  
od dwukrotności do czterokrotności opłaty podstawowej). 
W Gminie Krosno Odrzańskie, po wykryciu, że w danej posesji nie 
segregowano odpadów, opłata zostanie podniesiona trzykrotnie. 
W przypadku niesegregowania śmieci, podmiot je odbierający 
przyjmie je jako zmieszane, a o sytuacji powiadomi urząd. 

Czteroosobowa rodzina Czteroosobowa rodzina

metoda „od osoby” metoda „od wody”

Średnie miesięczne zużycie wody 
dla całej rodziny to 14 m3

miesięczna opłata:

14 x 7,50 zł = 105 zł

1 m3 = 7,50 zł1 osoba = 31,00 zł

miesięczna opłata:

4 x 31,00 zł = 124 zł
Opłata jest mniejsza ponieważ uwzględnia 

wszystkich mieszkańców
31 zł - kwota, do której musiałaby wzrosnąć cena 

za wywóz odpadów, gdyby gmina pozostała 
przy "starym" systemie naliczania

Obowiązuje ustawowa segregacja odpadów na 5 frakcji



21

MOST - KROŚNIEŃSKI INFORMATOR SAMORZĄDOWY

Mieszkańcy wiedzą najlepiej czego im potrzeba i jakie niedogod-
ności trzeba usuwać. Udowodniło to spotkanie w Strumiennie, 
gdzie realizowana była wspólna – powiatowa i gminna – inwe-
stycja drogowa mająca swój początek w Krośnie Odrzańskim. 
Całość remontu kosztowała ponad 4 miliony złotych. Powiat 
krośnieński uzyskał dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorzą-
dowych w wysokości 2 mln zł. Milion dorzucił samorząd gminny.
Asfalt jest równy jak stół. Tego nikt nie kwestionuje. Jednak 
przysłowiowy diabeł tkwi w szczegółach. Pobocza, jedno  
ze skrzyżowań, dojazdy do posesji lub sklepu powinny zostać 
poprawione – mówili wówczas Ewa Kobita, Sołtys Strumienna 
wraz z mężem. Do swojej wsi zaprosili radną powiatową Annę 
Januszkiewicz, która zgłosiła interpelację zwracając uwagę na 
konieczność przyjrzenia się sprawie. Na tyle skutecznie, że na 
wizję lokalną przyjechali także Starosta Krośnieński Grzegorz 
Garczyński wraz z Radnym Powiatowym Tomaszem Miechowi-
czem, Burmistrz Krosna Odrzańskiego Marek Cebula oraz Radny 
Miejski Mariusz Grycan, a także Dyrektor Zarządu Dróg Powia-
towych Janusz Milczarek. W tracie spotkania przedstawiciele 
Sołectwa zwracali uwagę na kwestie, które utrudniają prawidło-
we wykorzystanie nowo powstałej infrastruktury, a miejscami 

zagrażają bezpieczeństwu użytkowników drogi. Na szczęście 
przedstawiane argumenty spotkały się ze zrozumieniem. Skrzy-
żowanie do poprawki – zapisano, pobocza 
do utwardzenia – jest, wjazdy do posesji – zostaną poprawione, 
notował Janusz Milczarek, dyrektor ZDP. Jednocześnie wyjaśniał, 
że przeprowadzane prace budowlane dotyczyły remontu drogi 
i to na ten cel pozyskano środki finansowe, a nie na rozbudowę  
np. o dodatkowy chodnik. Z uwagi na fakt, iż inwestycja ma 
charakter powiatowy, ale znaczną część środków dokłada do niej 
Gmina Krosno Odrzańskie Burmistrz Marek Cebula sam zwrócił 
uwagę na kilka kwestii. Jedną z nich było nieutwardzone pobocze 
zakrętu, które zostałoby zniszczone wraz z asfaltem przez prze-
jeżdżające samochody ciężarowe lub ciągniki rolnicze, jeśli nie 
zostałoby właściwie zabezpieczone. Wydajemy pieniądze naszych 
mieszkańców i chciałbym, żeby były one dobrze skonsumowane 
mówił wnioskując o zmiany. Te także zostały już uwzględnione. 
Dodajmy, że Anna Januszkiewicz na prośbę Sołtys Retna Karoliny 
Tararako skutecznie interpelowała także w sprawie chodnika 
w Retnie. W piśmie do Starosty czytamy: ”W Retnie zakończo-
no modernizację drogi przebiegającej przez wieś. Zadanie jest 
realizowane ze środków Powiatu Krośnieńskiego, przy udziale 
finansowym Gminy Krosno Odrzańskie oraz dotacji z Funduszu 
Dróg Samorządowych. (...) ciężki sprzęt, jakim dowożono ma-
teriał na plac budowy uszkodził w dwóch miejscach (wjazd do 
tzw. „kolonii” oraz w sąsiedztwie przystanku PKS przy świetlicy) 
nowy chodnik przebiegający przez wieś. (...) proszę o wezwanie 
Wykonawcy prac do usunięcia szkody i przywrócenie chodnika  
do stanu pierwotnego”. Usterkę udało się usunąć, a mieszkańcy miej-
scowości mogą bez przeszkód korzystać z powstałej infrastruktury. 
Trzeba zaznaczyć, że to nie jedyna wspólna inwestycja powiatu 
i gminy. Także w Wężyskach udało się połączyć siły. Bez tego 
o nowym asfalcie można byłoby tylko pomarzyć.

Rozpoczęta kilka lat temu rewitalizacja podzielona została na 
etapy. Pierwszy, już zakończony, obejmował przebudowę cią-
gów komunikacyjnych wraz z małą infrastrukturą, oświetlenie 
i monitoring w otoczeniu ulic Pocztowej, Mnichów (dawna 
Walki Młodych) i Wąskiej, a także zagospodarowania podwórek 
kamienic oraz uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej. 
Zwieńczeniem prac w tamtej części miasta stał się odbiór nowych 
mieszkań socjalnych przy ul. Pocztowej. Jest ich osiem, o różnej 
powierzchni – od  niespełna 30 do 55 metrów kwadratowych. 
Do tego dochodzi miejsce na lokal usługowy przeznaczony dla 
podmiotu ekonomii społecznej.
Drugi etap rewitalizacji dolnej części Krosna Odrzańskiego obej-
muje prace na ulicach: Grobla, Bobrowa, Żeromskiego, Wodna, 
Rybaki i plac Prusa. Nowe chodniki i nawierzchnie ulic, oświetlenie 
w technologii LED, kanalizacja deszczowa – zakres robót jest duży. 
Co ważne – zrealizowano nowe miejsca parkingowe oraz specjalne 

„skwer-
ki” jako 
miejsca 
spotkań 
dla mieszkańców i dla turystów. Ostatnio pojawiły się wątpliwości 
związane z placem zabaw, w miejscu którego powstał parking. 
Wyjaśniamy – nie zniknął on, lecz ze względów proceduralnych 
musi poczekać na ponowny montaż. Sprawa była zagmatwana 
przez zajęcie działki pod wały przeciwpowodziowe. Potem Wo-
jewoda część terenu „oddał” i Gmina dostała zielone światło do 
dalszego zagospodarowywania tych terenów. - To pozwoliło nam 
złożyć projekt zamienny, w którym uwzględniony został m.in. 
plac zabaw – tłumaczy Burmistrz Marek Cebula uspokajając 
mieszkańców. Jak tylko otrzymamy wszelkie pozwolenia na 
prowadzenie prac, zabieramy się do działania. Miejsce dla dzieci 
na pewno w tamten rejon powróci. 

Inwestycje drogowe idą „pełną parą”

Rewitalizacja dolnej części Krosna Odrzańskiego trwa. 
Plac zabaw wróci

W Gminie Krosno Odrzańskie działania rozwojowe są realizowane mimo, że w wielu obszarach życia społeczno-gospo-
darczego widać ewidentne spowolnienie. Kolejny etap remontu drogi z Krosna Odrzańskiego do Retna został ukończony, 
a usterki zgłoszone przez Sołtysów były na bieżąco usuwane.

Tego procesu nie da się zrealizować w jeden rok, ba! nawet w kilka lat. 
Zniszczenia i zaniedbania sięgające połowy ubiegłego wieku wymagają 
stopniowej, zaplanowanej odbudowy, która niewątpliwie musi potrwać. 
Mowa o dolnej części Krosna Odrzańskiego.
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Zacznijmy od piłki nożnej. Tuż przed startem rundy wiosennej 
Lubuski Związek Piłki Nożnej zawiesił wszystkie rozgrywki w wo-
jewództwie do odwołania. Następną decyzją było odwołanie 
rozgrywek do 26 kwietnia włącznie. Ostatecznie 7 maja decy-
zją prezesów Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej rozgrywki 
seniorskie w IV lidze i niższych klasach rozgrywkowych zostały 
zakończone. Tęcza Homanit Krosno Odrzańskie mimo zajęcia 
ostatniego miejsca w tabeli utrzymała się w IV lidze, ponieważ 
zdecydowano, że po sezonie 2019/2020 nie będzie spadków  
do niższych lig. Obecnie Multicolores przygotowują się do nowego 
sezonu rozgrywek, który wystartuje pod koniec lipca.
W międzyczasie, z tego samego powodu, nie odbył się krośnieński 
etap rowerowego wyścigu Kaczmarek Electric MTB zaplanowany 
na 10 maja. 
Organizatorzy koszykarskiego święta, czyli turnieju KO Streetball 
także zostali zmuszeni do zmiany planów. Turniej zaplanowany 
na 4 lipca został przeniesiony. Nowa data nie jest jeszcze znana, 
ale jak twierdzą organizatorzy, chcieliby zorganizować imprezę 
jeszcze w tym roku.  
W kwietniu zarząd Lubuskiego Okręgowego Związku Tenisa 
Stołowego podjął decyzję o zakończeniu rozgrywek druży-
nowych sezonu 2019/2020 na szczeblu wojewódzkim w teni-
sie stołowym. MKS Tęcza Krosno Odrzańskie, która w sezonie 
2019/2020 rywalizowała w czwartej lidze – grupie południowej 
zakończyła sezon na bezpiecznym, szóstym miejscu, dzięki 
czemu zapewniła sobie utrzymanie na tym poziomie rozgrywek.   
Krośnieńskie rozgrywki ligowe, czyli FB Janicki Liga Squasha 

oraz Gama Tadeusz Krasowski Liga Kręgli także są obecnie zawie-
szone. Zostaną jednak wznowione we wrześniu bieżącego roku.
Przez długi czas obiekty Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krośnie 
Odrzańskim były nieczynne. Na początku maja wszedł w życie 
drugi etap luzowania obostrzeń w sporcie w Polsce, który po-
zwalał na korzystanie z infrastruktury sportowej o charakterze 
otwartym – czyli stadionów, boisk, orlików, czy innych miejsc  
do uprawiania sportu na otwartej przestrzeni. Cały czas obo-
wiązywały limity i środki bezpieczeństwa, ale był to sygnał,  
że sektor sportowy powoli wraca do „żywych”. Po dwóch tygodniach  
(18 maja) wszedł w życie trzeci etap odmrażania sportu  - z in-
frastruktury sportowej na otwartej przestrzeni mogło korzystać 
więcej osób niż dotychczas. Otwarto także hale i sale sportowe. 
Natomiast w czerwcu ponownie kręgielnię i squasha w Centrum 
Rekreacyjnym. 

Sport w czasach koronawirusa
W czasie pandemii koronawirusa sport stanął w miejscu. Wiele rozgrywek zawiesiło lub zakończyło swoją działalność, 
a korzystanie z obiektów sportowych także było niewykonalne. Sytuacja wraca jednak do „normalności”.

W maju Polskę obiegła informacja o tragicznym wypadku na skate-
parku w Kaliszu. Zginął 16-letni chłopak, który jeździł na rowerze. 
Prawdopodobnie był bez kasku. Według świadków na skateparku 
pojawiła się kilkuletnia dziewczynka na hulajnodze, która zajechała 
mu drogę. Chłopak uległ wypadkowi próbując ją ominąć. 
Trzeba pamiętać, że skatepark jest miejscem podwyższonego ry-
zyka. Podobnie jak z pumptrackiem. Tutaj podstawowe warunki  
to zadbanie o bezpieczeństwo swoje, ale także innych użytkowni-
ków – przestrzega Tomasz Struk. Bezpieczeństwo, o którym młodzi 
ludzie nie zawsze pamiętają lub nie chcą pamiętać. Różnego rodzaju 
ochraniacze, nałokietniki czy naramienniki to nie jest powód do 
wstydu. Kask na głowie może uchronić przed poważnymi obraże-
niami. Niestety młodzi ludzie tego bardzo często nie przestrzegają – 
zauważa Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krośnie Odrzańskim.
Apelujemy do rodziców i przypominamy, że zarówno skatepark, jak 
i pumptrack, są obiektami, na których uprawia się sporty ekstre-
malne, czyli bardzo kontuzjogenne – przypomina Roman Siemiński, 
zastępca burmistrza Krosna Odrzańskiego. Oba obiekty wymagają 
od użytkowników posiadania odpowiedniego zabezpieczenia 
w postaci kasku, a najlepiej i ochraniaczy. Krośnieńskie kompleksy 
rekreacyjno-sportowe przeznaczone są dla każdego, jednak z zapi-
sów regulaminu jasno wynika, że dzieci do dwunastego roku życia, 
oprócz wyposażenia w elementy ochronne, powinny korzystać 
z tych miejsc pod opieką osoby dorosłej. 

Skatepark to nie plac zabaw
Skatepark czy pumptrack to miejsca, w których spotykają się miłośnicy ewolucji na rowerach, deskorolkach lub hulajno-
gach. Można tam także rozwijać wysokie prędkości, a wtedy o wypadek nietrudno.
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Obecność jeziora w zaszczytnym gronie „super akwenów”  to naj-
lepsza z rekomendacji do tego, by wybrać Łochowice na miejsce 
do plażowania i kąpieli. Woda jest monitorowana od 2014 roku 
i za każdym razem spełniamy restrykcyjne wymogi – mówi z dumą 
Tomasz Struk, dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krośnie 
Odrzańskim. Pozostaje więc pytanie, czy w dobie rygorystycznych 
obostrzeń duża liczba plażowiczów odwiedzających Łochowice 
i w tym roku zmieści się na terenie ośrodka? Na tę ewentualność 
OSiR się przygotował. Powiększyliśmy teren o kilka hektarów 
i nawet stosując zasadę jedna osoba na 4 metry kwadratowe 
(za wyjątkiem rodzin) nie martwimy się o kolejki przed kasami 
– zaznacza. Kolejny rok z rzędu teren jest doposażany w nowe 
elementy urozmaicające spędzany tam czas. Jest plac zabaw 
dla dzieci, zmieniono lokalizację zjeżdżalni, wymieniono deski 
na pomoście, nawieziono tony nowego piasku. Na gości czekają 
rowery wodne, kajaki, jest mała gastronomia. 

Wątek dotyczący jakości wody jest bardzo ważny. Przypomnijmy, 
że w Gminie Krosno Odrzańskie, sukcesywnie, od ponad 10 lat 
realizowane są projekty, których kluczowym zadaniem jest ochro-
na środowiska. Burmistrz Marek 
Cebula wymieniając kilka z nich 
(największy projekt wodociągo-
wo-kanalizacyjny, system moni-
torowania wywożonych odpadów, 
akcje związane z segregacją, plog-
gingi) podkreśla, że świadomość 
ekologiczna mieszkańców Gminy 
Krosno Odrzańskie jest duża, że 
wszyscy przyczyniają się do ochro-
ny przyrody. Wdrożenie przepisów 
Unii Europejskiej przyczyniło się 
do znacznej poprawy jakości wody 
w kąpieliskach w Europie - czyta-
my w unijnym raporcie. Skutecz-
ne monitorowanie i zarządzanie, 

w połączeniu z inwestycjami w oczyszczanie 
ścieków komunalnych, doprowadziły do 
radykalnego ograniczenia ilości nieoczysz-
czonych lub częściowo przetworzonych 
odpadów komunalnych i przemysłowych, 
które trafiają do wody. Zgodnie z przepisa-
mi władze lokalne pobierają próbki wody 
podczas sezonu kąpielowego w oficjalnie 
wyznaczonych kąpieliskach. Próbki analizuje 
się pod kątem dwóch rodzajów bakterii, 
które są oznaką zanieczyszczenia pocho-
dzącego z kanalizacji lub od zwierząt go-
spodarskich.
Wszystkim przypominamy, że na kąpielisko 
w Łochowicach można dotrzeć rowerem 
poruszając się bezpiecznie po  ścieżkach 
rowerowych. Ta, od strony ul. Wakacyjnej 
była już dobrze znana od lat. W ubiegłym 
roku zakończono jednak także budowę 

ścieżki rowerowej biegnącej od ul. Kościuszki. Powstała w ten 
sposób tzw. „pętla łochowicka”, która doskonale nadaje się na 
rodzinne eskapady.

Jedno z najczystszych jezior Lubuskiego 
zaprasza
W ostatni weekend czerwca rozpoczął się sezon na kąpielisku w Łochowicach. Potrwa do 30 sierpnia. Mimo obostrzeń 
COVID-19 wszyscy znajdą miejsce do wypoczynku. Ponadto jezioro Glibiel znalazło się w grupie zaledwie sześciu kąpielisk  
spełniających najbardziej rygorystyczne unijne normy „doskonałej” jakości wody. 

OSOBY POWYżEJ 18 LAT

OSOBY W WIEKU 5 - 18 LAT

DZIECI DO LAT 4

SOBOTA - NIEDZIELA

5 ZŁ

3 ZŁ

BEZPŁATNIE

OSOBY POWYżEJ 18 LAT

OSOBY W WIEKU 5 - 18 LAT

DZIECI DO LAT 4

PONIEDZIAŁEK - PIąTEK

4 ZŁ

2 ZŁ

BEZPŁATNIE



Świetlica w Kamieniu po gruntownym remoncie. Prace wykonano 
przy współpracy Gminy i Sołectwa.

Nie w maju, a w połowie czerwca. Krośnieńscy maturzyści zdawali eg-
zamin dojrzałości zmagając się ze stresem i obostrzeniami związanymi 
z koronawirusem.

Dźwiękowy Szlak Odry to tytuł pierwszego koncertu zorganizowanego 
przez stowarzyszenie 515_km_rzeki w ramach projektu ODRAzu lepiej.

Burmistrz Marek Cebula raperem. Włodarz wziął udział w akcji  
charytatywnej #Hot16Challenge2.

xxx
Koronawirus nie przeszkodził przedstawicielom Gminy i Powiatu 
w upamiętnieniu rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Płk SG Tomasz Michalski został mianowany Komendantem  
Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej. Gratulujemy!

xxx
Dawno niespotykany widok. Po kilku deszczowych tygodniach 
poziom w Odrze sięgnął stanów ostrzegawczych. 

Michał Rukawisznikow z KPWK jako „Magister w śmieciarce” pokazu-
je na FB pracę służb komunalnych i zachęca do dbania o środowisko.


