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„(…) Tego typu próby są dla nas tym bardziej niezrozumiałe, 
że ustawa o obronie Ojczyzny wyznacza nowe cele związane 
z obronnością kraju, gdzie szczególny nacisk kładzie się na 
modernizację wyposażenia Wojska Polskiego oraz na zwiększenie 
jego liczebności. 
44 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Krośnie Odrzańskim 
jest filarem zabezpieczenia logistycznego jednostek wojskowych 
w przydzielonym rejonie odpowiedzialności (garnizony 
Krosno Odrzańskie, Sulechów, Zielona Góra). Jego likwidacja 
doprowadziłaby do obniżenia standardów i jakości działań, do 
których 44 WOG został powołany. 

Jednostka pełni także ważną rolę w kontekście funkcjonowania 
samorządu. Gmina Krosno Odrzańskie ściśle współpracuje 
z 44 Wojskowym Oddziałem Gospodarczym w zakresie m.in. 
społecznym. Tworzenie społeczeństwa obywatelskiego odbywa się 
poprzez zwiększanie świadomości historycznej, czy też budowanie 
poczucia patriotyzmu. Jest to możliwe, gdy wspólnota lokalna 
odczuwa więź z mundurem, będącym symbolem tych wartości. 
Likwidacja jednostki wojskowej (44 WOG) jest zamachem na 
tę korelację.
Krosno Odrzańskie, jako siedziba garnizonu, doświadczyło 
na przestrzeni ostatnich lat skutków decyzji związanych 

z modernizacją Polskiej Armii. Z wojskowej 
struktury zniknęły: 11 Pułk Zmechanizowany, 4. 
Batalion Medyczny, 4. Batalion Zaopatrzenia, 
4. Batalion Remontowy oraz 4. Batalion 
Ratownictwa Inżynieryjnego. W efekcie tych 
zmian wzrosło bezrobocie, a część kadry 
zawodowej służbowo opuściła garnizon, co nie 
pozostało bez wpływu na demografię oraz prestiż 
liczącego obecnie około 12 tys. mieszkańców 
powiatowego miasta.
Trzeba zatem wziąć pod uwagę aspekt ludzki - 
dziesiątek rodzin, które poniosą konsekwencje 
takich decyzji. Są one bardzo ważnymi 
komórkami społecznymi tworzącymi krośnieński 
samorząd, od dekad związany z wojskowością. 
Wszelkie zmiany statusu jednostki będą 
rzutowały na ich przyszłość oraz podważały 
zaufanie do osób odpowiedzialnych za kształt 
Polskiej Armii.”

Modernizacja czy „zwijanie”? 
Co dalej z WOGiem?

Podobno „w każdej plotce jest ziarno prawdy”. Jeżeli tak, to zagrożona jest przyszłość 44 Wojskowego Oddziału 
Gospodarczego w Krośnie Odrzańskim. Coraz głośniej mówi się o jego likwidacji. By temu przeciwdziałać 
Radni Rady Miejskiej przyjęli apel (przesłany do Ministerstwa Obrony Narodowej), w którym sprzeciwiają się 
podejmowaniu takich kroków. Poniżej przytaczamy jego obszerny fragment.
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Drodzy Czytelnicy.
Temat wojny w Ukrainie zdominował wszelkie donie-
sienia medialne. Także życie Polaków zmieniło się  
po 24 lutego. Pomoc okazywana naszym wschodnim 
sąsiadom jest wyrazem ogromnych pokładów empatii 
drzemiących w polskim społeczeństwie. Wolontariusze 
stali się bohaterami (piszemy o nich w jednym z arty-
kułów). Nie oznacza to jednak, że nasze życie stanęło. 

Jesteśmy świadkami dynamicznie zmieniającej się 
rzeczywistości – szczególnie z punktu widzenia za-
sobności naszych portfeli. Według Głównego Urzędu 
Statystycznego inflacja konsumencka wyniosła w marcu 
10,9% i była najwyższa od 20 lat. Najbardziej dotkli-
wie odczuliśmy chyba podwyżkę cen paliw. Analitycy 
finansowi porównują ceny „standardowych zakupów”. 
Raport „Indeks cen w sklepach detalicznych” przygoto-
wany przez Hiper-Com Poland oraz UCE RESEARCH 
wskazuje, że ceny oleju wzrosły o 90% rok do roku, 

a cukier w lutym 2022 był 
droższy o ponad 53%, niż 
rok wcześniej. Jak żyć? 

W tym numerze kwartal-
nika MOST mamy też dla 
Państwa porcję pozytyw-
nych informacji – przede 
wszystkim będzie można 
odpocząć od trudów dnia 
codziennego podczas 
organizowanych imprez 
– począwszy od majówki, 
przez Rybobranie, po Festiwal Win Musujących i Targi 
Wolnego Czasu.  
    
   Przyjemnej lektury!

Spis treści:

Wydawca:
Gmina Krosno Odrzańskie
ul. Parkowa 1
66-600 Krosno Odrzańskie 
tel.: 68 41 09 700
Druk:  Fabryka Reklamy SANDMEDIA
Zdjęcia:  Archiwum Urzędu Miasta  
 w Krośnie Odrzańskim,
 Michał Ciesielczyk

Redakcja:
Wydział Promocji i Rozwoju Gospodarczego
Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim 
ul. Parkowa 1, 66-600 Krosno Odrzańskie
Kontakt: media@krosnoodrzanskie.pl

Sławomir Pawlak - Redaktor Naczelny
Kacper Witlicki - dziennikarz
Adam Sobolewski - skład i grafika

SAMORZĄD

KULTURA i SPRAWY SPOŁECZNE

SPORT
19 Pętla „łochowicka” ZACISKA SIĘ

19 Pogramy w ODNOWIONEJ SALI

20 Przegląd imprez sportowych

20 Nagrody dla najlepszych

22 ROWEROWA WIOSNA rozpoczęła się 
 w Krośnie Odrzańskim

23 Piłkarska WIOSNA z poślizgiem

04  Szpitale powiatowe SĄ POTRZEBNE

06 SZKOŁA bez uczniów?

07 Wystarczyło DETERMINACJI…

08  TYMCZASOWY na ponad rok

13 Potrzebujemy tych pieniędzy…

15 UWAGA NA ZNAK B-2. Pułaskiego się zmienia

02  Modernizacja czy „zwijanie”?  
 Co dalej z WOGiem? 

10  Jesteście naszymi bohaterami

13  Krosno Odrzańskie uczciło pamięć ofiar Katynia

14  Komunistyczny relikt czy symbol praw kobiet?

18  TAKIEJ AKTYWNOŚCI tylko pozazdrościć

09  Szeroko otwarte drzwi MEDIATEKI

15  Dojeżdżamy DO RADNICY

16  Majówka… od kwietnia

16 Czas na TARGI WOLNEGO CZASU

17 Napijmy się „musiaka”

18 Ona czuje we mnie PINIĄDZ!

21 Co dalej z pomostem w ŁOCHOWICACH?

23 SMAKI ŚWIATA w Krośnie Odrzańskim

24  DOTACJE DLA MIESZKAŃCÓW  
 w programie „Czyste Powietrze

REDAKTOR NACZELNY
Sławomir Pawlak

ŻYCIE

Modernizacja czy „zwijanie”? 
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Szpitale powiatowe pełnią niezwykle ważną rolę. Po pierwsze zapewniają podstawową 
i pełną diagnostykę pacjentów, której nie wykona nikt inny przed przekazaniem  
do ośrodka o wyższym poziomie referencyjnym. Po drugie - to w takich jednostkach 
odbywa się szeroka realizacja procedur medycznych - począwszy od drobnych zabiegów 
małoinwazyjnych, do nawet wysokospecjalistycznych operacji. 

Szpital powiatowy prowadzony 
przez Zachodnie Centrum 
Medyczne jest dowodem, na to, 
że przy rozsądnym planowaniu 
możliwy jest rozwój placówki bez 
wpadania w spiralę zadłużenia. 
Poza tym Naczelna Izba Lekarska, 
w swoim najnowszym stanowisku 
podkreśla, że „zadłużenie szpitali 
jest wynikiem stale pogarszających się 
warunków ich finansowania, na co 
samorząd lekarski zwracał wielokrotnie 
uwagę. Na podupadające finanse 
szpitali bez wątpienia mają wpływ 
niekorzystne uwarunkowania prawne, 
w tym m.in. rozporządzenie Ministra 
Zdrowia z dnia 21 października 2021 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie 
ogólnych warunków umów o udzielanie 
świadczeń opieki zdrowotnej, 

które zakłada, że wszelkie zwyżki 
wyceny świadczeń szpitalnych będą 
kompensowane z wcześniej przyznanych 
pieniędzy na podwyżkę wynagrodzeń”.
W ten sposób Naczelna Izba 
Lekarska odnosi się do nowego 
projektu ustawy o modernizacji 
lecznictwa przygotowywanego 
przez rząd. „Projekt ustawy nie 
dotyczy żadnych istotnych elementów 
funkcjonowania szpitali, a wyłącznie 
sposobu zarządzania finansami oraz 
osób zarządzających szpitalami. Trudno 
nie odnieść wrażenia, że ukrytym 
celem ustawy jest wymiana kadry 
kierowniczej szpitali” - tak samorząd 
lekarski ocenia zaproponowane 
przez Ministerstwo Zdrowia 
zmiany w szpitalnictwie.

Zachodnie Centrum Medyczne 
przeczy powszechnej opinii
Można? Można! Szpital 
prowadzony przez spółkę ZCM, 
której właścicielem jest Powiat, 
wyszedł „na prostą” w ciągu 
trzech lat. W 2018 roku jednostka 
będąca na krawędzi bankructwa, 
bez perspektyw zakupu nowego 
sprzętu i zatrudnienia specjalistów, 
dzisiaj dokonuje kolejnych „kroków 
milowych”. Przede wszystkim 
działalność szpitali opiera się  
na stabilnych finansach i do tego 
sukcesywnie dążymy – mówi 
Starosta Grzegorz Garczyński. 
Powróciło pogotowie ratunkowe 
(mamy już 4 nowe karetki), od 
roku w wyremontowanej pracowni 
diagnostyki obrazowej działa 

Szpitale powiatowe 
SĄ POTRZEBNE!
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nowy, cyfrowy, nowoczesny aparat 
rentgenowski. Ruszył oddział 
wewnętrzny, uruchomiliśmy 
rehabilitację ambulatoryjną 
w Gubinie, mamy przygotowany 
(wyremontowany) oddział 
w budynku C pod działalność 
rehabilitacji stacjonarnej - wciąż 

jednak czekamy na decyzję NFZ 
dot. uruchomienia procedury 
konkursowej na prowadzenie 
takiej działalności. Uruchamiamy 
procedurę zakupu tomografu, a w 
marcu oddaliśmy do użytku nową 
sterylizatornię – zaznacza Starosta. 

Te dwa sterylizatory parowe (na zdjęciu poniżej)  
to część wyposażenia, które od dawna było  
na liście życzeń Zachodniego Centrum Medycznego. 
Sprzęt zapewnia maksymalną sterylność, a przez to 
bezpieczeństwo dla pacjenta i zespołu operacyjnego 
podczas m.in. zabiegów chirurgicznych.
Cała inwestycja to nie tylko zakup sterylizatorów, 
ale także myjni parowej wraz z wyposażeniem, stacji 
uzdatniania wody oraz wyposażenia pomieszczenia 
do mycia i dezynfekcji wózków transportowych. 
Obejmuje także przebudowę 
pomieszczeń. Marszałek Województwa 
Lubuskiego, Elżbieta Anna Polak 
podkreśla, że zdrowie jest jedną 
z najważniejszych sfer działania 
lokalnych samorządów, stąd pół 
miliona dofinansowania z budżetu 
województwa lubuskiego. – Krosno 
Odrzańskie bardzo mocno pokazało, 
że dla mieszkańców naszego regionu 
ochrona zdrowia to priorytet – 
mówiła w Krośnie Odrzańskim 
Marszałek Polak. 
To bardzo ważna inwestycja, która 
wprowadza szpital na wyższy poziom 
bezpieczeństwa naszych pacjentów – 
nie ma wątpliwości Starosta Grzegorz 
Garczyński. Sterylność w placówkach 

ochrony zdrowia jest priorytetem, a kolejnymi 
zakupami udowadniamy, że wieloletni plan rozwoju 
placówki jest wdrażany – podkreśla Starosta. 
Zadanie zostało realizowane w ramach środków  
na tzw. Lubuskiej Rady Samorządowej. 
Przewodniczący Funduszu, Burmistrz Krosna 
Odrzańskiego, Marek Cebula zaznacza,  
że dofinansowanie szpitali powiatowych jest niezwykle 
ważne z punktu widzenia zabezpieczenia właściwej 
opieki zdrowotnej dla mieszkańców całego powiatu. 

Wyznaczyliśmy sobie realne cele 
na 5 lat kadencji i je krok po kroku 

realizujemy. Nie obiecywaliśmy 
nikomu, że w miesiąc szpital 

będzie miał najlepszych lekarzy 
i najlepszy sprzęt medyczny. 

Szczerze i uczciwie powiedzieliśmy 
mieszkańcom trzy lata temu, że 
zrobimy wszystko, żeby szpital 

spokojnie funkcjonował.
Starosta Krośnieński, 
Grzegorz Garczyński



Most- Krośnieński Informator Samorządowy

6

W ubiegłym roku szkolnym do tej placówki uczęszczało 47 uczniów. W tym jest już tylko 28.  
Na osiem klas, w pięciu nie ma ani jednego dziecka. Obecnie w szkole, w Radnicy brakuje 
uczniów w klasach – pierwszej, trzeciej, czwartej, piątej i szóstej. Frekwencja w kolejnych 
latach nie ulegnie poprawie, mogłoby dojść do sytuacji, w której w budynku nie byłoby nikogo, 
a musiałby on być utrzymywany.

Do Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim wpłynęło 
postanowienie, w którym Lubuska Kurator 
Oświaty wyraża zgodę na likwidację od nowego 

roku szkolnego Szkoły Podstawowej w Radnicy. 
Obecnie są tam tylko trzy klasy (druga, siódma i ósma). 
W drugiej klasie jest sześcioro uczniów, ale wszyscy 
rodzice złożyli już wnioski o przeniesienie dzieci do Szkoły 
Podstawowej nr 3 w Krośnie Odrzańskim. 
W siódmej klasie jest dziewięcioro uczniów, z czego rodzice 
czwórki złożyli wniosek o przenosiny do SP3. W ósmej 
klasie (tegoroczni absolwenci) uczy się trzynaście osób. 
Demografia jest nieubłagana – z roku na rok liczba dzieci 
w szkole w Radnicy drastycznie malała. Już w 2019 roku 
organ prowadzący, jakim jest Gmina Krosno Odrzańskie, 
przewidywał, że klasy w szkole będą „świecić pustkami”. 
Wówczas podjęto pierwszą próbę reorganizacji sieci szkół. 
Lubuska Kurator Oświaty nie wyraziła na to zgody. 

W kolejnym roku sprawdziły się przewidywania, dotyczące 
dalszego spadku liczby dzieci. Doszło do sytuacji, w której 
w klasach uczyło się po trzech uczniów i musiały być one 
(klasy) łączone. Rada Miejska w Krośnie Odrzańskim, 
w 2020 roku podjęła kolejną uchwałę intencyjną ws. zamiaru 
likwidacji szkoły. Nadal nie było zgody Kurator. 
W tym roku szkolnym w szkole są tylko trzy klasy i w sumie 
28 uczniów. Trzy miesiące temu została podjęta kolejna 
uchwała o zamiarze likwidacji. Otrzymana zgoda Kurator 
Oświaty umożliwia organowi prowadzącemu reorganizację 
sieci szkół i spokojne przygotowanie komfortowych 
warunków do nauki dzieciom z obwodu szkolnego Radnicy. 
Trzeba zaznaczyć, że w szkołach, w Krośnie Odrzańskim, 
jest ponad 500 miejsc wolnych i są one gotowe na przyjęcie 
uczniów. Także nauczycielom organ prowadzący gwarantuje 
pracę w innych placówkach oświatowych. 

SZKOŁA 
bez 

uczniów?
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Po ponad sześciu latach od „pierwszego podejścia”, 
przebudowa drogi na odcinku Chyże – Gostchorze 

staje się faktem. To jedna z ważniejszych dróg 
gminnych, będąca alternatywą dla głównej trasy 

między Krosnem Odrzańskim, a Gostchorzem. 

W tym przypadku trzeba mówić o dużej determinacji 
władz Krosna Odrzańskiego. Starania o przebudowę drogi 

trwały od 2015 roku. W tym czasie przetargi były ogłaszane 
kilkukrotnie. Znalazł się już nawet wykonawca i wydawało 

się, że uda się przeprowadzić zadanie, ale zbankrutował.  
Po unieważnieniu dwóch kolejnych postępowań konieczny 
był zwrot pieniędzy do Urzędu Marszałkowskiego. Starania 

o pozyskanie środków trwały jednak dalej i zakończyły się 
sukcesem. W połowie lutego, w obecności Wicemarszałka 

Województwa Lubuskiego, Stanisława Tomczyszyna 
Burmistrz Krosna Odrzańskiego Marek Cebula wraz  

ze Skarbnik Iloną Ogibą podpisali stosowne dokumenty. 
Jest to kompleksowy remont odcinka o długości  

1,6 km. Koszt to ponad 1,8 miliona złotych. Przebudowę 
dofinansowano z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Wystarczyło 
DETERMINACJI…

„

„

Obiecałem mieszkańcom 
remont tej drogi i dotrzymałem 
słowa. Wcześniejsze problemy 
z wykonawcami, z brakiem 
wystarczających środków 
finansowych udało się pokonać 
dzięki współpracy z Zarządem 
Województwa Lubuskiego.  
Kolejny raz przekonaliśmy się,  
że „zgoda buduje”.

Marek Cebula, 
Burmistrz Krosna Odrzańskiego

Wszelkie prace związane z przebudową drogi na odcinku Chyże – Gostchorze powinny zostać ukończone  
do końca sierpnia tego roku.
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Od ponad roku nadbrzeżne tereny w Krośnie Odrzańskim to wielki plac budowy. Ogromne 
i kosztowne inwestycje trwają. Projekty „Zabezpieczenie przed powodzią miasta Krosno 
Odrzańskie” i „Przebudowa mostu drogowego w Krośnie Odrzańskim wraz z drogami 
dojazdowymi” z miesiąca na miesiąc nabierają kształtów. W ciągu kilku miesięcy ogromny ruch, 
jaki obserwujemy w mieście, przeniesie się na most tymczasowy. Czy to oznacza kolejny paraliż 
komunikacyjny na drodze krajowej nr 29?

Ponad połowa wałów zrobiona
Rozbudowa wałów przeciwpowodziowych Krosna 
Odrzańskiego na długości blisko 6 kilometrów i kanałów 
ulgi na długości ponad 2,5 km to koszt 117 mln złotych. 
Takie są liczby, a na jakim etapie znajdują się prace? 
Sprawdziliśmy.
Zaawansowanie prac budowlanych w ramach zadania 
inwestycyjnego Wód Polskich (Jednostki Realizującej 
Projekt w Dorzeczu Odry i Wisły) pod nazwą 
„Zabezpieczenie przed powodzią miasta Krosno 
Odrzańskie” prowadzonego przez spółkę Budimex 
przekroczyło właśnie 56 procent. 
Roboty prowadzone są na 9 odcinkach rozbudowywanych 
wałów przeciwpowodziowych oraz na 4 kanałach. 
Wykonywane są niezmiennie między innymi prace związane 
z formowaniem nasypów korpusów wałów, narzutów 
kamiennych na skarpach, budową ścian żelbetowych czy 
przesłon przeciwfiltracyjnych. Obecnie zakładany termin 
zakończenia inwestycji to pierwsza połowa przyszłego roku.
Most tymczasowy w sierpniu
Budowniczowie krośnieńskiego mostu, na początku  
XX wieku (most został oddany do użytku w 1905 roku) nie 
spodziewali się, że będzie on podnoszony, i to o prawie 
2 metry. 117 lat temu, po przecięciu wstęgi, pierwszym 
pojazdem, który przez niego przejechał była furmanka 
z gnojem. Mieszkańcy zrobili to na znak protestu. Metalowy 
most kłócił im się z zabudową starówki. Kto przejedzie 
pierwszy pod koniec 2023 roku, kiedy to proces podnoszenia 
ma się zakończyć? Zobaczymy. 

W ramach inwestycji Wód Polskich pod nazwą 
„Przebudowa mostu drogowego w Krośnie Odrzańskim 
wraz z drogami dojazdowymi” wykonawca – firma 
Strabag – nadal prowadzi prace sieciowe, między innymi 
polegające na wykonaniu przewiertu pod dnem rzeki 
Odry, którym poprowadzony zostanie wodociąg. Zgodnie 
z aktualnym harmonogramem wykonanie tymczasowego 
obiektu mostowego i przełożenie ruchu na tę przeprawę 
powinno potrwać do sierpnia lub września tego roku. 
Rozpoczęcie przebudowy obecnego skrzyżowania na rondo 
będzie możliwe najwcześniej po przełożeniu ruchu na 
most tymczasowy. Będzie dwukierunkowy i w pełni ma 
przejąć ruch odbywający się w Krośnie Odrzańskim, bez 
dodatkowych utrudnień. 
Ponad stuletni, zabytkowy krośnieński most zostanie 
podniesiony o prawie 2 metry i przy okazji wyremontowany. 
Zakładany obecnie termin końcowy kontraktu to  
IV kwartał 2023 roku. Wtedy też ruch ponownie ma wrócić 
na odrestaurowaną i podniesioną konstrukcję mostową.

TYMCZASOWY  
na ponad rok
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Spotkania z podróżnikami 
i  autorskie oraz inne, 
jeszcze bardziej kameralne 
wydarzenia. W Mediatece 
w Krośnie Odrzańskim nie 
można się nudzić.

Hitem ostatnich miesięcy okazały się 
spotkania z podróżnikami, organizowane 
wspólnie przez CAK Zamek, Mediatekę 

oraz Stowarzyszenie Twórcze Horyzonty. Projekt 
się zakończył, ale idea ciekawych opowieści trwa. 
Niedawnymi gośćmi Mediateki byli Stanisław Trocki 
i Marek Sukiennik, lokalni pasjonaci motoryzacji. 
Ich sposób spędzania wolnego czasu to wycieczki 
– a właściwie wyprawy motocyklowe. Tym razem 
opowiedzieli o swojej podróży do Słowenii. Jak sami 
podkreślali – to piękny, choć nieduży kraj, z górami 
i przełęczami idealnymi do jazdy jednośladem. 
Tradycyjnie w Mediatece nie brakuje spotkań 
z pisarzami. Bohaterką ostatniego spotkania 
autorskiego była mieszkająca w Zielonej Górze 
Barbara Wysoczańska. Absolwentka historii na 
Uniwersytecie Zielonogórskim i autorka książek „Siła 
kobiet” i „Narzeczona nazisty”. Jej dzieła to opowieści 
o miłości, osadzone 
w pierwszej połowie XX 
wieku. 

Książka dostępna o każdej 
porze dnia i nocy
Wychodząc naprzeciw 
potrzebom czytelników, 
Mediateka została 
wyposażona w książkomat 
i „wrzutnię”, do której 

można oddać przeczytane pozycje. Te, niezwykle 
proste urządzenia, ułatwiają „wymianę” książek 
o każdej porze dnia i nocy. Do obsługi książkomatu 
niezbędne jest posiadanie przy sobie aktualnego kodu 
otwarcia-zamknięcia oraz numeru skrytki. Czytelnik 
może zamówić do pięciu materiałów bibliotecznych. 
Zlecenie można złożyć drogą elektroniczną lub 
telefonicznie. Następnie użytkownik otrzymuje 
potwierdzenie z właściwymi danymi do otwarcia 
skrytki, a zamówione materiały czekają na niego  
do 48 godzin. 

Szeroko otwarte drzwi 
MEDIATEKI
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Niemal natychmiast po informacjach o napaści Rosji na Ukrainę 
w całym powiecie krośnieńskim ruszyły akcje, z wolontariuszami 
na czele. Pomoc była potrzebna zarówno na terytorium Ukrainy, 
ale też na miejscu, w Polsce, ponieważ spodziewano się sporego 
ruchu obywateli Ukrainy właśnie do naszego kraju. Już 26 lutego, 
po konsultacjach m.in. z Marszałek Województwa Lubuskiego, 
Elżbietą Anną Polak, Starostą Grzegorzem Garczyńskim 
i Burmistrzem Markiem Cebulą, w Krośnie Odrzańskim zaczęto 
zbierać dary. Punkt nie byłby w stanie powstać i funkcjonować, 
gdyby nie pomoc wolontariuszy, chcących poświecić swój wolny 
czas. To właśnie oni, niemal codziennie od godz. 16.00 do godz. 
19.00 pracowali (i nadal to robią) w hali, szczególnie przez 
pierwsze tygodnie, podczas zrywu pomagania i ogromu związanej 
z tym roboty. Trudno wymienić z imienia i nazwiska wszystkie 
osoby zaangażowane w akcję. Jest to kilkudziesięciu mieszkańców 
Gminy, którzy naprzemiennie pełnią dyżury, wśród nich także 
Radni Rady Miejskiej.

Pod koniec lutego (28.02.) Lubuska Rada Samorządowa, 
której przewodniczącym jest Burmistrz Marek Cebula,  
a w jej skład wchodzą Radni Województwa, Prezydenci Zielonej 

Góry i Gorzowa, Starostowie i członkowie Zarządu Zrzeszenia 
Gmin Województwa Lubuskiego, podjęła jednomyślną decyzję 
o przeznaczeniu przyznanych przez Sejmik Województwa  
6 mln zł m.in. na pomoc uciekającym przed wojną obywatelom 
Ukrainy. Środki w równej części po 500 tys. zł zostały przekazane  
12 powiatom ziemskim województwa lubuskiego z przeznaczeniem 
na zarządzanie kryzysowe. Jak podkreślali wspólnie Marszałek 
Województwa Lubuskiego Elżbieta Anna Polak, Burmistrz Marek 
Cebula, czy pozostali członkowie Lubuskiej Rady Samorządowej 
– pomoc obywatelom Ukrainy to w obecnej chwili priorytet.
Na początku marca (3.03.) z Krosna Odrzańskiego ruszył specjalny 
transport z darami, przeznaczonymi przez wolontariuszy i ludzi 
dobrej woli. Spod powiatowego magazynu rezerw wyjechały 
samochody pełne towarów, które trafiły do miejscowości 
Pershotravensk koło Żytomierza, gdzie proboszczem jest 
pochodzący z Krosna Odrzańskiego ks. Jan Podobiński. Akcja 
nie udałaby się gdyby nie pomoc Starostwa Powiatowego, 
mieszkańców całego powiatu, którzy przekazali wiele darów, 
a także ks. proboszcza Zbigniewa Samociaka z Parafii 
Rzymskokatolickiej pw. św. Jadwigi Śląskiej w Krośnie 
Odrzańskim. Dary medyczne przekazało również Zachodnie 
Centrum Medyczne.
Także 3 marca na Placu Unii Europejskiej odbyło się spotkanie 
mające na celu wyrażenie sprzeciwu wobec wojny na Ukrainie. 
W manifestacji uczestniczyli pracownicy: Starosta Powiatowego, 
Urzędu Miasta, Sądu Rejonowego, Prokuratury Rejonowej, 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowego 
Urzędu Pracy, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Ośrodka 
Pomocy Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Centrum 
Artystyczno-Kulturalnego Zamek oraz Państwowej Szkoły 
Muzycznej, którzy trzymali transparenty z napisem „Stop wojnie”. 
Tego typu spotkania i manifestacje to również forma pomocy 
i wsparcia – przede wszystkim psychicznego, która ma na celu 
podniesienie na duchu obywateli Ukrainy przebywających 
w naszej gminie czy powiecie, a także pokazanie im, że nie 

Jesteście 
naszymi 

bohaterami

24 lutego za naszą wschodnią granicą wybuchła wojna. Tego dnia Rosja zaatakowała Ukrainę. 
Od tego czasu świat się zmienił – nie tylko za naszą granicą, ale także i u nas. Od tamtej pory do 
Polski, z terenu Ukrainy, wjechało ponad 2,5 mln osób. Wielu Polaków wyciągnęło pomocną dłoń 
ku ukraińskim obywatelom. Kluczową rolę w całym procesie wsparcia odegrali zwykli ludzie, 
którzy - czy to przyjęli pod swój dach uchodźców, czy to zaangażowali się w akcje pomocowe – 
oczywiście jako wolontariusze, poświęcając swoją energię, środki i czas. 

Dla ułatwienia w niesieniu pomocy działa Fanpage na  
Facebooku o nazwie „Półki Dobra - Krosno Odrzańskie”
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są sami i mogą liczyć na pomoc. W trakcie manifestacji na 
maszt została wciągnięta ukraińska flaga, która powiewa obok 
flagi polskiej.

Manifestacja na Placu Unii Europejskiej to nie jedyna akcja 
zaplanowana przez powiat. 10 marca starosta Grzegorz 
Garczyński, wspólnie z włodarzami poszczególnych gmin, 
wywiesili baner z hasłem „wolna Ukraina” w języku polskim 
i ukraińskim. To kolejny symbol solidarności. Baner zawisł 
przy moście Elizy w Krośnie Odrzańskim i jest widoczny dla 
każdej osoby wjeżdżającej i wyjeżdżającej z miasta.

Dzięki zebranym i ciągle zbieranym materiałom w Hali 
Sportowo-Widowiskowej powstał wyjątkowy sklep prowadzony 
przez wolontariuszy. Na piętrze, salka konferencyjna zmieniła 
się w „Półki Dobra”, czyli “sklepik”, w którym walutą jest słowo 
“dziękuję”. Tak zwane “Półki Dobra” to miejsce, w którym 
zgromadzone jest wiele ubrań i wszelkich materiałów 
przydatnych dla ukraińskich uchodźców. W tym wyjątkowym 
sklepiku można znaleźć m. in. bluzy, kurtki czy spodnie, ale 
także buty, zabawki dla dzieci, pluszaki czy materiały biurowe. 
Od poniedziałku do piątku, od godziny 16.00 do godziny 
19.00 w hali przy ulicy Pułaskiego 3 uchodźcy z Ukrainy 
mogą przyjść i zabrać potrzebne im rzeczy, ofiarowane 
wcześniej przez mieszkańców. Takie „zakupy” nic ich nie 
kosztują, a mogą uzupełnić ich skromne wyposażenie. 
Wielu z obywateli Ukrainy, uciekając przed wojną, 
przekraczało polsko-ukraińską granicę zaledwie 
z jednym niedużym bagażem podręcznym. To często 
wszystko, co pozostało im z ich dotychczasowego życia. 
„Półki Dobra” prowadzone są przez wolontariuszy, 
którym po raz kolejny należą się wielkie brawa za ich ciężką 
i darmową pracę.
Także szkoły włączają się w pomoc obywatelom Ukrainy, którzy 
osiedlają się w Krośnie i okolicach. Już 14 marca rozpoczęły się 

pierwsze lekcje języka polskiego dla dzieci i dorosłych w Szkole 
Podstawowej nr 2 im. Jana Kilińskiego. Lekcje języka polskiego 
to nie tylko szansa na naukę języka, ale także na poznanie 
innych ukraińskich uchodźców.

Od 16 marca uchodźcom, którzy przybyli do Gminy Krosno 
Odrzańskie po 24 lutego 2022 r. nadawane są numery PESEL na 
podstawie paszportów (dokumentów podróży). Na polecenie 
Wojewody Lubuskiego Starostwo Powiatowe zorganizowało 
w hali sportowej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Krośnie Odrzańskim tzw. doraźne miejsce pobytu dla osób 
przybyłych z Ukrainy. Punkt relokacyjny w hali ZSP to 130 łóżek 
przywiezionych przez Rządową Agencję Rezerw Strategicznych.
Podobny punkt działa w świetlicy wiejskiej w miejscowości 
Chyże. Schronienie znalazło tam 21 uchodźców, którymi 
opiekują się pracownicy Urzędu Miasta.
Od 17 marca osoby, które zapewniły zakwaterowanie 
i wyżywienie obywatelom Ukrainy uciekającym ze swojego 
państwa przed wojną, mogą składać wnioski o wypłatę 
świadczenia pieniężnego w wysokości 40 zł dziennie za każdą 
przyjętą pod swój dach osobę – zarówno dorosłego, jak i dziecko. 
Świadczenie przyznawane jest za okres faktycznego zapewnienia 
zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy – licząc 
od dnia przyjęcia do dnia złożenia wniosku – ale nie dłużej niż 
60 dni. Wnioski wraz z załącznikiem należy składać osobiście 
w Urzędzie Miasta w Krośnie Odrzańskim. Szczegółowych 
informacji można uzyskać pod nr telefonu: 68 410 97 67.

Budujemy pozytywne relacje
To był ważny dzień zarówno dla Polaków, jak i Ukraińców, 
którzy przyjechali do naszego kraju uciekając przed wojną. 
W Krośnie Odrzańskim zorganizowano Dzień Integracji 
Polsko-Ukraińskiej. Była zabawa, wiele radości, ale także 
możliwość zasięgnięcia informacji. 

W powiecie krośnieńskim, wg danych rządowych, przebywa 
już ponad 1000 uchodźców. Jednym z pierwszych miejsc, 
do których kierują swoje kroki po przyjeździe, są urzędy, 
gdzie nadawany jest numer PESEL. Nie dziwi więc obecność 
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Ukraino!
Nie pozostajemy bezczynni na Twoje cierpienie. Płacz 

Twoich dzieci niesie się po całym świecie, łzy matek 
wypełniają oceany smutku…

Oświadczenie przyjęte przez krośnieńskich radnych 
podczas sesji ma jeszcze jeden ważny wymiar. 
Samorządowy. Czytamy w nim: „Samorządy odgrywają 
dzisiaj niebagatelną rolę w wymiarze społecznym, szczególnie 
przystosowania się uchodźców do warunków funkcjonowania 
w nowym społeczeństwie, bez konieczności rezygnacji 
z własnej tożsamości kulturowej. Zarówno mieszkańcy 
Gminy Krosno Odrzańskie, jak i instytucje publiczne – 
wszyscy pozostajemy otwarci na te potrzeby i gotowi pełnić 

rolę inicjatorów lokalnych programów pomocowych na 
poziomie planowania, jak i wdrażania.”
Tomasz Rogowski, Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Krośnie Odrzańskim nie ma też wątpliwości, 
że zasada nienaruszalności granic i prawa do 
samostanowienia są fundamentem demokratycznego 
świata i w żaden sposób nie mogą być łamane. 
Dokument został przyjęty przez radnych jednogłośnie. 

Україно!
Ми не залишаємось 
байдужими до твоїх 
страждань. Плач твоїх 
дітей розноситься по 
всьому світу, сльози матерів 
наповнюють океани печалі…

Od takich słów zaczyna się dokument przedstawiony przez Burmistrza Marka Cebulę i przy-
jęty przez krośnieńska Radę Miejską. W ten sposób, w imieniu całej społeczności Gminy 
Krosno Odrzańskie, wyrazili oni solidarność z narodem ukraińskim i obiecali wsparcie dla 
osób, które zmuszone zostały do ucieczki z kraju ogarniętego wojną. 

punktu informacyjnego Urzędu Stanu Cywilnego i Spraw 
Obywatelskich oraz Wydziału Oświaty, koordynującego 
przyjęcie ukraińskich uczniów do naszych szkół.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) przyznaje już 
świadczenie wychowawcze z programu Rodzina 500+  
obywatelom Ukrainy. Wielu obywateli Ukrainy zasięgało 
informacji u przedstawicieli Powiatowego Urzędu Pracy 
i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. 

Pomysłodawcą imprezy był DIRKS Krosno Odrzańskie, 
a współpracowali:

Gmina Krosno Odrzańskie i Powiat Krośnieński, Cak Zamek 
Krosno Odrzańskie, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krośnie 
Odrzańskim, Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie Odrzańskim, 
Inspektorat Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Krośnie 
Odrzańskim, Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośnie 
Odrzańskim, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie 
Odrzańskim, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Kilińskiego 
w Krośnie Odrzańskim, Inter-Castor, HuFa Organizacja 
Imprez, Junior - Eventy Dla Dzieci, Studio Tańca Nowoczesnego 
Etna, Klub Sportowy Jaguar, Akademia Piłkarska Falubaz, 
Studio Tańca i Animacji Akwadrat oraz Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Krośnie Odrzańskim.
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“Nie jestem w stanie wyrazić smutku,  
który wypełnia moje oczy łzami – gdy myślę 
o naszych rodakach wymordowanych przez 
radzieckich zbrodniarzy 82 lata temu. Jest on 
jeszcze większy – gdy patrzę na ludobójstwo 
dokonujące się dzisiaj w Ukrainie” – tymi 
słowami do zebranych na Cmentarzu Komunalnym 
w Krośnie Odrzańskim zwracał się Burmistrz Marek 
Cebula podczas uroczystości upamiętniających Ofiary 
Zbrodni Katyńskiej.

W pierwszej połowie kwietnia obchodziliśmy 82. 
rocznicę Zbrodni Katyńskiej, dokonanej przez Związek 
Socjalistycznych Republik Radzieckich. Wiosną 1940 roku 
z rozkazu władz radzieckich zabito strzałem w tył głowy 
blisko 22 tysiące polskich obywateli przetrzymywanych 
w obozach i więzieniach. Wśród pomordowanych było 
ponad 14 tysięcy oficerów wojska i policji.  
Na Cmentarzu Komunalnym w Krośnie Odrzańskim 
uczczono pamięć ofiar Zbrodni Katyńskiej, a także 
przypomniano o deportacjach Polaków na Sybir. Wywózki 
był formą walki z wrogami politycznymi i elitą narodu. 

W głąb Związku Sowieckiego wywieziono około 140 tys. 
obywateli polskich. Wielu umarło już w drodze, tysiące 
nie wróciły do kraju. Wśród deportowanych były głównie 
rodziny wojskowych, urzędników, pracowników służby 
leśnej i kolei ze wschodnich obszarów przedwojennej 
Polski. 

Wywózki Polaków na Sybir pozostaną na zawsze 
tragicznymi wydarzeniami, o których musimy pamiętać – 
wspominała Daniela Otlewska Prezes Zwiazku Sybiraków 
Koło nr 5 w Krośnie Odrzańskim. 

Krosno Odrzańskie uczciło pamięć Ofiar Katynia

Potrzebujemy 
tych pieniędzy…

Najdroższym projektem jest ten, dotyczący remontu wschodniego 
skrzydła Zamku Piastowskiego. Akceptacja tego wniosku 
byłaby ogromnym sukcesem ponieważ oznaczałaby zamknięcie 
kompleksowego odnowienia całego obiektu i wyposażenia go 
w nowoczesne multimedia podnoszące atrakcyjność zamku dla 
zwiedzających. 
20 milionów złotych – tyle potrzeba na remont budynku Szkoły 
Podstawowej nr 1 wraz z budową hali sportowej oraz boiska 
wielofunkcyjnego. 
Urzędowy zespół odpowiedzialny za pozyskiwanie pieniędzy 
zewnętrznych wnioskuje także o pieniądze na budowę remizy 
w Osiecznicy. Prawie 5 milionów złotych potrzeba na kompleksową 
modernizację świetlicy w Wężyskach. Celem Programu Inwestycji 

Strategicznych jest odbudowa kraju po pandemii wierzymy więc, że 
nasze wnioski znajdą akceptację decydentów, ponieważ mieszkańcy 
Krosna Odrzańskiego czekają na te inwestycje i nie wyobrażamy 
sobie, byśmy zostali pominięci w podziale pieniędzy – mówi 
Anna Januszkiewicz, Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju 
Gospodarczego Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim. 

Ważnym, będącym kontynuacją dotychczas prowadzonych prac, 
jest zakres piątego wniosku – mianowicie przebudowy drogi od 
ulicy Kościuszki do Łochowic. Dzięki współpracy Powiatu i Gminy 
obecnie remontowana jest ul. Kościuszki, natomiast do zrobienia 
pozostanie dalszy jej ciąg, w kierunku Łochowic. Na to potrzeba prawie  
5 milionów złotych. O tym remoncie piszemy w artykule na str. 19.

60 milionów złotych 
o taką kwotę wnioskuje Krosno Odrzańskie 
z tzw. Programu Inwestycji Strategicznych.  
Jest to pięć projektów niezwykle ważnych 
z punktu widzenia rozwoju gminy. Tym 
bardziej, że wśród wniosków są takie, które 
łączą cele społeczne, kulturalne i oświatowe. 
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Komunistyczny relikt 
czy symbol praw kobiet?

W czasie PRL-u kobietom 
wręczano goździki lub 

tulipany oraz … rajstopy.

8 marca to data przede wszystkim kojarzona z Dniem Kobiet. W dobie PRL święto służyło 
celom propagandowym i dzisiaj, w przekonaniu wielu osób, jest to komunistyczny anachronizm. 
Czy rzeczywiście?

Żeby przybliżyć pochodzenie święta musimy cofnąć 
się o 122 lata. Tego dnia, ponad dwanaście dekad temu, 
w Nowym Jorku, odbyły się manifestacje z udziałem kobiet. 
W ten sposób walczyły one o prawa wyborcze i równy 
z mężczyznami dostęp do życia publicznego. Coś, co 
dzisiaj może wydawać się niemożliwe – panie miały 
wówczas ograniczone prawa w zakresie dostępu do kultury, 
oświaty i pracy zawodowej. O powszechną edukację 
upominały się kobiety z niższych warstw społecznych. 
Obecnie Międzynarodowy Dzień Kobiet obchodzony 
w kilkudziesięciu krajach świata. 

Kwiaty i miło spędzony czas
W Krośnie Odrzańskim dzień kobiet można obchodzić 
na różne sposoby. Od kilku lat (z przerwą na pandemię) 
organizowany jest, cieszący się ogromną popularnością, 
Babski Wieczór. W tym roku panie mogły dokonać 
jeszcze jednego wyboru – Dnia Kobiet na 
sportowo zorganizowanego przez Ośrodek Sportu 
i Rekreacji. Tadeusz Przeździęk, kierownik 
Centrum Rekreacyjnego, jako prowadzący tego typu 
imprezy, jest gwarantem dobrej zabawy. Wraz ze swoimi 
współpracownikami (Ireneusz Jakubczyk, Kamil Gnioch, 
Paweł Adamowicz, Tomasz Waligóra) przekonał panie,  

że mężczyźni są dobrymi organizatorami. Wśród propozycji, 
oprócz wspaniałej atmosfery były: gra w kręgle, partyjka 
w piłkarzyki, rozgrywka w cymbergaja czy bilard. Do 
tego turniej w koszykówkę, a także szereg innych zabaw - 
tylko dla kobiet. Bo tego dnia Centrum Rekreacyjne było 
zarezerwowane wyłącznie dla pań. 

Zabawa i szaleństwo odbywało się także w Hali Sportowo-
Widowiskowej. Babski Wieczór wrócił do Krosna 
Odrzańskiego, i to w wielkim stylu. Po trzech latach 
przerwy, można było w końcu zaprosić kobiety na imprezę 
wyłącznie dla pań. Tym razem był to Babski Wieczór „na 
weselnie”, który pierwotnie miał odbyć się w 2020 roku. 
Wtedy pandemia pokrzyżowała plany. Teraz wszystkie 
osoby obecne na imprezie mogły poczuć się jak goście 
weselni młodej pary. Organizatorzy, pracownicy Centrum 

Artystyczno-Kulturalnego „Zamek”, po raz kolejny 
udowodnili, że w kalendarzu krośnieńskich imprez, 
w kolejnych latach, Babskiego Wieczoru nie 
może zabraknąć. O oprawę muzyczną tegorocznej 

imprezy zadbała grupa Lejdis&Dżentelmen. 
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Dojeżdżamy DO RADNICY

UWAGA NA ZNAK B-2. Pułaskiego się zmienia

Stacja kolejowa w Radnicy położona jest przy linii kolejowej nr 273,  na trasie Wrocław Główny - Szczecin 
Główny. Każdego dnia przejeżdża przez nią 10 par pociągów POLREGIO. To jedno z „okien na świat” 
gminy Krosno Odrzańskie.  Można się pokusić o porównanie z portem lotniczym Zielona Góra-Babimost, 
który jest takim „oknem” dla Lubuskiego. By jednak z połączenia kolejowego skorzystać, najpierw trzeba 
do Radnicy dojechać. 
I teraz jest już taka możliwość. Krosno Odrzańskie bierze udział 
w lubuskim projekcie „RailBLu - poprawa dostępności połączeń 
transgranicznych pomiędzy Brandenburgią a Województwem 
Lubuskim”. Dzięki temu za darmo, autobusem możemy już jechać 
na trasie Krosno Odrzańskie - stacja kolejowa Radnica. To ponad 
20 połączeń dziennie w jedną stronę i tyle samo w drugą! Bezpłatne 
przewozy realizuje przewoźnik PKS Zielona Góra. Już wkrótce będą 
to także autobusy na dworzec kolejowy w Krośnie. 

Po 20 latach ponownie uruchomione zostanie pasażerskie połączenie 
kolejowe między Zieloną Górą a Guben. Pociągi pojada m.in. przez 
Krosno Odrzańskie i Wężyska. Na początku będą to połączenie 
weekendowe. Ruszą w czerwcu. 
Ostatni raz pociąg pasażerski pojechał do Guben w 2002 roku. 
Później podejmowano próby reaktywowania linii, jednak nic 

one nie dały. Nowa inicjatywa, w którą zaangażowane są także 
samorządy powiatu krośnieńskiego, jak i samo Starostwo, ma 
diametralnie zmienić sytuację. Mówi o tym Burmistrz Krosna 
Odrzańskiego, Marek Cebula i zapowiada ułatwienia w dojeździe na 
pociąg 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 Fraknfurtu nad Odrą, a w Zielonej 
Górze w kierunku Wrocławia i Poznania – uzupełnia Wicestarosta 
Ryszard Zakrzewski.

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 trasy 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. 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. 

Od strony ulicy Piastów, na wjeździe w Pułaskiego, stanie 
znak B-2, czyli zakaz wjazdu. Natomiast znak „droga 
jednokierunkowa” zostanie postawiony za wyjazdem 
z parkingu przy SP3. Oznacza to, że bezproblemowo, 
w obie strony kierowcy pojadą z Horexu, czy z Kopernika.  
Poprawa bezpieczeństwa dzieci dojeżdżających do szkoły 

podstawowej i przedszkola to główny cel zmian. Ważne jest 
też zapewnienie bezpiecznego zatrzymywania się autobusów 
dowożących dzieci (zatoka autobusowa) oraz  wyznaczenie nowych 
stanowisk postojowych dla samochodów osobowych. Do szkoły 
i przedszkola uczęszcza teraz ponad 620 dzieci. 

Ostatnie dwieście metrów ulicy Pułaskiego (od strony Piastów) w Krośnie Odrzańskim będzie drogą 
jednokierunkową. Zmiana organizacji ruchu, która nastąpi wraz z początkiem czerwca jest potrzebna  
ze względu na bezpieczeństwo dzieci.

Znak „droga jednokierunkowa”  
stanie za wyjazdem z parkingu SP3.

Znak „zakaz wjazdu” od czerwca stanie  
na początku Pułaskiego, od strony Piastów.
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Czekamy na propozycje jak możemy zagospodarować nasz wolny czas. Pojawią się one w ostatni 
weekend czerwca, w Krośnie Odrzańskim, podczas Targów Wolnego Czasu.  
Na promenadzie i w Parku Tysiąclecia organizacje, instytucje, lokalni przedsiębiorcy będą nas, 
mieszkańców, przekonywać, że są w stanie ciekawie zagospodarować nasze wolne chwile. 

Majówka w Krośnie Odrzańskim rozpocznie się… jeszcze 
w kwietniu. Na parkingu przed Zamkiem Piastowskim, 
w sobotę 30 kwietnia, odbędzie się Festiwal Kolorów. Stali 
bywalcy (festiwal jest w Krośnie kolejny raz) wiedzą ile 
frajdy daje zabawa kolorowymi proszkami. Ci, którzy nie 
wiedzą, powinni spróbować – zachęca Tomasz Miechowicz, 
dyrektor CAK Zamek. 1 maja warto wybrać się w krótką 
podróż po okolicy. Plan jest taki, by w jej trakcie skorzystać 
z różnych środków komunikacji (autobus, pociąg), a także 
wędrować pieszo. Szczegółowe informacje na www.zamek.
krosnoodrzanskie.pl.
2 maja warto odwiedzić krośnieńską promenadę. Będzie ona 
miejscem rozmów o samorządności po polskiej i niemieckiej 
stronie Odry. Piknik europejski gwarantuje także zabawę przy 
muzyce. Także drugiego dnia maja odbędzie się bicie rekordu 
długości polskiej flagi. Już nie wirtualnie. 
Również 2 maja zapraszamy na Majówkę na Sportowo 
organizowaną przez Tęczę Homanit Krosno Odrzańskie. Na 
parkingu obok hali OSiRu odbędzie się pierwszy turniej piłki 
ulicznej w naszym powiecie. Mecze będą rozgrywane na dwóch 
mobilnych boiskach. Impreza zaczyna się o 8.30, a potrwa do 
wieczora.  
3 maja odbędą się uroczystości patriotyczne związane 
z rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Zapraszamy na 
nabożeństwo w kościele pw. św. Jadwigi Śląskiej w Krośnie 
Odrzańskim. Po mszy odbędą się uroczystości pod pomnikiem 
Powrotu Środkowego Nadodrza do Macierzy. Początek o 10.30.

Sobota 25 czerwca i niedziela 26 – warto już teraz 
zarezerwować sobie ten weekend w kalendarzu. To idealna 
okazja na promocję, a z drugiej strony szansa na poznanie 
nieznanych miejsc. W myśl powiedzenia „cudze chwalicie, 
swojego nie znacie”. Targi mają również zachęcić Niemców 
do odwiedzania ciekawych miejsc powiatu krośnieńskiego. 
Rozwój turystyki transgranicznej leży w interesie naszych 
gospodarstw agroturystycznych, naszych winiarzy, 
przedsiębiorców – podkreśla Starosta Grzegorz Garczyńskim. 
Bo właściwie mają to być „Polsko – Niemieckie Targi Wolnego 
Czasu”. Dlatego czerwcowe targi to także projekt skierowany 
do zachodnich sąsiadów. Wystawcy nie będą wyłącznie 
z terenu naszego powiatu – pojawią się także firmy z Niemiec. 
Ponadto, od lutego, na teren powiatu przybywają uchodźcy 
z Ukrainy – dla nich to także będzie bardzo dobra okazja na 
poznanie regionu. 
Projekt pn. „Polsko – Niemieckie Targi Wolnego Czasu” 
w ramach Funduszu Małych Projektów Euroregionu „Sprewa – 
Nysa – Bóbr” dla Programu Współpracy INTERREG  

V A Brandenburgia – Polska 2014 2020 w ramach Europejskiej 
Współpracy Terytorialnej.

Czas na TARGI WOLNEGO CZASU

Majówka… od kwietnia 
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Napijmy się „musiaka”

Winnice biorące udział

Winobusy
Wsiądź do specjalnego autobusu, który zawiezie cię do jednej z winnic i poznaj 
jej funkcjonowanie oraz pracę winiarza od kuchni. Poczuj sielski, winiarski klimat, 
spróbuj wyśmienitych trunków, a przy tym świetnie się baw! 

Warsztaty kulinarne
Poznaj nowe smaki, pod okiem eksperta naucz się dobierać potrawy do wina 
musującego i zainspiruj się naszymi sprawdzonymi przepisami!

Kolacja degustacyjna
Kolacja połączona z komentarzem krytyka winiarskiego Macieja Nowickiego 
to doskonały sposób na zgłębienie tajników wine pairingu. Rozsmakuj się 
nie tylko w polskich winach musujących, ale także w historiach stojących 
za ich powstaniem – opowiedzą o nich przedstawiciele poszczególnych winnic.

Scena
W planach prezentacje winnic, wywiady, konkursy i prelekcje.
Harmonogram dopasujemy do programu scenicznego Targów Wolnego Czasu. 

Program festiwalu
sobota
25.06.2022

Musujący Brunch
Brunch łączy to, co najlepsze z naszych dwóch ulubionych posiłków –
śniadania i lunchu! To świetne rozwiązanie na leniwy, niedzielny 
poranek, który przeciąga się aż do popołudnia. 

Sparkling Yoga 
Joga połączona z piciem wina musującego ? Oczywiście! 
Sparkling Yoga łączy przyjemne z pożytecznym, by rozluźnić ciało, 
uwolnić umysł i pożegnać stres! 

Warsztaty winiarskie
Podczas warsztatów winiarskich poznasz podstawy prowadzenia 
własnej winnicy i produkcji wina metoda klasyczną. Kto wie, może 
właśnie tutaj narodzi się twoja pasja? 

niedziela
26.06.2022

Krosno Odrzańskie wyrasta na polskie centrum produkcji wina musującego. Nic więc dziwnego,  
że po utworzeniu „Klubu 5” (zrzeszającego winnice Gostchorze, Od Nowa, Aris, Pod Wieżą, 
Margaret) przyszedł czas na Festiwal Win Musujących. To będzie prawdziwa gratka nie tylko dla 
miłośników win. Po takiej imprezie liczba fanów trunku na pewno wzrośnie.

Dwudniowy festiwal Polskich Win Musujących 
(25-26.06.2022) będzie imprezą towarzyszącą 
w trakcie Polsko-Niemieckich Targów 

Wolnego Czasu w Parku Tysiąclecia w Krośnie 
Odrzańskim. Miasteczko Winiarskie, zlokalizowane 
wzdłuż ulicy Czarnieckiego, stanie się miejscem 
promocji produktów, ich degustacji i sprzedaży. Po 
drugiej stronie ulicy, w Parku Tysiąclecia, do dobrej 
zabawy i celebracji zachęcać będzie strefa kulinarna 
wraz ze strefą chillout. Mobilna kuchnia, miejsca do 
spożywania posiłków i kosztowania przygotowywanych 
potraw, a także parasolki, leżaki, drewniany parkiet, 
girlandy świetlne oraz miejsce dla DJ’a – każdy znajdzie 
coś dla siebie i przyjemnie spędzi czas! 

Wina musujące – prestiż w butelce
Wina musujące powstające metodą tradycyjną 
(klasyczną) mają najbardziej prestiżowy charakter 
i cieszą się największym poważaniem. Reprezentują 
zwykle najwyższą jakość wykonania i jako jedyne ze 
wszystkich win musujących na świecie nadają się
do długiego przechowywania. 

Krosno Odrzańskie „musiakami” stoi
Wszystko zaczęło się od Winnicy i pomysłu Guillaume’a 
Dubois, by na powierzchni 13 hektarów zasadzić 
odmiany winorośli szlachetnej z przeznaczeniem na 
produkcję wyłącznie win musujących. To wyzwanie 
okazało się punktem zwrotnym dla polskiego 
winiarstwa. 
Guillaume swoim pomysłem zaczął zarażać 
sąsiadujących winiarzy – inspirował, dzielił się 
wskazówkami, podpowiadał rozwiązania i zachęcał 
do produkcji tzw. musiaków. Współpraca okazała się 
kluczem do sukcesu, a winiarze założyli Stowarzyszenie 
Klub 5.  Podczas Grand Prix Winobranie 2021 w Zielonej 
Górze każda winnica z Klubu mogła pochwalić się 
swoim winem, prezentowane roczniki zdobyły medale, 
a stoiska winiarzy cieszyły się dużym powodzeniem 
podczas tego wydarzenia. 
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Ona czuje we mnie 
PINIĄDZ!

Ulica Parkowa i Park Tysiąclecia 
są miejscem organizacji 
tegorocznego Rybobrania. 
Przenosiny były konieczne ze 
względu na prace prowadzone 
w porcie. Czy nowe miejsce okaże 
się lepszym? 
Biorąc pod uwagę park – może to być dobry pomysł. Przy sprzyjającej 
pogodzie, z rozstawionymi leżakami i rozłożonymi kocami, miejsce stanie się 
prawdziwą oazą wypoczynki i rekreacji. Tym bardziej, że wzdłuż promenady 
zaplanowano różne strefy aktywności. Dla dzieci i dla dorosłych. 
Strefa chillout czyli wypoczynku, wieczorem zmieniająca się w kameralne 
kino, strefa gotowania, aktywnego seniora, dziecka i aktywnego krośnianina 
(fitness) – to miejsca, gdzie rybobraniowi goście znajdą coś dla siebie. 

Łobuzy na Rybobraniu
Główna scena stanie na ulicy Parkowej – na niej oprócz rodzimych zespołów, 
zaprezentują się gwiazdy. W sobotę (4. czerwca) będzie to zespół znany z hitu 
„Ona czuje we mnie piniądz” czyli Łobuzy. Na You Tubie ten kawałek ma 
ponad 100 milionów wyświetleń. Inny z hitów, „Łobuz kocha najbardziej” 
ma 43 miliony odsłon
W niedzielę usłyszymy za to piosenkarza mającego na koncie takie piosenki 
jak „O Pani!”, czy „Pod Wiatr”. Grzegorz Hyży zaśpiewa 5. czerwca. 

RYBOBRANIE
4-5 czerwca 2022

Krosno Odrzańskie

„Szybko, biegiem do UTW, są jeszcze miejsca” 
– to mogłoby być nowe hasło promocyjne 
Krośnieńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 
Tym bardziej, że dobra kondycja fizyczna 
i zdrowy tryb życia to cele, które są realizowane 
podczas wielu, proponowanym seniorom, 
projektów. 

Swoją działalność wznowiła sekcja kręgli UTW. Spotykają się 
raz w tygodniu w Centrum Rekreacyjnym przy  
ul. Pocztowej i wspólnie spędzają czas grając w kręgle.  
To jednak nie wszystko. Specjalnie dla starszych miłośników 
kręgli powstała nawet „Liga Kręgli Seniorów 65+”. 
Dzięki treningom i ciężkiej pracy, na początku kwietnia, 
krośnieński UTW zajął II miejsce w Turnieju Uniwersytetów 
Trzeciego Wieku Województwa Lubuskiego w Bowlingu. 
Mamy apetyty na więcej sukcesów – mówi nowa Prezes 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Krośnie Odrzańskim, 
Halina Januszkiewicz, która w listopadzie zastąpiła na tym 
stanowisku Wojciecha Brodzińskiego. 
„Malować każdy może...”. Taka wystawa pojawiła się w Zamku 
Piastowskim. To prezentacja prac członków sekcji malarskiej 
Krośnieńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. To jedna 
z najstarszych sekcji UTW w Krośnie Odrzańskim. Obrazy 
powstawały pod kierownictwem Katarzyny Żok, a jednym 
z najciekawszych dzieł jest obraz - kolaż „100 polnych 
kwiatów na 100-lecie niepodległości Polski”. To dzieło 

składające się  
z 24 osobnych 
części, malowanych 
przez wszystkie 
uczestniczki 
warsztatów. 
„Sport receptą 
na długie życie” 
to tytuł projektu współfinansowanego z Gminy Krosno 
Odrzańskie, w którym biorą udział słuchacze UTW. Celem 
jest aktywne spędzanie czasu przez seniorów, którzy mają 
okazję wziąć udział w ciekawych aktywnościach. Wśród 
nich między innymi zajęcia taneczne we współpracy ze 
Studiem Tańca Calipso, podczas których poznają kroki 
najpopularniejszych tańców standardowych i latynoskich. 
Poza tym zajęcia pn. „Zdrowy kręgosłup z elementami jogi” 
prowadzone przez Beatę Leśkiewicz. A dla miłośników 
spacerów - nordic walking.

TAKIEJ AKTYWNOŚCI tylko pozazdrościć
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Pętla „łochowicka” ZACISKA SIĘ
Ta idea narodziła się kilka lat 
temu i sukcesywnie trwa jej 
realizacja. „Pętla Łochowicka” to 
osiem kilometrów trasy (w tym 
rowerowej) umożliwiającej dojazd 
do jeziora Glibiel. By ją „zacisnąć” 
(na drogach będących w zarządzie 
Gminy i Powiatu) pozostał do 
zrobienia dojazd od strony ulicy 
Kościuszki w Krośnie Odrzańskim 
do Łochowic. 

Kolejny etap budowy pętli trwa. To przebudowa ulicy Kościuszki 
w Krośnie Odrzańskim na odcinku od drogi krajowej nr 29 do 
skrzyżowania z ul. Działkowca. Budowa ciągu pieszo-rowerowego 
to inwestycja o wartości ponad 1 mln 340 tys. zł, z czego 50% 
pochodzi z Funduszu Rozwoju Dróg, 25% z Powiatu, a kolejne 
25% to środki z Gminy. 
Prace postępują zgodnie z planem. Ścieżka rowerowa wzdłuż ulicy 
została już zrobiona. Na drodze jest wyłożona warstwa wiążąca. 
Następuje regulacja studzienek i włazów kanalizacyjnych.  
Po niej wylewa się ostatnią warstwę asfaltu. Później pozostanie 
już tylko malowanie oznakowania poziomego i oficjalne otwarcie. 
To dobre wiadomości nie tylko dla mieszkańców ulicy Kościuszki, 
ale także dla wielu osób korzystających z drogi. Przebudowa 
Kościuszki wpłynie znacząco na poprawę bezpieczeństwa 
uczestników ruchu drogowego, a rowerzyści bez problemu będą 
mogli korzystać ze ścieżki rowerowej. Co więcej, inwestycja ta 
to kolejna część do wykonania tzw. „Pętli Łochowickiej”, czyli 
połączenia rowerowego między Krosnem, a Łochowicami.

Brakuje 1830 metrów
002503F oraz 101628F to numery dróg, których remont pozwoli 
zamknąć całość planowanej trasy. Jest to dokładnie 1830 metrów. 
Zamierzenia skupiają się nie tylko na wymianie asfaltu i budowie 
ścieżki rowerowej. To także wymiana studni kanalizacyjnych 
oraz poszerzenie drogi z szerokości 3,5 m na 6 m. Przy niej 
miałyby stanąć lampy LED, a w pobliżu cmentarza planowana 
jest budowa prawie siedemdziesięciu miejsc parkingowych. 
Olbrzymi zakres prac przekłada się na koszt inwestycji – 
szacowany jest na 5 milionów złotych. Gmina złożyła wniosek 
o te pieniądze do Programu Inwestycji Strategicznych. Czekamy 
na rozstrzygnięcie. Pozostaje jeszcze jeden odcinek, który dla 
rowerzystów jest istotny – między ulicami Kościuszki a Piastów. 
Pojawiają się głosy, by ścieżkę zrobić wzdłuż ulicy Poznańskiej. 
Jest to jednak droga krajowa w zarządzie Generalnej Dyrekcji 
Dróg Krajowych i Autostrad. Po wybudowaniu obwodnicy 
Krosna Odrzańskiego i przejęciu Poznańskiej przez miasto, 
będzie można myśleć o zmianach i przebudowie. 

Sala ma 128 metrów kwadratowych. Jej wygląd pozostawiał wiele do 
życzenia, podobnie zresztą jak najważniejsza, użytkowa część, czyli 
podłoga. Remont był więc koniecznością. Modernizacja jest konieczna ze 
względu na bardzo duże obłożenie Hali Sportowo-Widowiskowej OSiR, 
co powoduje, że nie wszystkie klasy mogą trenować w odpowiednich 
warunkach. Odnowiony obiekt posłuży także mieszkańcom. Jest bardzo 
duże zapotrzebowanie na wynajem sali w celu aktywnego spędzania czasu 
wolnego. Remont jest ważnym elementem zarówno rozwoju infrastruktury 
sportowej w Gminie Krosno Odrzańskie, jak i zaplecza sportowego dla 
największej szkoły w Gminie. Połowę pieniędzy na inwestycję pozyskano 
z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w ramach Programu 
Lubuska Baza Sportowa. Resztę dołoży krośnieński samorząd.

Pogramy w 
Wkrótce będziemy korzystać z odnowionej Sali 
sportowej w Szkole Podstawowej nr 3. Ponad 115 
tysięcy złotych zostało przeznaczonych na wymianę 
podłogi, oświetlenia, drzwi, na malowanie…

Rozpoczął się montaż nowej podłogi
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Zakończyły się rozgrywki IV ligi tenisa stołowego. Bardzo 
dobrze, na tym poziomie, zaprezentowali się zawodnicy 
Tęczy Homanit Krosno Odrzańskie. Zespół z naszego 
miasta po rundzie zasadniczej zapewnił sobie awans 
do grupy A - mistrzowskiej IV ligi grupy południowej. 
Czekały go więc spotkania z mocniejszymi zespołami. 
Ostatecznie krośnianie uplasowali się na III miejscu, 
ulegając tylko ekipom Teja I Łęknica i ZKS V BMK 
Logistic Drzonków. W przyszłym sezonie zespół z Krosna 
Odrzańskiego pozostanie na poziomie IV ligi.
Za nami dwa turnieje eliminacyjne o siatkarski Puchar 
Kinder Joy of Moving dwójek chłopców, które odbyły się 
w Hali Sportowo-Widowiskowej w Krośnie Odrzańskim. 
W pierwszym turnieju udział wzięły 33 zespoły 
z województwa lubuskiego, a wśród nich były drużyny 
z Gorzowa Wlkp., Gubina, Krzeszyc, Międzyrzecza, 
Nowej Soli, Słońska, Sulechowa, Sulęcina, Zielonej 
Góry i oczywiście z Krosna Odrzańskiego. Spośród 
nich najlepsza okazał się ekipa Uczniowskiego Klubu 
Sportowego Żak Krzeszyce I, która przez cały turniej 
nie miała sobie równych i wygrała wszystkie spotkania. 
Niezwykle wyrównana walka toczyła się o pozostałe 
miejsca na podium. Drugie miejsce zajął pierwszy zespół 
STS Olimpii Sulęcin, a trzecie miejsce wywalczyła 
pierwszy zespół UKS Trójka Sulechów. Tuż za podium 
znalazła się jedna z ekip gospodarzy, pierwsza drużyna SP3 
Krosno Odrzańskie. 
W drugim turnieju do rywalizacji przystąpiło 31 zespołów. 
Najlepszą siatkarską parą okazał się ponownie zespół 

Żak Krzeszyce I. Tuż za zwycięzcami uplasowała się 
druga drużyna z Krzeszyc potwierdzając swoją siatkarską 
dominację. Na trzecim miejscu znalazł się duet Olimpii 
Sulęcin I, a czwarte miejsce przypadło pierwszej 
drużynie Trójki Sulechów. Najlepsza drużyna SP3 Krosno 
Odrzańskie I ukończyła zmagania na siódmym miejscu. 
Do rozegrania pozostał jeszcze jeden turniej.

Na początku marca w Centrum Rekreacyjnym odbyło się 
oficjalne podsumowanie pierwszej edycji Krośnieńskiej 
Zadychy. Grupa biegaczy, którzy zaliczyli wszystkie cztery 
biegowe etapy spotkali się przy partyjce kręgli, by omówić 
miniony sezon, a także przedstawić pomysły na bieżący 
rok. Za każdym razem trasę pokonywało przeszło 40 
uczestników, z czego cieszą się organizatorzy cyklu. Całość 
koordynował OSiR, natomiast szczególne podziękowania 
za przygotowanie m.in. tras, relacji itp. wędrują 
w kierunku Łukasza Kamerduły, Huberta Gaudyna oraz 
Kacpra Witlickiego i Damiana Wąchały.  
Na finiszerów poszczególnych etapów czekał kubek. 
Natomiast ci, którzy ukończyli wszystkie 4 etapy, mogli 
podczas podsumowania odebrać czapeczkę. Wyjątkową, 
bo zaledwie jedną z dwudziestu dziewięciu. 
Krośnieńska Zadycha to inicjatywa dla każdego biegacza 
czy spacerowicza. Bo w tej zabawie nie liczy się kto 
będzie najszybszy. Chodzi o to, by aktywnie spędzić czas 
i przy okazji poznać nieznane, nowe ścieżki. W głowach 
organizatorów już pojawiają się plany na tegoroczną 
edycję 2022. Runda wiosenna planowana jest na maj. 

Nagrody dla najlepszych
Od wielu lat młodzi siatkarze z Krosna Odrzańskiego odnoszą sukcesy na arenie 
wojewódzkiej, a nawet i ogólnopolskiej. Wspólnym mianownikiem wszystkich tych osiągnięć 
są talent, ciężka praca, a także osoba trenera Macieja Uderjana, który wychował już wiele 
siatkarskich talentów.

Przegląd imprez sportowych
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Kąpielisko nad jeziorem Glibiel w Łochowicach jest jednym 
z najpopularniejszych miejsc wypoczynku w województwie 
lubuskim. W roku 2020, zostało wymienione, jako jedno z pięciu 
jezior lubuskich, o jakości wody „doskonałej” w raporcie 
Europejskiej Agencji Środowiska. 
Dbamy zarówno o poprawę infrastruktury, jak 
i bezpieczeństwo. W 2018 roku otrzymaliśmy z Urzędu 
Marszałkowskiego wsparcie w ramach projektu „Rekreacja nad 
lubuską wodą”, w rezultacie czego urządzono plac zabaw dla 
dzieci, zjeżdżalnię do wody, poszerzyliśmy plażę - mówi Tomasz 
Struk, dyrektor OSiR. 
Aby dostosować kąpielisko do potrzeb bieżących i by nadal 
pełniło ono funkcję atrakcyjnego miejsca wypoczynku, m.in. 
w roku 2019 zakupiliśmy kilkumetrowy pomost pływający, 

podłączony do pomostu stałego przy wypożyczalni sprzętu 
pływającego. Wynikało to z faktu, że z uwagi na ubytek wody, 
nie było możliwości cumowania rowerów wodnych, bowiem 
osiadały one w zamulonym dnie jeziora – opowiada dyrektor. 
Teraz zrobiono kolejny krok – pozyskano pieniądze na 
modernizację pomostu. Wymiana legarów, desek, mocowań – 
taki jest zakres zadania. 100 000 zł to wkład własny z budetu 
Gminy, kolejne 100 000 to pieniądze pozyskane z Urzędu 
Marszałkowskiego. Niestety – ceny są teraz tak wysokie, że 
dwieście tysięcy złotych wystarczy zaledwie na wymianę części 
desek. Dyrektor OSiR zapowiada jednak, że w kolejnym roku 
znowu będzie wnioskował o dotację. Tak by cały pomost był 
z modrzewia. 

Także i tym razem młodzi chłopcy siatkarskiej Tęczy bardzo dobrze wykonali 
swoje zadanie i osiągnęli sukces na arenie wojewódzkiej. Wywalczyli drugie miejsce 
w ramach Lubuskiej Olimpiady Młodzieży w Finale Wojewódzkim piłki siatkowej 
chłopców. Sukcesy nie pozostały bez echa – siatkarze zostali zaproszeni do Urzędu 
Miasta w Krośnie Odrzańskim i otrzymali nagrody sportowe od Burmistrza Marka 

Cebuli. Włodarz gratulując sportowcom podkreślał, że są jedną z wizytówek Krosna 
Odrzańskiego, a sukcesy osiągane na przestrzeni lat pokazują, że „krośnieńska szkoła 

piłki siatkowej” ma się dobrze. 

Sosnowe deski na pomoście nad jeziorem Glibiel znikną. Przynajmniej w części. Zastąpią je 
elementy modrzewiowe. Ośrodek Sportu i Rekreacji pozyskał pieniądze na ich wymianę. 

Dziesięciu młodych siatkarzy, a także trener Maciej 
Uderjan przyznają, że cały czas jest motywacja 
do dalszej pracy i osiągania wysokich pozycji. Już 
wkrótce SKS Tęcza, po raz kolejny połączy swoje 
siatkarskie siły z zespołem Volley Gubin i razem 
stworzą jeszcze mocniejszy team. 

Nagrody otrzymali:
Rafał Szewciw,

Kacper Masłowski,
Błażej Mucha,
Adam Cander,

Mateusz Przytulski,
Wiktor Cieciński,

Sebastian Mozolewski,
Patryk Bereśniewicz,

Julian Krzemień,
Piotr Gzik.

Co dalej z pomostem w ŁOCHOWICACH?
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W tym roku, po dwóch latach pandemii, w trakcie zawodów 
organizowanych przez Kaczmarek Electric MTB, powrócono 
do organizacji strefy dziecka. Nie zabrakło tam dmuchanych 
zjeżdżalni, malowania twarzy, gier i zabaw dla najmłodszych. 
Natomiast w Parku Tysiąclecia rozegrano wyścigi dziecięce, 
które powróciły razem ze strefą dziecka. Wszystko po to, 
by pokazać, że zabawa na rowerze może mieć rodzinny 
charakter, a na wycieczki można się wybrać całą familią.
Joanna Balawajder – koordynatorka cyklu – podkreśla, że 
imprezy organizowane w Krośnie Odrzańskim zawsze stoją 
na wysokim poziomie, trasy są bardzo dobrze przygotowane 
i to właśnie między innymi dlatego Krosno na stałe wpisało 
się w kalendarz Grand Prix Kaczmarek MTB, a w tym roku – 
było pierwszym miastem na liście.
Pierwszy wystrzał startera w sezonie 
2022 nastąpił o godzinie 11.00. W Grand 
Prix było pięć kategorii – GIGA 64 km, 
MEGA 42 km, MINI 23 km, a także FUN 
i MŁODZIK – oba na 10 km. 
W zmaganiach nie zabrakło także 
reprezentantów z Krosna Odrzańskiego 
i najbliższych okolic. Pogoda i warunki 
drogowe były iście crossowe. Jak przyznają 
uczestnicy wyścigu – przygotowano 
wymagającą, ale niezwykle ciekawą trasę. 

Trochę błota, trochę kałuż, ale takie właśnie jest MTB. Tego 
dnia kolarze, kibice i wszyscy zgromadzeni na Placu Unii 
Europejskiej mogli na własnej skórze przekonać się, że pogoda 
w kwietniu potrafi być zmienna. W ciągu kilku godzin było 
słońce, deszcz, chłodny wiatr, a nawet grad i śnieg – wszystko 
jednego dnia! 
Na dystansie GIGA do mety dotarło w sumie 38 osób, w tym 
3 kobiety. Najszybszy na najdłuższej trasie był Grzegorz 
Grabarek z czasem 2:37:48, choć walka o pierwsze trzy pozycje 
trwała do ostatnich centymetrów. Wśród kobiet dystans 
GIGA wygrała Agnieszka Kachel z czasem 3:11:15.
Dystans MEGA ukończyło ostatecznie 129 osób, w tym 5 
kobiet. Na tym dystansie najszybszy był Klaus Beige z czasem 
1:47:01, a wśród kobiet, z czasem 2:30:51 Weronika Zielińska. 
Bezkonkurencyjny na dystansie MINI okazał się Bartosz 
Frank, któremu pokonanie 23 km zajęło niespełna godzinę – 
58:34. Wśród kobiet najszbsza była Sylwia Szuplewska-Larek, 
której pokonanie tej trasy zajęło 1:16:19. 
Dystans MINI ukończyło najwięcej kolarzy, bo aż 261, 
w tym 25 kobiet. 10 osób ukończyło zmagania na dystansie 
MŁODZIK, a 5 na dystansie FUN. 
W sezonie 2022 organizatorzy Grand Prix Kaczmarek Electric 
MTB zaplanowali 12 imprez, w trzech województwach, 
a zmagania drugiego października zakończy wyścig 
w Wolsztynie. 

Prawie 500 kolarzy pojawiło się na Placu Unii Europejskiej w Krośnie Odrzańskim 
podczas inauguracji Grand Prix Kaczmarek Electric MTB sezonu 2022. Trzynasty sezon 
wyścigów przełajowych, rozgrywanych w woj. lubuskim, wielkopolskim i dolnośląskim 
po raz drugi swój oficjalny start miał w Krośnie Odrzańskim. 

Rowerowa wiosna rozpoczęła się 
w Krośnie Odrzańskim
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Food Trucki, czyli wyjątkowe restauracje na kółkach 
opanowały Plac Unii Europejskiej. Po raz trzeci odbył 

się Krośnieński Festiwal Smaków Świata. Organizatorzy 
musieli zmierzyć się z nieprzewidywalną kwietniową 

pogodą. Było słońce, deszcz, wiatr, chmury, grad a nawet 
śnieg i to wszystko w ciągu zaledwie kilkudziesięciu godzin.  

To jednak nie powstrzymało przybyłych amatorów kuchni 
świata, by smakować różnych dań. 

Można było spróbować między innymi burgerów od 
Pasibusa, polskich zapiekanek, tradycyjnych beskidzkich 
serów góralskich i wyrobów regionalnych. Kuchnię 
europejską reprezentowały między innymi hiszpańskie złote 
paluchy churros, belgijskie frytki, portugalska Zwinna Szama 
czy greckie Souvlaki. Nie zabrakło także kuchni azjatyckiej 
ROTI FoodTruck, lodów tajskich, czy ChwyThai foot 
truck. To jednak nie wszystkie food trucki, które przybyły 
na Plac Unii Europejskiej. Była także kuchnia gruzińska, 
meksykańska, włoska czy amerykańska. Były równie napoje 
zarówno te mocniejsze, ale także te bez procentów.  
Mimo kapryśnej aury krośnianie dopisali, a serwowane dania 
dostarczyły wielu kulinarnych doznań.

Tęcza Homanit Krosno Odrzańskie znowu „w grze”. Po zimowej przerwie spędzonej na pozycji 
wicelidera klasy okręgowej, zespół z Krosna Odrzańskiego zaczął rundę rewanżową od falstartu. 

W pierwszym meczu u siebie, Multicolores musieli uznać 
wyższość gości. Błękitni Ołobok byli lepsi i wygrali 4:1. 
W 17 kolejce – także porażka. Tym razem lepszy okazał 
się zespół Sprotavia Szprotawa, wygrywając 2:1.
Po dwóch ligowych porażkach, w końcu udało się 
wywalczyć punkt remisując 1:1 z Zorzą Ochla. Jak 
podkreśla Karol Widerowski, trener Tęczy, początek 
wiosny zdecydowanie nie był po myśli krośnieńskiego 
zespołu. Co było przyczyną takiego startu? Chociażby 
problemy ze składem i rotacje zawodników. Część z nich, 
ze względów zawodowych, przebywała na wschodniej 
granicy kraju.
Po trzech ligowych meczach bez wygranej przyszło 
zwycięstwo, a nawet i dwa. Po zaciętym meczu Tęcza 
wygrała 3:2 z Moczynianką Żagań, a tydzień później, w 20 
kolejce 2:0 z Chynowianką Zielona Góra. Po 20 kolejkach 
Tęcza zajmowała trzecie miejsce w tabeli klasy okręgowej 
z 12 zwycięstwami, 3 remisami i 5 porażkami (stan na 19. 
kwietnia). 

Piłkarska WIOSNA z poślizgiem

SMAKI ŚWIATA 
w Krośnie Odrzańskim



Czy opłaca się zakładać firmę? Jak „ugryźć”  
podatki? O co chodzi w Polskim Ładzie? 

Jeżeli szukasz odpowiedzi na m.in. te pytania – weź 
udział w konferencji organizowanej 21 czerwca  

w Urzędzie Miasta w Krośnie Odrzańskim. 
W programie m.in. wystąpienia przedstawicieli Urzędu 

Skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Powia-
towego Urzędu Pracy, Lubuskiego Funduszu Pożyczko-

wego, Lubuskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych  
oraz LGD Zielone Światło.

Rejestracja uczestników ruszy  
w pierwszej połowie maja. 

Więcej informacji na www.krosnoodrzanskie.pl  
oraz pod nr telefonu 68 410 97 43.

Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisyjności 
gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę 
efektywności energetycznej budynków jednorodzinnych – to 
podstawowe założenia programu „Czyste Powietrze”. 
Najwyższy poziom dofinansowania w programie, to aż  
do 69 tys. zł dotacji (przy poziomie 90% kosztów 
kwalifikowanych). Tak wysokie wsparcie przewidziane jest dla 
wnioskodawców o dochodzie nie większym niż 900 lub 1260 zł 
na osobę (dotyczy odpowiednio gospodarstw wieloosobowych 
i jednoosobowych), oraz dla osób z ustalonym prawem do 
zasiłku stałego, okresowego, rodzinnego lub specjalnego 
zasiłku opiekuńczego. Nadal funkcjonują także niższe progi 
dofinansowania: do 60% i 30% kosztów kwalifikowanych. 
W Urzędzie Miasta w Krośnie Odrzańskim funkcjonuje Gminny 
Punkt Konsultacyjno - Informacyjny ogólnopolskiego Programu 
Priorytetowego „Czyste Powietrze”, gdzie można poznać więcej 
szczegółów dotyczących Programu. Pracownik obsługujący 
punkt pomaga zarówno w objaśnianiu zawiłości regulaminu 
programu ale także w kompleksowym wypełnieniu wniosku 
o dotację oraz wniosku o płatność.
Jak informuje prowadzący punkt Mirosław Kossowski, warto 
skorzystać z konsultacji już przed podjęciem pierwszych 
kroków, a nawet planów inwestycyjnych, gdyż jak pokazuje 
doświadczenie, bardzo często podejmowane są decyzje 
niezgodne z regulaminem programu „Czyste Powietrze”, 
co skutkuje nawet brakiem możliwości otrzymania dotacji. 
W wyjątkowych sytuacjach i uzasadnionej potrzebie pracownik 
punktu może ocenić sytuację w miejscu planowanej inwestycji 
(wymiany kotła czy ocieplenia budynku). Osoby kontaktujące 
się po raz pierwszy z punktem, w większości przypadków nie są 
jeszcze przygotowane do złożenia wniosku. Mirosław Kossowski 

podkreśla, że punkt oferuje pełną asystę. Z naszej strony 
oferujemy kompleksowe wsparcie i po udzieleniu niezbędnych 
wskazówek zachęcamy do kontynuacji działań, oferując naszą 
dalszą pomoc, aż do złożenia wniosku o dofinansowanie, 
a następnie wniosku o płatność.
Mirosław Kossowski informuje, iż wiosną wznawia także 
spotkania z mieszkańcami w terenie - najbliższe jeszcze 
w kwietniu w Czarnowie.
Pod numerem telefonu 502 624 612 udzielane są wszelkie 
informacje oraz możliwe jest umówienie się na wizytę.

Konsultacje w samym punkcie informacyjnym odbywają się 
w następujących dniach:

• 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.

Obowiązuje wcześniejsza telefoniczna rezerwacja 
terminu spotkania.

DOTACJE DLA MIESZKAŃCÓW  
w programie „Czyste Powietrze”

GMINNY
PUNKT

KONSULTACYJNO-INFORMACYJNY
PROGRAMU 

„CZYSTE POWIETRZE”

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
tel. 502 624 612; godziny pracy: 
wtorek - czwartek 14:30-16:30, 

poniedziałek i piątek 15:30 – 17:30
www.krosnoodrzanskie.pl 

Przed wizytą prosimy o kontakt telefoniczny
w celu umówienia terminu spotkania.

Skorzystaj z bezpłatnej pomocy w przygotowaniu
wniosku o dofinansowanie na wymianę źródła ciepła 

i termomodernizację domu.

„Czyste Powietrze” to program dla właścicieli i współwłaścicieli 
domów jednorodzinnych, lub wydzielonych w budynkach 

jednorodzinnych lokali mieszkalnych 
z wyodrębnioną księgą wieczystą.

www.czystepowietrze.gov.pl

Gmina
Krosno Odrzańskie

Mirosław Kossowski - koordynator 
programu „Czyste Powietrze” 
w Gminie Krosno Odrzańskie


